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Kopsavilkums - jautājumi 

 Kā lai programmē bezvadu iekārtas? 

 NesC 

 

 Ka atkļūdot šādu kodu uz PC? 

 TOSSIM 

 

 Kā uzlādēt jūsu kodu uz sensoru mezgla? 

 

 Kā atkļūdot jūsu sistēmu? 

 

 Kas vēl jums jāzina? 

 TinyOS (vai cita sensoru programmēšanas operētājsistēma) 
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Papildus matereāli 

 Kursa matereāli, skat portalus no citiem kursa 

gadiem 

 Google  

 The nesC Language: A Holistic Approach to 

Networked Embedded Systems, D. Gay, et. al., PLDI, 

2003. 

 Google 

 TinyOS tutorial 
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Pārskats 

 Galvenie elementi un piemēri 

 Uzdevumu modelis un vienlaicīgā izpilde 

 Papildus detaļas kodēšanā 

 Piemēri 

 TOSSIM 

 Kopsavilkums 
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TinyOS un nesC paradigma 

 Komponenšu orientēta 

 TinyOS, bibliotēkas, aplikācijas rakstītas nesC 

 Domāts iegultajām sistēmām un BST 

 C-līdzīga sintakse, papildus atslēgvārdi 

 TinyOS vienlaicīgās izpildes modelis (tasks un 
events) 

 Skriešanās nosacījumi pārbaudīti kompilācijas 
laikā 
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Lielā bilde 

 Savieno komponentes; lieto komponentes ko citi 

rakstījuši 

 Vajadzēs jaunus atslēgvārdus un ietvaru lai definētu 

komponentes 

 Salīmē komponentes kopā 

 Sauc par wiring 

 Konfigurācijas fails 

 Divvirziena saskarnes 

 Vienlaicīguma/izpildes modelis 

 Uzdevumi - tasks 

 Notikumu apstrādatāji 

 Datu skriešanās problēmu pārbaude kompilācijas laikā 
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Lielā bilde 

 Lieto izstrādes vidi uz PC un rezultatu uzlādē uz 

mērķa sistēmu - mezgliem 

 Var simulēt pirms uzlādēšanas 

 Atkļūdošana uz PC 

 Message Center rīks – injektē un lasa ziņas 

 Atkļūdo reālas programmas izpildi 
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Lielā bilde 

 nesC aplikācija 

 Viens vai vairakas komponentes 

 Savieno tās (wire) 

 Jābūt galvenajai komponentei 

 

 Moduļi (implementē jūsu kodu) 

 Konfiguracijas (savieno komponentes) 

 Saskarnes (interface) 
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Lielā bilde 

Komponente 

Nodrošina interfeisus 

Lieto interfeisus 

Interfeiss (saskarne): 
 
     Komandas   

 (kā lietot interfeisu) 
 
     Notikumi  

 (interfeisa lietotājam 
 tie jārealizē) 
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Aplikācijas piemērs 

RFM 

Radio byte 

i2c 

Temp photo 

Messaging Layer 

clocks bit 

byte 

packet Radio Packet 

Routing Layer 

sensing application application 

HW 

SW 

ADC 

messaging 

routing 

UART Packet 

UART byte 
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Piemērs (turpinājums) 

 Iespējams, jūs rakstīsiet tikai vienu komponenti 

 Iespējams, visas pārējās komponentes ir no 

bibliotēkas 

 

 Aparatūras HW komponentes 

 Katrai HW komponentei eksistē programmatūras 

(SW) komponente 

 Noslēpj pārtraukumu vektorus 

 Abstrahē HW inicializāciju un lietošanu 



Leo Seļāvo Kurss: Bezvadu sensoru tīkli 12 

Saskarnes (interface) 

Saskarne: 

 

Deklarē komandas     (šīs saskarnes implementētājam

   jārealizē šīs komandas) 

 

 

Deklarē notikumus (Saskarnes lietotājam, i.e.,  

   komponentei kas izsauc komandas, 

                               jārealizē šie notikumi –  

   call back functions) 

Saskarnēm ir globāla redzamība (scope)! 



Leo Seļāvo Kurss: Bezvadu sensoru tīkli 13 

Saskarnes piemērs 

 Saskarne ir tips 

 Saskarnei var eksistēt vairākas instances – realizācijas! 

