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RESUMO
Este trabalho apresenta a implementação de rede ad hoc para
oferecer mobilidade a participantes de evento em espaço aberto. Tem como
objetivo a aplicação de protocolos de roteamento em redes sem fio
caracterizado pela formação de área de cobertura em torno de cada antena
transceptora denominada célula. Deseja-se demonstrar a comunicação
multi-saltos, com o protocolo de Roteamento em Redes ad hoc,
especificamente quanto à mobilidade de participantes em um ambiente real.
Testaram-se protocolos que ainda não foram implementados
comercialmente em placas de rede ou interfaces wireless.
Identificaram-se os protocolos mais apropriados para um cenário
móvel e dinâmico. Dentre os vários protocolos pesquisados, identificou-se o
protocolo de roteamento AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector) como
o mais adequado para o cenário proposto. Esse protocolo tem potencial para
solucionar o problema de perda de comunicação de dados provocado pela
mobilidade dos roteadores em uma rede sem fio.
O protocolo AODV foi implementado para permitir o roteamento em
uma topologia de rede que muda constantemente e que crie rotas somente
quando necessário.
Verificou-se que o protocolo AODV permitiu a comunicação entre
pessoas distribuídas em uma área geográfica expandida para além de uma
simples célula, criando rotas para dispositivos pertencentes à mesma rede
ou sub-redes diferentes e fornecendo mobilidade aos participantes de
eventos em espaço aberto.

Palavras-chave: Roteamento, Protocolos, Redes Sem Fio, Redes Ad Hoc

ABSTRACT

This work presents the ad hoc network implementation that provides
mobility available to the participants of open environment. The main goal is to
implement the ad hoc Network routing protocol in wireless network
characterized by cell formation. It is desired to demonstrate the multi-hop
communication in nodes running ad hoc Network protocols, specifically
aspects of mobility to the participants in a real world environment.
Ad hoc network protocols not yet commercially implemented in a
network interface card or wireless interfaces had been tested.
The AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector) routing protocol was
selected

because

its

potential for

solving

packets

and data

lost

communication due to nodes mobility in the wireless network.
It was implemented the AODV routing protocol because it is able to
handle the dynamic topology changes and to build routes between nodes
only desired by source nodes. It broadcasts discovery packets only when
necessary.

The

communication

results
between

showed
the

that

AODV

participants

provides

distributed,

the

mobile

expanding

the

geographic area, creating routes to the devices in the same or different
subnets and providing mobility in an open environment.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
A possibilidade de abrigar olimpíadas, jogos pan-americanos ou copas

de futebol no Brasil ensejou a elaboração de um produto capaz de aproximar
pessoas em ambiente carente de infra-estrutura de rede e que permite a propagação
de informações a todos os participantes usuários da tecnologia de comunicação sem
fio.
Nesses tipos de eventos, os países costumam mostrar seu potencial
em alguma área de projeção: cultural, científica, tecnológica ou turismo.
Considerando esta tradição, imaginou-se oferecer uma mostra da nossa capacidade
tecnológica, em prover uma solução para atender as necessidades de informação
dos convidados, durante sua permanência na vizinhança dos centros esportivos.
É

