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Resumo
As Redes de Sensores sem Fios (RSsF) são conjuntos de dispositivos que obtêm amostras de
fenômenos ambientais, sejam eles naturais (como, por exemplo, temperatura, pressão atmosférica, intensidade de iluminação, concentração de substâncias em cursos d’água) ou antrópicos
(qualidade do ar em sinais de trânsito, pressão ao longo de um oleoduto). Esses dispositivos têm
despertado muito interesse, tanto pelas suas potenciais aplicações quanto pelos desafios teóricos e tecnológicos que seu uso otimizado oferece. O objetivo deste trabalho trata da análise da
reconstrução de sinais nessas redes, com base em técnicas de geoestatística. Analizam-se três
processos de kriging: simples (três variantes), ordinário e bayesiano (duas variantes). Leva-se em
consideração o processo de agrupamento dos nós sensores, com simulações sem agrupamento
e com os sensores agrupados pelos algoritmos LEACH e SKATER. O algoritmo de kriging bayesiano apresenta os melhores resultados qualitativos na maioria dos casos, mas se torna inviável
para sistemas que necessitem de respostas rápidas. Nesses casos, recomenda-se o algoritmo de
kriging ordinário.

1 Introdução
A necessidade de se monitorar áreas nas quais não é possível a supervisão humana em todos os pontos tem se tornado cada vez maior. Isso se dá, por exemplo, no monitoramento de incêndios em
florestas e na medição de níveis de concentração de gases tóxicos; outro ponto a considerar é quando
a escala não permite intervenção humana, como no monitoramento da válvula mitral do coração,
utilizando nanosensores e até mesmo quando ela pode interferir no resultado, como se dá no estudo
da vocalização de anfíbios, que pode ser alterado em decorrência da presença do pesquisador.
Uma das mais convenientes formas de se obter a automação de monitoramentos é o uso de Redes
de Sensores sem Fios (RSsF, Akyildiz et al. 2002, Szewczyk et al. 2004, Sarangapani 2007, Sohraby et al.
2007, Wu & Tseng 2007), que consistem num conjunto de nós sensores independentes, munidos de
dispositivos de sensoreamento e da capacidade de se comunicar, transmitindo os dados tipicamente
com algum tipo de agregação a um nó especial que, por sua vez, os transmitirá a uma central de
processamento.
Essa área ainda recente de pesquisa apresenta diversos problemas em aberto e o Laboratório
de Computação Científica e Análise Numérica (LaCCAN) da Universidade Federal de Alagoas possui
diversos estudos relacionados a estas redes. Dentre eles, a análise de simuladores de RSsF, desenvolvimento de hardware para nós sensores, avaliação do uso de Redes de Sensores sem Fios no monitoramento de temperatura de Data Centers, medidas de vida útil da rede mediante características
energéticas, processos de deposição de nós sensores, avalição da qualidade da reconstrução de sinais
(dados de interesse amostrados) providos pelas RSsF, dentre outros.

Esse último é o objetivo deste trabalho. Seguindo as conexões apontadas por diversos autores,
como Frery et al. (2010), Alencar-Neto (2008), Aquino et al. (2008), Camilli et al. (2007), Frery et al.
(2008), Jedermann & Lang (2009), Ni et al. (2009) e Umer et al. (2008), este trabalho visa avaliar a
relação entre as Redes de Sensores sem Fios e a geoestatística no que concerne à reconstrução de
sinais.
Com a geoestatística, os dados estão atrelados a suas posições geográficas. Adota-se a hipótese
de que o sinal (dado de origem amostrado) é estacionário e, a partir desse pressuposto, avalia-se a
sua reconstrução por alguns processos de kriging (Krige 1951, Diggle & Ribeiro Jr. 2007), com uma de
suas versões modificada.
Os algoritmos serão analisados através de um estudo Monte Carlo de força bruta (Metropolis &
Ulam 1949), analisando-se viés, variância e erro quadrático médio apresentados bem como a viabilidade por tempo computacional necessário.
Na maioria dos cenários avaliados o algoritmo que apresentou melhores resultados qualitativos
foi o kriging bayesiano. Entretanto este necessita de muitos recursos computacionais e grande tempo
de computação, o que pode inviabilizar o seu uso em cenários de tempo real. O kriging ordinário
apresenta o segundo melhor resultato qualitativo, porém com necessidade de poucos recursos computacionais e processamento de pouco tempo, o que o torna mais adequado a este tipo de situação.
Para os casos em que for necessário ter a maior qualidade possível dos dados e o tempo não for fator crucial, uma variante proposta do kriging bayesiano não apresenta diferenças significativas na
qualidade do sinal reconstruído, mas possibilita redução no tempo necessário para computação.

2 Kriging, Redes de Sensores sem Fios e agrupamento de sensores
O sinal constitui um dado amostrado de interesse. O fenômeno de interesse é modelado como um
processo estocástico gaussiano isotrópico {S(x) : x ∈ 2 }. S(·) representa um conjunto de varáveis
aleatórias indexadas por seu posicionamento geográfico. Assim, os dados são coletados na forma
(x, y), onde x representa o posicionamento e y os valores do sinal.
Então, dado S(·), que modela um sinal (dado de interesse) ocorrido, porém não observado, pretendese efetuar predição sobre ocorrências de uma variável aleatória T = T (S), onde T denota o conjunto
de variáveis aleatórias que serão preditas, S representa o conjunto de todos os valores a partir de S(x)
e T (·) é a função de predição.
Sejam amostras observadas Y = (y 1 , . . . , y n ) onde cada y i representa uma amostra, com possível
ruído, de seu correspondente S(x), num processo estocástico gaussiano estacionário {S(x) : x ∈ 2 }
com x representando o posicionamento geográfico. S possui distribuição gaussiana multivarada de
vetor de médias µ1, onde 1 é um vetor onde todos os elementos são 1. Sua matriz de variância é σ2 R,
onde R é n × n tal que r i j = ρ(||x i − x j ||).
Da mesma fora Y possui distribuição gaussiana multivariada com vetor de médias µ1 e matriz de
variância