 Saskarnē komandām un notikumiem ir vārdi “int.fun” 

 Piemēram: Timer.start, Timer.fired 

Timer.nc    * Divvirziena saskarnes fails 

 

 interface Timer { 

 

  command result_t start (char type uint32_t interval); 

  command result_t stop(); 

  event        result_t fired(); 

 } 
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Komponentes un saskarnes 

Komponente 

Nodrošina saskarnes 

(vairākas saskarnes) 
(divvirziena) 

Lietotaja saskarnes 

(vairākas saskarnes) 
(divvirziena) 
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Komponentes piemērs - moduļi 

 Realizē komponentes specifikaciju kā C kodu: 

 

 

 

 

 

 

 

module MyCompM { 
   provides interface X; 
   provides interface Y; 
   uses interface Z; 
} 
implementation { 
…// C code 
} 
 
 MyCompM.nc 

module MyCompM { 
   provides { 
      interface X; 
      interface Y; 
   } 
   uses interface Z; 
} 
implementation { 
…// C code 
} MyCompM.nc 

specification 

Realizācijas daļa realizē nodrošinātās saskarnes, un ja  
“uses” saskarnē ir “event”, tad šim modulim jārealizē arī 
notikuma procedūra. 



Leo Seļāvo Kurss: Bezvadu sensoru tīkli 16 

Saskarnes 

 Lietotas lai grupetu funkcionalitāti: 

 Dalītās fāzes (split-phase) operācijas (send, sendDone) 

 Standarta kontroles saskarne (init, start, stop) 

 Apraksta bidirekcionālu saskarni: 

 

 

 

 

 Saskarnes devējam jārealizē komandas (command) 

 Saskarnes lietotājam jārealizē notikumi (event) 

interface Clock { 
   command result_t setRate (char interval, char scale); 
   event result_t fired (); 
} Clock.nc 

TimerM 

ClockC 

Šāda ir dalītās fāzes divvirziena saskarne:  
Deklarējot komandu un notikumu. 
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Saskarnes 

 Piemēri saskarnēm: 

interface StdControl { 
   command result_t init (); 
   command result_t start (); 
   command result_t stop (); 
} 
 

interface Timer { 
   command result_t start (char type,  
                                      uint32_t interval); 
   command result_t stop (); 
   event result_t fired (); 
} 

interface SendMsg { 
   command result_t send (uint16_t addr, 
                                      uint8_t len, 
                                      TOS_MsgPtr p); 
   event result_t sendDone (); 
} 
 

interface ReceiveMsg { 
   event TOS_MsgPtr receive (TOS_MsgPtr m); 
} 
 
 
 
 

StdControl.nc Timer.nc 

ReceiveMsg.nc SendMsg.nc 
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Parametrizetās saskarnes 

 Šis:  [ …]  nav parametru saraksts!  

 Bet var būt arī parametri 

 

 

 

 

 

 

module GenericCommM { 
   provides interface SendMsg [uint8_t id]; 
   provides interface ReceiveMsg [uint8_t id]; 
   … 
} 
implementation {… 
} GenericCommM.nc 
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Parametrizetās saskarnes 

Lieto  

SendMsg 

saskarni 

Lieto  

SendMsg 

saskarni 

Lieto  

SendMsg 

saskarni 

SendMsg saskarni nodrošina kāda komponente 

Bet jāzin kuram lai atbild! 

 Sūta Msg 1                   Sūta Msg 2                    Sūta Msg 3     

Visi taisnstūri ir komponentes 

ID = 1                     ID = 2                    ID = 3 
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Parametrizetās saskarnes 

Lieto  

Timer 

saskarni 

Lieto  

Timer 

saskarni 

Lieto  

Timer 

saskarni 

Uzstāda taimeri 200 ms      Uzstāda taimeri 150 ms     Uzstāda taimeri 75 ms 

ID = 1                     ID = 2                    ID = 3 

Visi taisnstūri ir komponentes 

Timer saskarni nodrošina kāda komponente 

Bet jāzin kuram lai atbild! 
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Komponentes/saskarnes 

Interface1 

   command a 

   command b 

   event c 

Interface2 

   command d 

Nodrošina 

Komandas Notikumi 

Komponente 

Savieno visas 
komponentes 

kas izsauc šīs 
komponentes 
komandas šeit 
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Konfigurācijas 

 Savieno komponentes (wire) 

 

 Savienotajiem elementiem jābūt savietojamiem 
(interface-interface, command-command, event-event) 

 

 Trīs nesC savienošanas komandas: 
 endpoint1 = endpoint2 

 endpoint1 -> endpoint2 

 endpoint1 <- endpoint2 (ekvivalents: endpoint2 -> endpoint1) 
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Konfigurācijas - piemērs 

 Blink aplikācija 

 Sasatēšanas piemērs 

configuration BlinkC {  
}  
 
implementation { 
   components Main, BlinkM, ClockC, LedsC; 
 