notório

que

nos

últimos

anos,

os

Jogos

Olímpicos

vêm

representando a verdadeira consagração do esporte, constituindo-se periodicamente
em um monumental espetáculo de juventude, beleza e esperança de paz entre os
povos. Além disso, a computação móvel também tem evoluído e se tornado uma
nova disciplina no campo da Ciência e Engenharia de Computação; os avanços na
tecnologia, principalmente dos dispositivos de computação móvel, estão se tornando
cada vez mais importantes para a área de entretenimento.
Com o desenvolvimento de pesquisas na área de redes de
computadores, tecnologias são criadas e novos mecanismos de comunicação são
aperfeiçoados. Nesse contexto, as redes de comunicações sem fio têm se
desenvolvido, alcançando novas taxas de transferência, além de serem utilizadas
para muitos tipos de aplicações.
Um dos grandes desafios para um evento olímpico, em um ambiente
aberto, é o estabelecimento de comunicação sem fio entre os participantes do
evento. Nessa perspectiva, o trabalho tem como proposta realizar uma
implementação que viabilize a comunicação sem fio e a transmissão de mensagens
entre pessoas, no ambiente olímpico. Com essa tecnologia, o público do evento
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poderá exercer atividades, como participar de conferências planejadas pelo Comitê
Olímpico Internacional ou manter contatos com todas as associações esportivas do
mundo, sem, contudo, perder a mobilidade e a oferta de serviço fornecida pela rede.
1.2 Objetivo
Implementar redes móveis dinâmicas e de baixo custo, para
comunicação em cenários, onde pessoas portando equipamentos necessitem trocar
informação em rede sem fio.
1.3 Metodologia
Optou-se por definir três passos para alcançar os objetivos propostos
neste trabalho. O primeiro deles refere-se à revisão bibliográfica dos trabalhos
relacionados ao assunto, procurando-se mostrar os estudos anteriormente
elaborados, bem como identificar os autores que mais se destacam no tema a ser
elaborado.
O segundo passo constitui-se na verificação dos protocolos existentes
de roteamento em redes ad hoc, visando classificá-los e, assim, selecionar um deles
para o desenvolvimento do trabalho. A seleção do protocolo foi feita com base nos
seguintes requisitos mínimos:
 Relevância no ambiente a ser utilizado em cenários dinâmicos.
Ademais, o protocolo deve ter suporte as condições de eventos que
possam ocorrer em cenários reais, como capacidade de atualizar e
trocar rotas.
 Execução e teste em um ambiente real, pois muitos dos protocolos são
executados e testados utilizando-se simuladores.
 Possibilidade de se estudar e analisar a viabilidade de implementar um
protótipo com código fonte.
 Capacidade de evitar loops na rede para que o protocolo possa
suportar a mobilidade dos participantes do evento em espaço aberto.
 Vantagem de suportar a agregação de outros protocolos de segurança,
a fim de trocar dados de forma segura e confiável.
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O terceiro passo compreende a definição da arquitetura física e a
configuração dos nós (dispositivos) da rede. Ele abrangerá os seguintes itens:


Antenas, potência do sinal e canal de freqüência de transmissão.



Padrão de tecnologia para os adaptadores de rede sem fio, 802.11x.



Número de nós da rede ad hoc.



A área de abrangência.



Protocolo da camada de enlace de dados.
Com base nas informações dos passos anteriores, procuram-se os

requisitos necessários para implementar uma rede que forneça mobilidade em um
espaço aberto, garantindo-se a utilização de serviços aos participantes, por meio da
utilização de um protocolo de roteamento em redes ad hoc.
1.4 Contribuições
Constrói-se uma rede móvel e dinâmica que assegura conexão e
manutenção da comunicação de dados em um cenário onde a mobilidade se faz
necessária. A implementação dessa rede induz trabalhos futuros na busca de
soluções para os problemas no roteamento de pacotes em redes sem fio. Além
disso, essa implementação identifica pontos a serem aperfeiçoados nos protocolos
de roteamento.
Dessa forma, implementa-se um mecanismo de roteamento para redes
sem fio, que contribui para planejar e implantar sistemas de computação sem fio,
além de relatar possíveis soluções para problemas existentes nas comunicações
sem fio. As contribuições são:
•

Protótipo de uma aplicação para computação móvel para turistas e
participantes em eventos esportivos.

•

Implementação de uma rede móvel sem fio, com protocolo de
roteamento sob demanda para cenários reais.