R

R

σ2V

= σ2 (R + v 2 I )

σ2V

= σ2 R + τ2 I ,

(1)

com I sendo a matriz identidade.
Utilizando qualquer função t de Y tal que T̂ = t (Y ) o erro do preditor pelos mínimos quadrados
será:
£
¤
(T̂ − T )2 .
(2)
MSE(T̂ ) =

E

A forma que minimiza esta quantidade é dada quando T̂ =

E[T | Y ]. Daí, tem-se que:

E[(T − T̂ )2 ] = EY [Var(T | Y )].
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(3)

Neste trabalho são analisadas algumas variantes do processo de kriging (Krige 1951), que, de uma
forma geral, consistem no resultado de
Z
Ŝ(x) =
w i S(x)d x,
(4)
W

R

R

onde S(x) denota o conjunto de amostras, W ⊂ 2 é a janela de 2 que o processo estocástico modela
e w i : i = 1, . . . , n um vetor de pesos, construídos a partir das funções de correlação, que suavizam a
interpolação dentre os pontos (Diggle & Ribeiro Jr. 2007).

2.1 Kriging simples e ordinário
Dentre todos os modelos de kriging, o simples apresenta-se como o modelo matemático mais simples. Nele se considera que médias de grupos dos valores do processo se aproximam da média global.
Relaxando-se essa suposição, de forma a permitir que as médias locais possam se distanciar da global, o kriging ordinário usa uma estimação diferente para a média.
Em suma:
• no kriging simples a média é informada e todos os demais parâmetros são tratados como conhecidos, entretanto, é necessário acoplar estimadores dos demais parâmetros ao preditor;
• no kriging ordinário, a média é tratada como parâmetro desconhecido, sendo substituída pelo
estimador por mínimos quadrados
µ̂ = (1′V −1 1)−1 1′V −1 Y .

(5)

Alguns autores, entretanto, adotam que no kriging simples a média não é informada, mas computada através dos mínimos quadrados ordinários dos valores amostrados, dito ȳ (Diggle & Ribeiro
Jr. 2007, pp. 137). Entretanto, essa abordagem pode não resultar em bons valores estimados; uma
alternativa é utilizar os mínimos quadrados generalizados, levando em consideração os valores de
covariância dentre as variáveis indexadas pelas coordenadas amostradas.
O preditor de kriging para T̂ = Ŝ(x) será
T̂ = µ + r ′V −1 (Y − µ1),

(6)

onde r é o vetor tal que r i = ρ(||x − x i ||), i = 1, . . . , n − 1 e V é dado por (1). Y possui distribuição
gaussiana multivariada de média µ1 e matriz de variância dada por (1).
Daí, segue que
·
¸
n
n
n
X
X
X
Ŝ(x) = µ +
a i (x)(Yi − µ) = 1 −
a i (x) µ +
a i (x)Yi .
(7)
i =1

i =1

i =1

P
O preditor por kriging ordinário pode ser expresso como Ŝ(x) = ni=1 w i (x)Yi , onde w é o vetor
de pesos do kriging para o ponto x i . Ou seja, dado um ponto não amostrado x i o qual deseja-se
reconstruir com base no conjunto de amostras Y , será computado um vetor de pesos w , com a soma
P
de seus elementos ni=1 w i = 1. Esse vetor de pesos w será único para cada i .
Se VY (·) é a função de semivariância (semivariograma) de um processo estocástico gaussiano estacionário {S(x) : x ∈ 2 }, onde x denota o posicionamento geográfico dos pontos, o vetor de pesos
para um ponto x i será dado por

R

w 1VY (u i ,x1 ) + · · · + w n VY (u i ,xn ) = VY (u i ,xi ),

(8)

no kriging simples.
Para o kriging ordinário, insere-se na equação uma variável de normalização β. Assim, a equação
que representa o vetor de pesos w para o kringing ordinário é
w 1VY (u i ,x1 ) + · · · + w n VY (u i ,xn ) + β = VY (u i ,xi ),
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(9)

onde β possui o mesmo valor, independente de i .
Em ambos os casos o vetor de pesos é definido pela resolução de um sistema de equações baseadas na semivariância. Daí nota-se o impacto do modelo de correlação adotado no kriging, que é
parte da definição de semivariância e a construção dos pesos de forma a prover curvas de variação
suaves, determinadas por seus fatores de suavização (κ).
Como os modelos de kriging simples e ordinário diferem apenas na estimação da média por este
último, o kriging simples é também conhecido como kriging ordinário com média (Diggle & Ribeiro
Jr. 2007).
A escolha de um modelo que represente o mais adequadamente o possível os dados é crucial para
que se obtenha um bom resultado. Da mesma forma, encontrar valores de κ que se aproximem do
ideal proporcionará uma reconstrução o mais fidedígna o possível.
Uma descrição algoritmica do processo de kringing está no código 1. Como ilustração dos resultados que se podem obter através das duas técnicas a figura 1 apresenta um campo gaussiano em 1a
com 20 pontos amostrados e reconstruídos por kriging simples e ordinário, respectivamente 1b e 1c.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12

S <- amostra()
Ponto <- S
Para cada ponto x a ser predito
{
w <- ComputaPesos()
T <- 0
Para cada ponto y amostrado
{
T <- T + (w[y]*S[y])
}
Ponto[x] <- T
}
Listing 1: Algoritmo de kriging