   Main.StdControl->BlinkM.StdControl; 
   BlinkM.Clock->ClockC; 
   BlinkM.Leds->LedsC; 
} 
 

ClockC LedsC 

Main 

BlinkC 

BlinkM 

BlinkC.nc 
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Konfigurācija 

Main.StdControl -> BlinkM.StdControl 

Komponente  Saskarne Komponente   Saskarnes 

                      realizācija 

USES                           PROVIDES 

(lieto)                     (piedavā, nodrošina) 
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Vienādības zīme 

A: provides I 

B: provides I 

Bet A nerealizē I, bet 
Lieto to ko nodrošina B 
 

Tāpēc   A = B 

Parasti lieto hierarhiskos  

konfigurācijas failos 
(piemērs vēlāk) 
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Realizācija 

 fn.nc 

 Visiem fn pirmkoda failiem (saskarnēm, moduļiem un 

konfigurācijām) 

 fnC.nc 

 fn komponentes pirmkoda fails 

 fnM.nc 

 fn moduļa pirmkoda fails 
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Paralelās izpildes modelis 

 Bāzes izpildes modelis (TinyOS) 

 Uzdevumi un notikumi (Tasks and Events) 

 Sadalītās fāzes izpilde (Split phase operation) 
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Uzdevumi un notikumi 

 Uzdevumi 

 Aizturēta izpilde 

 Citi uzdevumi tos nevar pārtraukt (Non-preemptable) 

 Plānotājs FCFS no uzdevumu rindas 

 Kad nav uzdevumu – CPU iet gulēt 

 

 Uzdevumus deklarē ar task atslēgvārdu 

 Uzdevumus plāno (palaiž) ar post atslēgvārdu 
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Uzdevumi 

Task A: 
{ 
      . 
      . 
   post alert(); 
      . 
      . 
}  

alert 

Nākamais uzd. 
Tekošais uzd. 

TinyOS 

FCFS rinda 

Non-preemptive 
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Notikumi 

 Notikumi 

 Pārtraukumu apstrādātāja izpilde 

 Izpildāz kamēr pabeigts 

 Var pārtraukt uzdevumus un pašu var prtraukt citi 

notikumi 

 

 Deklarē ar event atslēgvārdu (kā saskarnes daļu) 

 Ziņo, startē ar signal atslēgvārdu 
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Notikumi 

alert 
FCFS rinda 

Event: Bits 
Signal byte 

Event: byte 
šeit 

Signal packet 

Event: packet 
šeit 

HW pārtraukums/ 
radio 

Asinhroni 

P 
R 
E 
E 
M 
P 
T 

Augšup-izsaukumi 

Var izsaukt 
Uzdevumus/ 

Ieteicams īsus 
apstrādatājus 
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Notikumi 

 Norada ka sadalītās fāzes operācija ir izpildīta 

 Piemērs: paketi sūta ar send command; pēcāk 

komunikācijas komponente sūtīs signal sendDone 

event kad pārraide būs beigusies 

 Bet: Ne visas operācijas ir sadalītas fāzes 

 Notikumi no vides 

 Ziņu saņemšana 

 Pulksteņa modinātājs, taimeris. 
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Sadalītā fāze 

 Izpildes modeļa dēļ kodam vajadzētu sastāvēt 

no maziem gabaliem 

 Līdzīgi asinhrono metožu izsaukumam 

 

 Nodalīta metodes izsaukšana no metodes 

izpildes izsaukuma 

 Sadalītās fāzes izsaukums atgriežas nekavējoties 

 Kad darbs ir padarīts, izsaucējam tiek nodots vēl 

vienas metodes izsaukums 
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Skriešanās nosacījumi 

 Risinājumi 

 Piekļuve kopejiem datiem notiek tikai uzdevumos 

(task) 

 Visas piekļuves komandas ietvertas “atomic” 

komandās 

Non-preemptive 
uzdevumu rinda 

Kopējie dati 

Notikumu apstrādātāji 
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Izsaukumu virziens 

Komponente 

Notikuma izsaukums – lietot 
signal 

Komandas izsaukums - lietot 
call 
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Komponentes - nesC 

 nesC modelis: 

 saskarnes: 

 Lieto (uses) 

 Dod (provides) 

