
Atualmente novos dispositivos computacionais suportam a construção de diversas 

redes sem fio, como as redes  mesh e as de sensores. Essas redes exigem 

sistemas operacionais, linguagens, e ambientes exclusivos para o desenvolvimento 

de protocolos e sistemas. As Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) são compostas 

por dispositivos que possuem recursos escassos, e tais restrições são um desafio 

ao desenvolvimento de softwares para essas redes. O sistema operacional TinyOS, 

desenvolvido na universidade de Berkeley em 2000, leva em conta a baixa 

capacidade computacional dos sensores, e é o mais famoso sistema operacional 

para sensores sem fio. Ele tem sido usado no desenvolvimento de  aplicações, 

tanto no meio científico quanto comercial. Este curso explica o funcionamento do 

TinyOS, com ênfase na implementação de software embarcado em sensores reais. 

Organ i z a t i o n  

Curso do Ambiente 
TinyOS para Redes de 

Sensores Sem Fio 

 - Aprender uma visão geral das redes de sensores existentes  
 - Ensinar de modo prático TinyOS, com foco na linguagem de programação NesC       
 - Vivenciar exemplos de programas com o TinyOS  

 

- Contextualização de redes de sensores  
- Aplicações   
- TinyOS: arquitetura, aplicabilidade, e sua instalação    
- Linguagem nesC: peculiaridades, descrição da arquitetura  
- Exercício de exemplos práticos, e experimentação em sensores reais  
- Desenvolvimento de novos softwares no TinyOS   

 

Público: Alunos de graduação BCC interessados em pesquisa na área de redes 
de computadores, particularmente em programação em dispositivos de sensores 
Requisitos: Conhecimento em Estrutura de Dados (Lista Encadeada e Pilhas) e 
Linguagem de Programação C. É necessário ter cursado as disciplinas CI056 - 
Algoritmos e Estrutura de Dados II, e CI067 - Oficina de Computação II 

Público Alvo e Requisitos: 

Assuntos Abordados: 

Objetivos: 

 

Realização: NR2 e 
Depto. de Informática 
 

Inscrições: 01/03/2010 - 
05/03/2010  por  email 
nr2@inf.ufpr.br 
 

Número de Vagas: 6 

Organização NR2 
http://www.nr2.ufpr.br 

 

Coordenação Geral: 
Prof. Aldri L. dos Santos 
 

Instrutor:  
Fernando Henrique 
Gielow 

Curso de 6 horas, 3hs de aulas expositivas com exemplos práticos e 3hs de exercícios realizados  pelos alunos. 

Local e Datas:  Lab. 4 - 
26, 29, e  31 de março 
das 9:30hs às 11:30hs 

Promoção: 
    

    