2.2 Kriging bayesiano
Diferentemente dos modelos anteriores de kriging, o bayesiano não faz nenhuma distinção formal
entre os pontos não observados e os parâmetros do modelo a serem estimados. Conforme Diggle &
Ribeiro Jr. (2007), ambos são tratados como variáveis aleatórias não observadas.
Seus principais requisitos são:
• conhecimento da distribuição a priori de θ ∈ Θ, onde Θ é o espaço paramétrico do processo
estocástico modelado que, como nos demais, é gaussiano estacionário {S(x) : x ∈ 2 };

R

• capacidade computacional para a especificação de um modelo com seus dados a priori a serem
computados a posteriori.
Um dado a priori é uma informação parametrizada ao modelo. Por sua vez uma a posteriori é
inferida no modelo através da informação a priori.
A capacidade computacional citada, muito superior à necessária para o kriging simples e ordinário (Gaudard et al. 1999), trata de resolver a seguinte equação:
Pr(θ | y) = R

ℓ(θ; y)π(θ)
,
ℓ(θ; y)π(θ)d θ

(10)

onde as funções utilizadas são a de verossimilhança, ℓ(·; ·), e a distribuição a priori, π(·), dada pelo
teorema de Bayes (11). O parâmetro y corresponde aos dados amostrados, ocorrências de S(x).
O Teorema de Bayes diz que
Pr(B | A) Pr(A)
Pr(A | B ) =
.
(11)
Pr(B )
4

(a) Campo aleatório original

(b) Reconstrução por kriging simples

(c) Reconstrução por kriging ordinário

Figura 1: Dada uma região de interesse 1a, amostram-se alguns pontos através de 20 sensores dispostos aleatoriamente e reconstrói-se a partir desses dados amostrados por kringing simples 1b e
ordinário 1c
Neste caso Pr(A) e Pr(B ) seriam as probabilidades a priori e Pr(A | B ) e Pr(B | A) as probabilidades a
posteriori.
No enfoque bayesiano, o modelo pode ser especificado como [Y , θ], onde Y representa as variáveis aleatórias que descrevem o fenômeno a ser reconstruído (o sinal), θ são todos os parâmetros do
modelo a serem inferidos e [·] denota a distribuição das variáveis aleatórias que lhe são parametrizadas. Assim, com os valores a priori de θ pode-se calcular a [Y , θ] = [Y | θ][θ], onde a notação | denota
condicionalidade dentre as variáveis aleatórias. Pelo Teorema de Bayes, apresentado na equação (11),
chega-se a
[Y | θ][θ]
[θ | Y ] =
,
(12)
[Y ]
onde [Y ] pode ser obtido por

Z
[Y ] = [Y | θ][θ]d θ,

(13)

induzido pela função de verossimilhança. As inferências acerca do parâmetro são feitas por computação de dados a posteriori, com [θ | Y ].
Modelando o proposto neste trabalho com o enfoque bayesiano tem-se três elementos: um sinal
não observado, S; um conjunto de valores medidos, Y ; e os parâmetros do modelo, θ. A especificação
do modelo, então, se dá por
[Y , S, θ] = [θ][S | θ][Y | S, θ].
(14)
Como [θ] representa os valores a priori de θ, eles podem ser encarados como a opinião do analista
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dos dados. Sob a aplicação do Teorema de Bayes, equação (11),
Z
[S | Y ] = [S | Y , θ][θ | Y ]d θ.

(15)

Algoritmicamente, iniciando pelo valor inicial arbitrado, serão computados os valores inferidos.
Com estes calculados, os parâmetros do modelo são computados (inferência sobre θ) e o processo se
repete até um limite de convergência pré-estabelecido.
Nesse trabalho serão avaliadas computações com o valor de média conhecido e inferido por média ponderada, levando em considerção valores inferidos de correlação.

2.3 Redes de Sensores sem Fios
As Redes de Sensores sem Fios (RSsF – Akyildiz et al. 2002, Szewczyk et al. 2004, Sarangapani 2007,
Sohraby et al. 2007, Wu & Tseng 2007) são conjuntos de dispositivos que obtêm amostras de fenômenos ambientais, sejam eles naturais (como, por exemplo, temperatura, pressão atmosférica, intensidade de iluminação, concentração de substâncias em cursos d’água) ou antrópicos (qualidade do
ar em sinais de trânsito, pressão ao longo de um oleoduto). Uma vez com essas informações captadas, elas são transmitidas a um nó especial, denominado sink que tipicamente efetua algum tipo
de agregação de dados, numa comunicação através de redes ad-hoc (Rappaport 2002, Sarangapani
2007, Sohraby et al. 2007, Wu & Tseng 2007). Este se responsabiliza por transmitir as informações
coletadas através de algum meio como a Internete para um centro de tratamento de dados e tomada
de decisões, o qual pode efetuar consultas na rede. Seu funcionamento pode ser modelado conforme
o diagrama da figura 2, modelado por Frery et al. (2010).