•

Avaliação do comportamento de uma rede sem fio com características
multi-saltos (multi-hop) para cenários móveis e dinâmicos ad hoc.
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1.5 Organização do Trabalho
Este trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro apresenta
esta introdução e o restante está distribuído da seguinte maneira:
Capítulo 2 - Principais conceitos
Apresenta uma visão geral dos principais conceitos sobre redes ad
hoc, através de definições dos protocolos de roteamento utilizados nestas redes.
Capítulo 3 – Protocolo de roteamento AODV
Descreve os mecanismos e as características do protocolo de
roteamento que foi utilizado para o desenvolvimento do trabalho.
Capítulo 4 - Ambiente experimental
Neste capítulo, são apresentados os requisitos para instalação da rede
sem fio e o ambiente para implementação do protocolo de roteamento.
Capítulo 5 – Conclusão e trabalhos futuros
Apresenta as conclusões e as considerações finais para trabalhos
futuros.
1.6 Estado da Arte
A era da comunicação sem fio nasceu em 1886 quando Marconi obteve
sucesso em seus experimentos com RF (Radiofreqüência). Ele registrou patente e
criou uma empresa denominada Wireless Telegraph and Signal Company Limited.
Em 1901, sinais analógicos de voz atravessaram o Oceano Atlântico. A era das
comunicações digitais iniciou pouco tempo depois, em 1905, com o código Morse
modulando portadoras de RF. Desde esse evento, até os dias atuais, a evolução das
comunicações passou por um incrível aumento da velocidade de transmissão,
suportado por novas tecnologias de dispositivos e pelo desenvolvimento de técnicas
de modulação e pela elaboração de protocolos que permitiram realizar trocas de
informações de modo bastante eficiente.
Somente na última década, as redes de computadores foram beneficiadas
pelo recurso da comunicação sem fio. Os nós de rede podem compor dois tipos de
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arquitetura: redes de infra-estrutura e redes ad hoc. Vale lembrar que as redes de
infra-estrutura, baseadas em um dispositivo denominado Ponto de Acesso (Access
Point), o qual provê uma ponte entre nós móveis e as redes cabeadas, estão
invadindo os espaços institucionais. Já as redes ad hoc, pouco conhecidas do
público usuário de redes, são objetos de pesquisas avançadas por suportarem
aplicações de caráter estratégico, devido à sua total independência de infraestrutura.
Atualmente, muitas pesquisas sobre as redes ad hoc estão sendo feitas,
especialmente sobre o mecanismo de roteamento implementado na transmissão de
dados. A seguir, apresenta-se a revisão dessa literatura.
No trabalho de Royer; Toh (1999), os protocolos de roteamento foram
examinados e comparados, assim como suas características. Dentre elas, uma
diferença apontada pelos autores compreende o fato de que, os protocolos proativos
mantêm uma tabela com as rotas para todos os destinos em uma rede, os
denominados reativos minimizam o número de atualizações na tabela de rotas.
Devido à complexidade envolvida na implementação e no teste das redes ad
hoc e à falta de ferramentas de software para simular os protocolos, Zhang; Li (2002)
construíram um ambiente flexível para suportar tais tarefas e facilitar a pesquisa em
redes. Desenvolveram um emulador, chamado MobiEmu, para testar uma rede ad
hoc em qualquer cenário, sem mover os nós, fisicamente. O MobiEmu também
emula o movimento físico dos nós e a mudança da topologia da rede, com
capacidade de suportar visualizações definidas pelo usuário, como cor e rótulo da
conexão e do nó.
Já um APE (Ad Hoc Protocol Evaluation), ambiente para testes, foi construído
para fazer experimentos em larga escala, com o objetivo de avaliar vários protocolos
de roteamento em ambientes do mundo real, ao invés de se optar pela simulação.
Utilizou-se uma métrica baseada na qualidade do sinal, ao invés da distância
geométrica entre os nós. Isso se refletiu na maneira pela qual o protocolo de
roteamento verificou o dinamismo da rede. A experiência foi utilizada com 37 nós e o
teste foi feito em Linux e utilizaram-se três protocolos: AODV (Ad Hoc On Demand
Distance Vector), OLSR (Optimized Link State Routing) e TORA (Temporally
Ordered Routing Algorithm) (LUNDGREN et al., 2001).
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Remondo; Niemegeers (2003), fornecem uma visão geral das linhas de
pesquisa na área de redes ad hoc, em que elas desempenham um papel
fundamental para o desenvolvimento de infra-estrutura de redes e base para a
computação ubíqua.
Johnson (1994) aponta, em sua pesquisa, problemas no projeto de protocolos
de roteamento em Redes ad hoc e sugere uma abordagem baseada em