 Komponentes: 

 moduļi 

 konfigurācijas 

 Aplikācija:= komponenšu grafs 

Komponente 

A 

Komponente 

B 

Komponente 

D 

Komponente 

C 

Aplikācija 

konfigurācija 
konfigurācija 

Komponente 

E 

Komponente 

F 

X = Y 
Konfiguracijas  

notācija 
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Moduļi 

 Izsaucošās komandas un signālus sūtošie notikumi 

 

module TimerM { 
   provides interface StdControl;  
   provides interface Timer[uint8_t id]; 
   uses interface Clock;… 
} 
 
implementation { 
   command result_t StdControl.stop() { 
      call Clock.setRate(TOS_I1PS, TOS_S1PS); 
   } 
   … 
} TimerM.nc 



Leo Seļāvo Kurss: Bezvadu sensoru tīkli 38 

Moduļi 

 Uzdevumi: uzdevums ir neatkarīgs kontroles fragments ko definē 

task klases funkcija bez parametriem un kas atgriež void 

 Uzdevumu palaišana/plānošana: atslēgvārds post 

module BlinkM {… 
} 
implementation {…  
   task void processing () { 
      if(state) call Leds.redOn(); 
      else call Leds.redOff(); 
   } 
 
   event result_t Timer.fired () { 
      state = !state; 
      post processing(); 
      return SUCCESS; 
   }… 
} 

BlinkM.nc 
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Atomiskās sekcijas 

bool  busy;  // gobal 

           .… 

bool available; 

 

         …. 

 

atomic { 

 

 available = !busy; 

 busy = TRUE; 

} 

         …. 

 

atomic busy = false; 

nesC aizliedz izsaukt 

komandas vai signālu 
sūtīšanu atomiskā  
sekcijā 
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Pārtraukumu apstrāde 

 Partraukumu apstrādātajiem jābūt īsiem 

 Tie var startēt uzdevumus 

 Piemēri 

 Palielināt skaitītāju atomiska komandā un darīts 

 Izsaukt LED lai ieslēgtu sarkano indikatoru; darīts 

 Palaist uzdevumu; darīts 

 Call -> Call -> Call -> Call tad return, …; Nav pareizi! 
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Programmatūras un aparatūras  

(SW un HW) salāgošana 

 Plāns koda slānis HW iekārtām 

 Skat. Nākamo slaidu 

 Piešķir simboliskus vārdus signāliem/kontaktiem 

 Photo_PWR   (ieslēgt foto sensoru) 

 Abstrahēties no pārtraukuma vektoriem 

HW  

definēti 
pārtraukuma 
vektori 

Pārtraukuma 
apstrādātājs 
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SW un HW salāgošana 

 Piemērs:    LED 

 Sarkano LED ieslēgt/izslēgt 

 Zaļo  LED ieslēgt/izslēgt 

 Zilo  LED ieslēgt/izslēgt 

 Nomainīt uz pretējo (toggle) 

 Ieslēgt/izslēgt barošanu HW modulim 

 

 LED nav pārtraukumu 

 

 Lietotajam viegli – jazin tikai saskarne 
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Interesantākās komponentes 

 LED, Clock, UART, ADC, RFM, I2C (aparatūras 

abstrahēšanās komponentes) 

 

 Citas komponentes:  Chirp, counter, blink, 

AM_Beacon, AM_Echo, … 

 

 Saskarnes atrodamas 

 tos/interfaces/ 
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ADC 

 Init() 

 GetData() 

 

 Ģenerē atsevišķu notikumu katram datu portam 

kad dati gatavi lasīšanai 
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LEDS 

 RED_LED_ON    

 RED_LED_OFF 

 RED_LED_TOGGLE 

 GREEN_LED_ON 

 GREEN_LED_OFF 

 GREEN_LED_TOGGLE 

 YELLOW_LED_ON 

 YELLOW_LED_OFF 

 YELLOW_LED_TOGGLE 
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Programmēšanas vide  

 OS: cygwin/Win2000 vai gcc/Linux 

 Iespējams uzlādēt kodu arī pa bezvadu savienojumu 

 Atēlā: MICA2 mezgls ar programmēšanas dēli 

 TelosB un Tmote Sky mezglos ir iebūvēts USB ports 

mezgl

s 

Programmēšanas 

dēlis 

PC 

komunikācija 

Koda 

ielāde 
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Ziņojumu centrs 

 Rīks pakešu saņemšanai un sūtīšanai sistēmā 

no PC 

 Rakstīts Java valodā 

 

 Lieto rīku ar 2 logiem 

 

 Sīkāk TinyOS Tutorial portālā 
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TOSSIM 

 TinyOS Simulators 

 

 Rakstiet savu kodu 

 

 Kompilē uz TOSSIM ietvaru 

 

 Tad kad simulēts un atkļūdots – kods var tikt 

kompilēts uz reālu platformu 
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TOSSIM īpašības 

 Diskrētu notikumu simulators – darbojas uz PC 

 