F

S

Ψ

Fb

N −−−−→ V ∗ −−−−→ V −−−−→ V ′ −−−−→ V ∗




R ∗y
Rby
D∗

b
D

Figura 2: Modelo de uma Rede de Sensores sem Fios
No diagrama supracitado, N representa a natureza, com toda sua infinidade de fatos, F é o fenômeno de interesse (o sinal, i.e.: iluminação, temperatura, umidade etc.), com todos os seus dados em
V ∗ . Se fosse possível observar F em toda a sua complexidade, constuir-se-ía um conjunto de regras
ideais R ∗ com as quais seria possível tomar decisões ideais D ∗ . Em vez disso, utiliza-se um conjunto
de sensores S = {S 1 , . . . , S n } que disponibiliza um conjunto de valores V , sob os quais efetuam-se
transformações Ψ (i.e.: agregação e fusão de dados) que geram um conjunto de dados V ′ . Nesse último conjunto de dados aplica-se uma função de reconstrução do sinal F̂ que permite idealmente
reconstruir o conjunto de valores V ∗ a partir do qual pode-se construir um conjunto de regras Rb com
b Este conjunto D
b deve ser o mais próximo possível de D ∗ (idealas quais se pode tomar decisões D.
mente iguais).
Essas redes têm despertado muito interesse, tanto pelas suas potenciais aplicações quanto pelos
desafios teóricos e tecnológicos que seu uso otimizado oferecem. Tipicamente aplica-se algum algoritmo para reduzir a quantidade de dados transmitidos (Nakamura et al. 2007). Dentre os principais
motivos para que se efetue esta operação, está que a transmissão de dados comumente é a operação
mais custosa em termos de energia (Akyildiz et al. 2002). Assim, minimizando essas transmissões
pode-se prolongar o tempo de vida útil da rede.
Bem como esta compactação, há diversos outros aspectos tecnológicos, como autoconfiguração,
adaptação na ocorrência de falhas e limitações de energia, aguardando por soluções satisfatórias.
Uma das formas de otimizar o consumo de energia é utilizar agrupamentos (clusters) de sensores.
6

A técnica consiste em formar grupos de sensores que transmitem seus dados a um nó dentro do
grupo, para que somente este transmita as informações ao destino. Os grupos são definidos e é eleito
um dito “representante” (clusterhead) responsável por receber as informações dos demais sensores e
transmití-lo.
Essa é a idéia dos algoritmos LEACH e SKATER, dentre diversos outros (ver Akyildiz et al. 2002,
Heinzelman et al. 2002, Younis & Fahmy 2004, Assunção et al. 2006, Younis et al. 2006, Yoon & Shahabi
2007, Abbasi & Younis 2007). O objetivo é sempre o mesmo: analisar globalmente o estado da rede
para formar grupos de sensores e estratégias de fusão de informações, diminuindo a redundância
nos dados transmitidos e otimizando o consumo de energia. Dessa forma o consumo é minimizado
nos sensores que apenas transmitem para este representante do grupo. Além disso, pode-se aplicar
alguma transformação nesses dados no nível dos clusters, como por exemplo no caso de medição de
temperatura transmitir a média de cada grupo, em vez da informação de cada sensor.
As principais referências que tratam deste assunto não empregam explicitamente a analogia existente entre esse problema e o problema de amostragem e reconstrução de sinais. Alencar-Neto (2008)
e Frery et al. (2008) estabelecem formalmente essa analogia, e propõem medidas de erro na reconstrução do sinal empregando diferentes técnicas de amostragem e de reconstrução (ambas utilizando
células de Voronoi).
A dissertação de mestrado de Alencar-Neto (2008) generaliza esses resultados, considerando (além
da amostragem e da reconstrução por células de Voronoi) amostragem baseada em funções características dos sensores (dando, assim, maior realismo ao estudo) e kriging simples na reconstrução do
sinal. Esta última mostrou produzir resultados significativamente melhores do que os gerados pela
reconstrução por Voronoi na maioria dos casos.

2.4 Agrupamento pelo algoritmo LEACH
O algoritmo LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy – Heinzelman et al. 2000, 2002) propõe a divisão dos nós sensores numa quantidade pré-definida de clusters. Escolhem-se aleatoriamente os clusterheads e os integrantes de cada grupo são definidos através de uma função que minimize a distância entre os membros de um cluster e seu clusterhead.
Esse processo ocorre numa etapa de configuração, prévia ao inicio do sensoriamento. Determinase uma janela de tempo em que essa configuração permanece até que haja a reconfiguração da rede,
onde os clusterheads se alternam, numa tentativa de minimizar o desgaste desses sensores, visto que
eles promovem mais comunicação, gastando mais energia.
Neste protocolo há uma série de fatores não especificados e ainda há a premissa de que cada clusterhead comunica-se diretamente com o sink, sem necessitar transmitir dados para outros sensores
e que estes os repassem (comunicação single-hop). Entretanto, em diversos casos esse escopo não
retratará uma situação real. Dentre as diversas variações deste protocolo encontradas na literatura,
muitas que desconsideram essa restrição.

2.5 Agrupamento pelo algoritmo SKATER
Uma outra alternativa para o processo de agrupamento de sensores é o protocolo SKATER (Spatial
’K’luster Analysis by Tree Edge Removal – Assunção et al. 2006). A abordagem adotada é prover grupos
com dados o mais correlacionados o possível.
Os sensores são organizados num grafo onde cada um determina um vértice. As arestas são definidas pelo raio de comunicação.
Dado que um sensor consegue se comunicar com outro, atribui-se um peso a aresta que representa a distância entre os dados amostrados naquele instante pelos sensores. Considerando esses
pesos calcula-se uma árvore geradora (subgrafo contendo todos os vértices do grafo original, enretanto apenas um caminho de um nó a outro de custo mínimo (a soma dos pesos das arestas para se
percorrer de um vértice a outro possuirá o menor valor possível).
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Dessa árvore subtraem-se as n arestas de maior peso, onde n representa a quantidade desejada de
clusters. Os subgrafos resultantes conexos definem cada um dos grupos. Note-se que os clusterheads
não possuem fator determinante na formação dos clusters.
Assim, os grupos deverão conter os sensores de dados amostrados mais correlacionados. Bem
como no protocolo LEACH, há etapas de configuração e reconfiguração, para minimizar o desgaste
energético nos clusterheads.