descobrimento de rota. Nessa abordagem, o nó não conhece o destino para enviar
um pacote e utiliza um processo de descobrimento de rota para encontrá-lo. O autor
discute os problemas dos protocolos convencionais em redes ad hoc em relação aos
movimentos dinâmicos dos computadores móveis. Ademais, divide os problemas de
roteamento em dois grupos: descoberta de rota e manutenção de rota; esta última
apaga as rotas que não são mais utilizadas na tabela de roteamento.
Caicedo; Health (2002) confinaram o tráfego nas redes ad hoc e fizeram as
medidas de desempenho para avaliação de tráfego e problemas nas operações
dessas redes. Descreveram um modelo de protocolo e um modelo físico, utilizando
uma notação matemática.
Murth; Garcia-Luna-Aceves (1996) apresentam o protocolo de roteamento
conhecido como WRP (Wireless Routing Protocol). Esse protocolo tem como uma de
suas premissas não produzir laços (loops) na rede Y Ele utiliza mensagens para
fazer a atualização das tabelas de rotas. Os autores utilizaram simulação baseada
em evento discreto e uma linguagem chamada Drama. Assim, com a mudança
dinâmica dos nós, o resultado da simulação mostra as mensagens de atualização de
rota e as falhas que ocorrem na conexão.
Das; Bharghavan (1997) citam um modelo de rede, no qual todos os
computadores usam um canal para transmissão de dados. Cada computador tem
uma abrangência de transmissão fixa, em que a comunicação é bidirecional e cada
mensagem é enviada por radiodifusão (broadcast) local. O algoritmo MAC (Media
Access Control) agenda as mensagens para diferentes computadores, de forma a
não ocorrer colisões. Além disso, a camada MAC tem função de controlar o acesso
ao meio compartilhado pelos computadores que fazem parte de uma rede. Os
autores salientam que se duas estações fazem a transmissão ao mesmo tempo, o
dado transmitido pode ser corrompido.
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Marina; Das (2002) apresentam uma abordagem para estudar a influência das
conexões unidirecionais no desempenho do roteamento. Nesse estudo, são
utilizadas três técnicas de desempenho para o protocolo AODV, ou seja, um
protocolo reativo, na presença de conexões unidirecionais, que são: Blacklisting,
Hello e Reverse Path Search. As técnicas Blacklisting e Hello eliminam as conexões
unidirecionais, e a técnica Reverse Path Search explora a conectividade oferecida
pelos muitos caminhos entre os nós. Para tanto, utilizaram-se o simulador,
conhecido como ns-2, para gerar os resultados de desempenho, com base na
variação das conexões unidirecionais e velocidade dos nós Y o que faz com que as
três técnicas mostrassem uma melhora no desempenho, pois elas evitam conexões
unidirecionais. A técnica Reverse Path Search foi a que se mostrou mais eficiente.
Macker; Corson (1998) fornecem um resumo das discussões do grupo
MANET (Mobile Ad-hoc Networks) e fazem um levantamento dos trabalhos
apresentados nos encontros desse grupo. Esse grupo de trabalho discute,
atualmente, os problemas de redes ad hoc em uma comissão chamada IETF Internet Engineering Task Force. Com os avanços na área de pesquisa em redes
sem fio, um dos propósitos desse grupo é estudar e avaliar os diferentes protocolos
de roteamento para as redes ad hoc.
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2 PRINCIPAIS CONCEITOS
2.1 Considerações Iniciais
Neste capítulo, descrevem-se os fundamentos conceituais das redes
ad hoc, situando algumas características principais na computação sem fio, e
algumas aplicações destas redes.
2.2 Fundamentos das Redes Ad Hoc
Com o avanço nas redes móveis, de computadores, nos últimos anos e o
surgimento de tecnologias, protocolos e arquiteturas de comunicação de dados,
estimula-se o desejo de operar e receber serviços, a partir de qualquer lugar e em
qualquer instante. Nas redes móveis sem fio, os usuários podem utilizar dispositivos
para se comunicarem, ou seja, acessar recursos distribuídos, Internet ou arquivos
compartilhados em uma rede de computadores. As redes móveis sem fio estão
divididas em redes de infra-estrutura e redes ad hoc (UFRJ, s.d.).
As redes de infra-estrutura possuem um AP (Access Point). Ele fornece a
comunicação entre as estações ou computadores móveis. O AP funciona
semelhante a um gateway em uma rede, fazendo a ligação entre as estações.
Quando se imagina uma comunicação móvel de dados sem fio para
computadores, pensa-se na situação em que é necessária a conexão direta com
uma infra-estrutura central. Entende-se por infra-estrutura central um AP que faz a
interligação entre as estações móveis. Neste caso, conforme Figura 1, diz-se que
essas redes são Redes de infra-estrutura.