 Augstas precizitātes simulācija – TinyOS 

uzvedība zemā līmenī 

 

 Lieto TinyOS komponenšu arhitektūru 
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TOSSIM iespējas  

 Simulē liela apjoma sensoru mezglu tīklus 
(tūkstošiem) 

 Simulē tīklu bitu līmenī (BER noteikšana 
iespējama) 

 Simulē atkārtojamu zaudējumu attiecību 

 Simulē asimetriskas komunikāciju saites 

 Simulē katru individuālo ADC mērījumu 

 Simulē katru pārtraukumu sistēmā 

 Laika granularitāte ir 4MHz 

 Pieejams MICA2 (ATMEL) platformai 
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TOSSIM trūkumi  

 Nesimulē komunikaciju stipriumu 

 Nemodelē izpildes laiku 

 Nav “spin locks” vai “task spin locks” 

 Koda gabals startē nekavējoties 

 Nemodelē enerģijas patēriņu 

 Pārtraukumi ir non-preemptive – savstarpēji 

nepārtraucami 

 Simulē (tikai) 40Kbit RFM mica tīkla steku 

 Nesimulē Mica2 ChipCon CC1000 steku 
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TOSSIM radio modeļi 

 Vienkāršs: katrs mezgls vienā šūnā, biti perfekti izsūtās 

 
 Ar zaudējumiem: konektivitāte noteikta startēšanas laikā 

 Radio propagācija netiek modelēta, bet ir tās abstrakcija (bitu 

kļūdu attiecība BER) 

 Specifikācija *.nss failā (lietojiet –rf=<file> iespēju) 

 Specificēta konektivitāte 

 Specificēta bita kļūdu attiecība 

 Piemēram 

 <mezgla ID> : <mezgla ID> : bita kļūdu attiecība 

 0:1:0.009 
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TOSSIM lietošana 

 Kompilēšana TOSSIM 

cd apps directory 

make pc 

 

 Lieto: ./build/pc/main.exe [options] <num_nodes>  
   

      [options] ir (skat. Vairāk dokumentācijā):  

 -h, -help - palīdzība. 

 -k <kb>, - radio ātrums <kb> Kbits/s. Iespējas: 10, 25, 50. 

 -r, specificē radio modeli (simple ir noklusētais) 

 -t, -<sec> pasaka TOSSIM lai tas izpildās noteiktu skaitu virtuālo 
sekunžu. 

 <num_nodes> mezglu skaits kas jāsimulē 
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TOSSIM atkļūdošana 

 Atkļūdošanas karogi (system/include/dbg_modes.h) :  
 all, boot, clock, task, sched, sensor, led, route, am, crc, packet, 

encode, radio, logger, adc, i2c, uart, prog, sim, queue, simradio, 
hardware, simmem (atrodami TinyOS kodā) 

 

 For use in applications: usr1, usr2, usr3, temp 

 

 Ievietojiet atkļūdošanas komandas kodā 
 dbg(DBG_ROUTE|DBG_ERROR, "Received control message: lose our 

network name!.\n"); 
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TOSSIM atkļūdošana 

 Uzstādiet dbg karogus lai dabūtu attiecīgu informāciju 

 

 Kad simulators startē, tas lasa DBG globalo vides mainīgo 

(environment variable) un uzstāda režīmus 

 

 Piemēram: export DBG=usr1,route 
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Svarīgi! 

 Tikko kā jūs pārkompilējat uz mēķa platformu, 

nevis pc  (i.e., TOSSIM)  

 

 Visas atkļūdošanas komandas no jūsu kompilētā 

izpildes koda ir noņemtas! 
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Atkļūdošanas pielietojums 

 Drukāt uz ekrāna vai failā 

 Lietojiet Serial Forwarder 

 Var iesūtīt ziņojumus mezglam 0 

 -comm tossim-serial 

 Var noklausīties visus ziņojumus tīklā 

 -comm tossim-radio 

 

 Lietojiet gdb 

 gdb build/pc/main.exe 
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TOSSIM 

 Lasiet TOSSIM dokumentāciju 

 Lasiet TOSSIM publikāciju 

 

 Vairāk atrodams tinyos.net 
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Kopsavilkums 

 nesC – de facto WSN programmēšanas valoda 
šodien 

           - sistēmu programmēšanas valoda 

 

 Lietojiet failu vārdu standartu (*?.nc) 

 

 Ielādēšanas mehānika 
 Kompilējiet un ielādējiet Blink 

 Programmēšana 
 Saskarnes, konfigurācijas, moduļi 

 Komponentes, komandas, notikumi, uzdevumi 