3 Modelagem do problema

R

Os dados utilizados nas simulações são provenientes de campos aleatórios gaussianos {S(x) : x ∈ 2 }
gerados pelos métodos apresentados por Chan & Wood (1997), Lantuejoul (2002) e Schlather (1999).
Neste trabalho adotou-se o modelo Matérn, citado como modelo de correlação mais utilizado em
geoestatística (Bivand & Pebesma 2008, Diggle & Ribeiro Jr. 2007, Le & Zidek 2006), para as variáveis
aleatórias do campo gaussiano. Assim, pode-se variar os parâmetros deste modelo de forma a gerar
situações diversas. Os parâmetros variados são média, variância, coeficiente de suavização (κ) e escala (φ). Este último permite modelar, dentre outras aplicações, a intensidade da luz que chega ao
solo de uma floresta, em função da densidade da folhagem das árvores (ver Alencar-Neto 2008).
A distribuição dos sennsores se deu através do processo M2 P2 (n, α, m, r c , r i ) Ramos et al. (2010)
que representa diversas possibilidades de deposição de sensores, onde n representa a quantidade de
sensores e α o coeficiente de atratividade, m a quantidade de H-sensors (um grupo pequeno de sensores com quantidade menor que a metade do total), r c o raio máximo de comunicação dentre os
L-sensors (sensores além dos H-sensors), r i o raio de inibição dentre os H-sensors. Seja um número
pequeno m > 1 de H-Sensors num grupo n > m de L-Sensors num círculo de raio r c > 0 centrado em
cada H-Sensor. Os H-Sensors são depostos e em seguida os L-Sensors são depostos “próximos” aos
H-Sensors. Seja um processo pontual de Poisson de função de intensidade
½
α se d ((x, y), (h xi , h y i )) ≤ r c , 1 ≤ i ≤ m,
η(x, y) =
1 caso contrário,
onde d é uma medida de distância (neste trabalho, a euclidiana), {(h x1 , h y 1 ), . . . , (h xm , h y m )} são as coordenadas dos H-Sensors e r c é o raio máximo de comunicação dos L-Sensors. Denote-se este processo por Λ(n − m, α, r c , h). O processo M2 P2 é um processo composto de m amostras de H (m, r i ), os
H-Sensors, e n − m amostras de Λ(n − m, α, r c , h), os L-Sensors. O processo corresponde as seguintes
configurações de α:


= −1 processo totalmente binomial,


 =0
processo repulsivo para os H-Sensors e binomial para os L-Sensors,
α
(16)

processo repulsivo para os H-Sensors e atrativo em torno dos

 >0

H-Sensors para os L-Sensors.

O sinal sera reconstruído utilizando os algoritmos de kriging definidos nas seções 2.1 e 2.2 além
de algumas variantes. São estas:
• kriging simples com média constante
• kriging simples com média computada através de mínimos quadrados ordinários
• kriging simples com média computada por mínimos quadrados generalizados
• kriging ordinário
• kriging bayesiano
• kriging bayesiano modificado (média computada por mínimos quadrados generalizados).
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Uma vez com os campos devidamente reconstruídos, utilizar-se-ão os valores computados pelas
funções de kriging dos parâmetros κ e φ para reconstruir os campos gaussianos com a mesma função
que os gerou na primeira etapa do processo. Esse processo está representado no diagrama da figura
3. Da natureza (N ) representa-se numericamente um fenômeno de interesse (F representado em V ).
Desse fenômeno coletam-se 50 valores ( 50 ) em pontos correspondentes às localizações de sensores
depostos (S), nos quais por um algoritmo de agrupamento (Ψ) serão compostos 6 grupos, totalizando
6 valores de média aritmética de cada grupo ( 6 ). Com esses valores reconstrói-se o sinal de origem
com a computação dos parâmetros dos campos gaussianos do sinal de origem (κ e φ, representados
b A partir desses valores reconstróem-se os valores numéricos do campo gaussiano de origem
por θ).
∗
( 100×100).

R

R

R

F

N −−−−→

R100×100 −−−S−→ R50

Ψ

−−−−→

R6

θb

−−−−→

R100×100

Figura 3: Diagrama ilustrativo da reconstrução dos campos gaussianos com base nos valores inferidos
aos parâmetros κ e φ pelos algoritmos de kriging
O modelo será validado através do Método de Monte Carlo (Metropolis & Ulam 1949, Murray
1953, Robert & Casella 1999), que consiste na repetição exaustiva do procedimento utilizando dados
diferentes, porém provenientes do mesmo processo. Para aferir a qualidade dos algoritmos, utilizamse duas métricas de qualidade: o viés e o Erro Quadrático Médio.
As implementaçãoes foram efetuadas na plataforma R (R Development Core Team 2009) que é
uma linguagem e um ambiente de computação funcional com um vasto ferramental de suporte à
estatística computacional. A qualidade de suas propriedades numéricas pode ser aferida no trabalho
de Almiron et al. (2009).
A base inicial das ferramentas de geoestatística utilizadas nesse trabalho provém do pacote geoR
(Ribeiro Jr. & Diggle 2001) que implementa os algoritmos de kriging simples, ordinário e bayesiano.
Uma nova versão do algorito de kriging bayesiano é também proposta modificando o já existente
para que a média seja computada por mínimos quadrados generalizados, levando em conta os parâmetros de covariância, e que seja mantida fixa (não será ocorrência de uma variável aleatória).
Para a implementação do algoritmo de agrupamento SKATER utiliza-se o pacote igraph (Csardi &
Nepusz 2006), que implementa diversas operações em grafos, além de uma conveniente estrutura de
dados para armazenamento dos grafos.
Os dados do sinal de origem provém de funções para gerar campos aleatórios gaussianos do pacote RandomFields (Schlather 2009) e o ferramental para uso de processos pontuais é implementado
pelo pacote spatstat (Baddeley & Turner 2005).
A implementação do processo composto M2 P2 é a provida por Ramos et al. (2010).