Figura 1

- Computadores em uma rede com infra-estrutura.
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As redes ad hoc funcionam de maneira semelhante às redes de Infraestrutura. A diferença principal é que nas redes ad hoc não há um AP, ou seja, não
há um ponto central que controla a comunicação entre uma estação e outra. Neste
caso, conforme Figura 2, as estações fazem a comunicação direta com outras, não
necessitando de um ponto de acesso.

Figura 2

- Computadores em uma rede ad hoc.

Redes ad hoc, como ilustra a Figura 3, permitem que usuários de
computadores móveis estabeleçam conexão com outros computadores móveis, sem
utilizar ponto de acesso.

Figura 3

- Comunicação em uma rede ad hoc.

O desenvolvimento das redes ad hoc deu-se em projetos militares, entre eles:


DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)



PRNet (Packet Radio Network)



SURAN (Survivable Adaptive Network)



LPR (Low Cost Packet Radio)



GloMo (Global Mobile)



TI (Tactical Internet)



ELB (Extending the Litoral Battlespace)
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O conceito de uma rede ad hoc surgiu no início da década de 1970. A DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency) iniciou o projeto PRNET (Packet
Radio Network) para projetar e testar protocolos em ambientes móveis (MALTZ,
2001).
Mais tarde, entre 1983 e 1992, com o fim do projeto PRNET, a DARPA lançou
o programa SURAN (Survivable Adaptive Network) para expandir a tecnologia
desenvolvida no projeto PRNET, suportar grandes redes e desenvolver protocolos
adaptativos, os quais pudessem adequar às rápidas mudanças de condições em um
ambiente tático (D´OLIVEIRA JR; SADOK , 2001).
Para satisfazer os requisitos de defesa para sistemas de informações
robustos e expansíveis, a DARPA criou o projeto GloMo (Global Mobile Information
Systems), que teve sua operação entre os anos de 1995 e 2000.
As redes móveis ad hoc são utilizadas para muitas aplicações, como nas
áreas militares, missão de resgate ou desastres (YE et al., 2003).
Na próxima seção, apresentam-se algumas aplicações para este tipo de rede,
no âmbito de tecnologia para redes sem fio.
2.3 Aplicações das Redes Ad Hoc
Na área de computação móvel, precisamente Redes Sem Fio, é desejável
obter acesso às informações de forma contínua mesmo em movimento. Aplica-se a
Tecnologia de Redes Sem Fio nas diversas áreas. Como exemplo de aplicações
móveis citam-se as áreas militares, médicas, de turismo, educação e entretenimento.
As redes móveis ad hoc são formadas ou utilizadas para um determinado fim,
uma necessidade específica ou imediata. Em outras palavras, são plataformas ou
nós móveis que podem se locomover arbitrariamente, dentro de uma infra-estrutura
temporária, e estabelecer uma rede transitória sem a presença de uma entidade
central.
Por ser uma arquitetura de rede sem fio que surge e conquista popularidade,
as redes ad hoc tendem a uma implantação flexível, sem a necessidade de estações
bases de infra-estrutura. Essa característica contribui para que ela seja utilizada em
vários cenários, sendo algumas de suas aplicações:
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Redes Instantâneas.



Sensores e Atuadores.



Aplicações Militares.



Computação Pervasiva.

Redes instantâneas: Utilizam-se na ausência de infra-estrutura. Se houver
uma destruição da infra-estrutura instalada, alguma calamidade como terremotos,
enchentes ou um atentado terrorista, a rede pode ser criada, pois a infra-estrutura é
provisória. Uma outra aplicação seria uma sala de imprensa, onde os participantes
poderiam criar uma rede para trocar documentos. Além disso, a impossibilidade de
instalação de uma rede cabeada, por exemplo, prédios históricos, construções
tombadas ou uma infra-estrutura inadequada, sem possibilidade de montar uma rede
de comunicação de dados, possibilita o uso de uma aplicação que utilize uma rede
instantânea.
Sensores e atuadores: Uma rede de sensores é uma rede sem fio formada
por um grande número de sensores pequenos e imóveis plantados numa base ad
hoc para detectar e transmitir alguma característica física do ambiente (PEREIRA;
AMORIN; CASTRO, 2004). Utilizam-se redes ad hoc para as seguintes aplicações:


Sensores coordenados.



Controles ambientais.



Sensores embarcados.



Sensores automotivos.



Sensores aéreos.

Aplicações militares: Nestas aplicações, as redes ad hoc são utilizadas na
distribuição da rede, pois como não há um ponto central controlando todas as
comunicações, tem-se então a eliminação de um ponto único de falhas. Tendo em
vista essas características, a rede pode ser construída sem a necessidade de
qualquer infra-estrutura.
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Computação pervasiva: As redes ad hoc são utilizadas para computação
distribuída e na sincronização de informação entre os dispositivos. A informação fica
disponível todo o tempo, em qualquer lugar. A Electrolux, em 1999, lançou a
screenfridge, uma espécie de geladeira com uma tela, em que os membros da
família possam se comunicar utilizando-se e-mail ou vídeo. Com o visor da
geladeira, pode-se acessar a Internet, enviar ou receber e-mail, ter informações
relacionadas aos alimentos, sobre como armazenar ou preparar, além de ser
equipada com receptores de TV e rádio (ELECTROLUX, s.d.).
Além das aplicações mencionadas, algumas das aplicações imaginadas são
citadas a seguir:


Troca de informações táticas em campos de batalha.



Compartilhamento de informações em reuniões e aulas (UFRJ, s.d.).



Estudantes usando laptops para participar de uma aula interativa.



Interconexão de wearable computers (BILLINGHURST; STARNER,
1999).



Coordenação de equipes de resgate em situações de desastre como
terremotos, furacões e inundações.

A Figura 4 ilustra outras tecnologias sem fio, incluindo a ad hoc e as
características de cada uma.
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Figura 4
- Tecnologias sem fio e características associadas.
Fonte: PEREIRA; AMORIN; CASTRO (2004)

Na Figura 5, tem-se a aplicação potencial de cada tecnologia sem fio,
incluindo a ad hoc e as áreas de aplicações de cada uma.

Figura 5
- Aplicações potenciais de diferentes serviços.
Fonte: PEREIRA; AMORIN; CASTRO (2004)
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Para facilitar a comunicação na rede, um protocolo de roteamento é usado
para descobrir rotas entre os nós. O objetivo fundamental do protocolo de
roteamento em redes ad hoc é estabelecer uma rota eficiente e correta entre os
pares de nós, de modo que as mensagens sejam entregues de maneira oportuna.
Para que os participantes, em um evento de espaço aberto, tenham
mobilidade e, ao mesmo tempo, acesso às aplicações com sucesso, o protocolo de
roteamento deve ser responsável pelo processo de manutenção de toda a
comunicação na rede.
Vários protocolos foram desenvolvidos e diversos trabalhos foram feitos para
avaliá-los e compará-los. Alguns foram desenvolvidos para resolver problemas nas
redes móveis ad hoc, que precisam lidar com algumas limitações, como consumo de
energia das baterias e alta taxa de erros (ROYER; TOH, 1999).
A próxima seção do trabalho apresenta algumas características de
roteamento das redes ad hoc.
2.4 Características de Roteamento em Redes Ad hoc
No projeto para redes ad hoc, segundo Hass; Tabrizi (1998), deve-se
considerar três questões em um ambiente móvel:


A falta de uma entidade central.