4 Resultados e discussões
Os dados resultantes do ensaio Monte Carlo foram os campos gaussianos reconstruídos, o valor dos
parâmetros κ e φ e o valor estimado para a média, nos casos em que esta não foi informada.
Para garantir a fidelidade nos valores a serem comparados, uma vez com os parâmetros estimados os campos gaussianos são reconstruídos através da mesma função que os gerou. O valor das
médias é também utilizado na reconstrução e analisado isoladamente. Essa última análise se torna
relevante uma vez que, à excessão do kriging ordinário que possui estimador próprio para a média,
os algoritmos são flexíveis no modo como a média é computada. Tanto ela pode ser informada como
estimada por padrão através de mínimos quadrados generalizados. Essa operação pode ter custo
computacional inviável à sistemas de tempo real.
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5 Análise da qualidade do sinal reconstruído
Conforme apontado por Diggle & Ribeiro Jr. (2007), o modelo de correlação Matérn é o mais utilizado
por apresentar comportamento de interesse a diversos cenários e possuir parametrização não só de
distanciamento (φ) como também de suavização de suas curvas (κ). Assim sendo, as análises deste
trabalho consideram esse modelo de correlação. Em todas as tabelas os valores apresentados foram
arredondados para duas casas decimais.

5.1 Análise do comportamento dos parâmetros do modelo
Para a estimação dos parâmetros φ e κ é necessário informar um ponto de partida para o algoritmo.
Em ambos os casos o valor informado foi 0, 5, que, nos resultados onde se obteve dados suficientes
para análise (100 replicações), coincidiu com o valor real do parâmetro κ. O valor encontrado pelo
estimador do parâmetro κ foi este informado como partida (valor correto). Os resultados das estimativas do parâmetro φ encontram-se na tabela 1.
Tabela 1: Viés e EQM dos estimadores do parâmetro φ para o valor real de φ = 5 e κ = 0, 5

Agrupamento

Simples
Viés
EQM

—
LEACH
SKATER

0,27
6,99
3,48

11,27
120,65
48,02

Kriging
Ordinário
Viés
EQM
1,29
8,78
274.238

2,10
172,21
≈81×109

Bayesiano
Viés EQM
0,08
2,13
1,19

0,01
4,57
8,67

Nos cenários avaliados, o modo como a média foi informada não influenciou na estimativa do
parâmetro φ. O kriging bayesiano apresentou resultado qualitativo muito superior aos demais. O
estimador utilizado pelo kriging ordinário apresenta desvio muito grande, se comparado aos outros
algoritmos.
No caso do algoritmo de agrupamento LEACH, a ordem de qualidade se repete, conforme a tabela. As diferenças qualitativas no estimador de φ são bastante acentuadas, reforçando a qualidade
superior nos dados providos pelo kriging bayesiano. Os resultados do algoritmo de agrupamento
SKATER são superiores qualitativamente aos do LEACH, mas consideravelmente inferiores aos sem
agrupamento, à excessão do kriging ordinário, que apresenta uma estimativa totalmente desviada
do valor correto neste cenário. Em testes menores averiguando outros valores para o parâmetro φ, o
kriging ordinário apresenta bom comportamento.
Dentre os três tipos de kriging avaliados quanto a este estimador do parâmetro φ, o kriging bayesiano apresentou os melhores resultados. Estes resultados são melhores ainda ao não se utilizar algoritmos de agrupamento. Para o caso com algoritmo de agrupamento, o SKATER apresenta os melhores resultados, à excessão do kriging ordinário, que apresenta um viés extremamente alto, indicando
possíveis problemas do estimador com o cenário avaliado. Note-se que o comportamento do estimador utilizado pelo kriging bayesiano sem uso de algoritmo de agrupamento, mesmo sendo inferior
aos demais, não apresenta viés muito alto.
Como forma de se obter uma medida unificada de qualidade, utiliza-se o Erro Quadrático Médio
(EQM). Neste, obtém-se uma conceituação que leva em conta o viés e a variância.
Em todos os casos o estimador utilizado pelo kriging bayesiano apresenta resultados qualitativamente muito superiores ao demais algoritmos. O destaque é ainda maior quando não se usa algoritmo de agrupamento, onde o EQM reduz-se para menos de 10−2 . À excessão dos resultados sem
uso de algoritmo de agrupamento, onde o kriging ordinário supera os do kriging simples, este apresenta resultados superiores aos daquele. Os resultados do algoritmo SKATER são superiores aos do
algoritmo LEACH, mas bastante inferiores se comparados aos sem uso de algoritmo de agrupamento.
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5.2 Análise do campo gaussiano reconstruído
A análise dos campos gaussianos reconstruídos divide-se em duas fases. Na primeira, analizam-se os
dados de interpolação provenientes das funções de kriging; na outra, os campos são reconstruídos
com base nas estimativas dos parâmetros.
A medida de qualidade adotada neste trabalho é a mesma usada por Alencar-Neto (2008): o erro
absoluto relativo, descrito como
¯
¯
X ¯ g (i , j ) − ĝ (i , j ) ¯
1 100
¯
¯,
ǫ̂ = 4
¯
10 i , j =1 ¯
g (i , j )

(17)

onde g representa o campo gaussiano original e ĝ o campo gaussiano recostruído. A equação (17)
está sempre bem definida, pois a probabilidade de g (i , j ) = 0 é nula para qualquer (i , j ) pela natureza
contínua do campo gaussiano.
5.2.1 Campos reconstruídos por kriging
A média dos erros absolutos relativos oriundos dos campos reconstruídos pelo processo de kriging
em cada um dos cenários avaliados estão expostas na tabela 2. Exemplos de casos reconstruídos
podem ser observados nas figuras 4, 5 e 6.
Tabela 2: Média dos erros absolutos multiplicados por 10−6 relativos dos campos reconstruídos pelo
processo de kriging com κ = 0, 5 e φ = 5
Kriging Simples com média:
Informada
Mínimos Quadrados Ordinários
Mínimos Quadrados Generalizados

Sem cluster

LEACH

SKATER

1,77
1,66
1,67

1,68
1,48
1,55

2,52
2,30
2,30

1,54

1,57

4,32

1,57
1,56

2,57
2,57

3,26
3,26

Kriging Ordinário com média:
Inferida
Kriging Bayesiano com média:
Inferida
Mínimos Quadrados Generalizados

Os três tipos de kriging apresentam resultados de ǫ̂ próximos. Sem o uso de algoritmo de agrupamento e para o algoritmo LEACH, o kriging ordinário apresenta os melhores resultados qualitativos
no sinal reconstruído. Para o algoritmo SKATER, o kriging bayesiano apresenta os melhores resultados.
Concordantemente aos resultados anteriores, os menores valores de de ǫ̂ são obtidos sem o uso
de algoritmo de agrupamento. Dentre os dois algoritmos avaliados, o LEACH apresenta os melhores
resultados.
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(a) Campo gaussiano original com
sensores distribuídos

(b) Kriging simples com média real

(c) Kriging simples com média por
mínimos quadrados ordinários

(d) Kriging simples com média por
mínimos quadrados generalizados

(e) Kriging ordinário

(f ) Kriging bayesiano

(g) Kriging bayesiano com média por
mínimos quadrados generalizados

Figura 4: Exemplo de uma replicação do processo de reconstrução por kriging para 100 nós sensores
com κ = 0, 5 e φ = 5, sem agrupamentos
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(a) Campo gaussiano original com
sensores distribuídos

(b) Kriging simples com média real

(c) Kriging simples com média por
mínimos quadrados ordinários

(d) Kriging simples com média por
mínimos quadrados generalizados

(e) Kriging ordinário

(f ) Kriging bayesiano

(g) Kriging bayesiano com média por
mínimos quadrados generalizados

Figura 5: Exemplo de uma replicação do processo de reconstrução por kriging para 100 nós sensores
com κ = 0, 5 e φ = 5, com agrupamento por LEACH
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(a) Campo gaussiano original com
sensores distribuídos

(b) Kriging simples com média real

(c) Kriging simples com média por
mínimos quadrados ordinários

(d) Kriging simples com média por
mínimos quadrados generalizados

(e) Kriging ordinário

(f ) Kriging bayesiano

(g) Kriging bayesiano com média por
mínimos quadrados generalizados

Figura 6: Exemplo de uma replicação do processo de reconstrução por kriging para 100 nós sensores
com κ = 0, 5 e φ = 5, com agrupamento por SKATER
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5.2.2 Campos reconstruídos a partir dos parâmetros estimados
Com os valores dos parâmetros estimados, o campo gaussiano original foi reconstruído através da
mesma função que o gerou, conforme o algoritmo apresentado no código 2. Se g é a função que
gera o campo gaussiano com os valores reais do parâmetro (θ), a mesma função com os parâmetros
estimados (θ̂) constituirá a função ĝ , estimador de g (θ).
Para ĝ computam-se as mesmas análises efetuadas nos parâmetros (viés, variância e erro quadrático médio).
1 Para cada simulacao efetuada
2 {
3
campo <- G(theta)
4
estimativaTheta <- RecuperaValorDosParametros(campo)
5
estimativaG <- G(estimativaTheta)
6 }
Listing 2: Reconstrução do campo gaussiano original com base na estimativa
O erro absoluto relativo destes campos reconstruídos pode ser observado na tabela 3. Neste caso
os melhores resultados foram obtidos pelo algoritmo de kriging ordinário, à excessão do uso do algoritmo de agrupamento LEACH, onde o kriging simples apresenta os melhores valores do sinal reconstruído. O algoritmo LEACH apresentou os melhores resultados nos sinais reconstruídos, à excessão
do algoritmo de kriging simples, onde o caso em que não se utilizou algoritmo de agrupamento foi
qualitativamente superior.
Tabela 3: Média dos erros absolutos relativos dos campos reconstruídos pelos parâmetros inferidos
para κ = 0, 5 e φ = 5
Sem cluster

LEACH

SKATER

4,75e-08
1,67e-07
1,67e-07

1,69e-06
1,86e-06
3,30e-06

4,75e-08
4,72e-07
9,06e-09

Kriging Simples
Kriging Ordinário
Kriging Bayesiano

Levando-se em consideração o valor estimado (ou informado) do parâmetro de média para a
construção do campo gaussiano, os erros relativos abolutos ocorrem em média conforme denota a
tabela 4.
Tabela 4: Média dos erros absolutos relativos dos campos reconstruídos pelos parâmetros inferidos
para κ = 0, 5 e φ = 5 e média σ = 100
Kriging Simples com média:
Mínimos Quadrados Ordinários
Mínimos Quadrados Generalizados

Sem cluster

LEACH

SKATER

4,75e-08
2,47e-07

1,55e-06
1,55e-06

8,08e-07
7,74e-07

1,67e-07

1,86e-06

8,08e-07

1,67e-07
1,67e-07

3,30e-06
3,30e-06

1,87e-07
1.37e-06

Kriging Ordinário com média:
Inferida
Kriging Bayesiano com média:
Inferida
Mínimos Quadrados Generalizados
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(a) Campo gaussiano original com
sensores distribuídos

(b) Sensores agrupados pelo algoritmo LEACH (por cores)

(c) Sensores agrupados pelo algoritmo SKATER (por cores)

(d) Sinal reconstruído por kriging
simples sem agrupamento

(e) Sinal reconstruído por kriging
simples com uso do LEACH

(f ) Sinal reconstruído por kriging
simples com uso do SKATER

(g) Sinal reconstruído por kriging ordinário sem agrupamento

(h) Sinal reconstruído por kriging ordinário com uso do LEACH

(i) Sinal reconstruído por kriging ordinário com uso do SKATER

(j) Sinal reconstruído por kriging
bayesiano sem agrupamento

(k) Sinal reconstruído por kriging
bayesiano com uso do LEACH

(l) Sinal reconstruído por kriging
bayesiano com uso do SKATER

Figura 7: Exemplo de uma replicação do processo de reconstrução utilizando os parâmetros estimados para 100 nós sensores com κ = 0, 5 e φ = 5
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Os melhores resultados sem uso de algoritmo de agrupamento foram obtidos pelo kriging ordinário e pelo bayesiano. O algoritmo LEACH obteve resultados qualitativamente superiores aos do
SKATER, especialmente para o kriging simples, que obteve os melhores resultados para este algoritmo de agrupamento. No que tange ao algoritmo de agrupamento SKATER, os melhores resultados
foram obtidos pelo kriging bayesiano.

5.3 Análise do tempo necessário à reconstrução do sinal
Redes de Sensores sem Fios são utiliadas nos mais diversos cenários e, dentre diversos outros, muitos
envolvem detecção de riscos iminentes, bem como incêndios em florestas, concentração de gases
tóxicos (Akyildiz et al. 2002, Sha et al. 2006, Lloret et al. 2009). Nessas aplicações, o tempo necessário
à reconstruçã do sinal é crucial, dado que a função do sistema é o combate ao fator, que em pouco
tempo se propaga atingindo proporções cada vez maiores.
Assim sendo, não basta que a técnica utilizada para a reconstrução do sinal seja eficiente na qualidade dos dados, mas que seja eficaz no tempo de reconstrução. Este problema está referenciado em
diversos trabalhos, dentre os quais, os de Sha et al. (2006), Lloret et al. (2009), Fierens (2009) e Tsow
et al. (2009).
É importante ressaltar que isso se dá a depender dos recursos computacionais. Mesmo que atualmente não haja alternativa disponível, é possível que em alguns anos, com o aumento do poder
computacional disponível, esse tópico seja preterido.

5.4 Considerações acerca dos dados obtidos
Em virtude da alta demanda computacional (aproximadamente três horas por reconstrução) requerida pelo processo de kriging bayesiano (Gaudard et al. 1999) foram realizadas simulações de poucos
cenários. Entretanto, encontra-se em andamento a simulação de diversos outros cenários que farão
parte de um trabalho resultante desta pesquisa, a ser publicado posteriormente.
A análise dos dados permitiu observar a maior qualidade dos dados gerados pelo algoritmo de
kriging bayesiano na maioria dos cenários avaliados. Entretanto ele não apresenta bom comportamento com o algoritmo LEACH. Neste cenário o kriging simples apresentou os melhores resultados.
Algo a se considerar é que nem sempre sua utilização é viável em decorrência de sua necessidade
de alto poder computacional. À exemplo, sistemas de tempo real não são suscetíveis a computações
de longos períodos de tempo; é necessário que a reação seja imediata à solicitação.
O sinal reconstruído diretamento pelos algoritmos de kriging apresenta maior qualidade que os
gerados pela mesma função utilizada para a construção dos campo gaussianos de amostras, informando as estimativas dos parâmetros φ e κ. Esta última situação, à excessão da em que se utiliza o
kriging bayesiano, necessita de menor tempo de computação, uma vez que a interpolação não necessita ser efetuada, basta estimar os parâmetros e informá-los à função que gera campos gaussianos.
O kriging que necessita de menor tempo para estimação dos parâmetros e reconstrução do campo
gaussiano é o ordinário. Os parâmetros κ e φ estimados não apresentam resultados superiores ao kriging simples, mas os resultados da reconstrução dos campos gaussianos é superior ao kriging simples
em todos os cenários avaliados que não o do algoritmo LEACH.
O kriging ordinário, então, apresenta os melhores resultados na relação qualidade dos parâmetros estimados / tempo de execução, uma vez que cada reconstrução levou em torno de três horas. É
importante ainda considerar que os exemplos simulados neste trabalho possuíam apenas 100 × 100
pontos; num caso real esse número pode ser de escalas bem maiores, o que pode elevar muito o
tempo de execução. Mesmo os resultados do kriging bayesiano sendo em geral superiores qualitativemente, ele só pode ser utilizado quando houver grande poder computacional e/ou não houver
necessidade de resultados rápidos.
Para o kriging bayesiano foi avaliada uma variante proposta neste trabalho, que consiste na inclusão da informação a priori do parâmetro de média, transformada numa constante para o sistema
de reconstrução. Essa abordagem possibilitou redução no tempo necessário de processamento, uma
17

vez que a computação da média deixa de ser por inferência bayesiana e passa a ser efetuada por mínimos quadrados generalizados. Não foram observados impactos consideráveis na qualidade do sinal
reconstruído.
Trata-se de um alternativa minimizadora dos problemas decorrentos do tempo necessário à computação do kriging bayesiano. Entretanto, ainda assim ele não se torna adequado a sistemas que
necessitem de respostas rápidas.
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