A possibilidade de mobilidade na topologia.



Todas as comunicações feitas na rede sem fio devem utilizar
radiofreqüência.

Na carência de uma entidade central, para ser o ponto de controle entre as
comunicações móveis, necessita-se de um algoritmo inteligente o suficiente para
fazer o roteamento de pacotes na rede sem fio, onde a topologia muda
constantemente.
Outras características importantes são: o gasto com energia, que não pode
ser muito alto, e a capacidade do protocolo poder encontrar as rotas em tempo hábil.
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Nas redes WLAN (Wireless LAN), com o padrão IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) 802.11, utiliza-se a radiofreqüência para transmissão de
dados, através das técnicas DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum). Com o uso dessas técnicas os dados são
codificados e os sinais são modulados de maneira diferente para equilibrar
velocidade, distância e capacidade de transmissão.
Pode-se usar a transmissão em infravermelho, porém, ela não atravessa
certos tipos de materiais, apesar de enviar mais dados do que a transmissão com
radiofreqüência. Além disso, outras formas de transmissão sem fio podem ser
usadas, como laser ou microondas.
Na próxima seção, abordam-se as classificações utilizadas para os protocolos
de roteamento em redes ad hoc, procurando-se estabelecer as características gerais
de cada um, no âmbito de roteamento em redes sem fio.
2.5 Classificação de Protocolos nas Redes Ad hoc
Segundo Wesel (1998), nas redes móveis, os protocolos de roteamento
podem ser classificados como:
 Baseados em contenção: são mais adequados para tráfegos de
rajadas, como é o caso do tráfego de dados, mas produzem uma
grande variação de atraso na entrega de pacotes. Ademais, esses
protocolos baseados em contenção são adequados para uso com
cargas baixas.
 Baseados em reserva: são mais adequados com o uso de cargas
elevadas, mas impõem um overhead desnecessário para cargas
baixas.
 Distribuídos: são úteis para redes peer-to-peer e ad hoc, nas quais os
usuários

de

computadores

pessoais

podem

se

encontrar

espontaneamente para trocar documentos.
 Centralizados: são adequados para o acesso sem fio a redes
cabeadas, através de um ponto de acesso. Em geral, são livres de
conflito.
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Os protocolos de roteamento para redes móveis ad hoc criam um controle de
tráfego quando há mobilidade dos nós, pois a topologia da rede muda
freqüentemente.
Esses protocolos também podem ser classificados de acordo com a
abordagem utilizada em Abolhasan; Wysocki; Dutkiewicz (2004), os quais são
divididos em três grupos:


Proativos.



Reativos.



Híbridos.

Os protocolos proativos tentam manter a consistência e atualização da
informação de roteamento de cada nó para todos os outros nós na rede. Já os
reativos criam rotas somente quando pedido pelo nó de origem. Os protocolos de
roteamento híbridos combinam as propriedades básicas dos dois grupos (reativos e
proativos), em um único protocolo.
Embora as estruturas de roteamento estejam fora do escopo deste trabalho,
vale lembrar que cada grupo emprega números de estratégias de roteamento
diferentes, os quais podem ser uma estrutura de roteamento plana ou hierárquica.
Outras abordagens são utilizadas para classificar os protocolos de roteamento
tradicionais para redes de computadores. Neste trabalho, utilizou-se a classificação
dos protocolos de roteamento ad hoc, criada por Royer; Toh (1999). Nela têm-se
duas grandes categorias:


Proativos (Table Driven) e



Reativos (Source-Initiated On-Demand Routing).

A Figura 6 ilustra a classificação dos protocolos de roteamento ad hoc com as
duas categorias principais para esses protocolos.
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Figura 6
- Protocolos de roteamento para redes ad hoc.
Fonte: ROYER; TOH, 1999

2.6 Protocolos Proativos
Nos protocolos proativos, as rotas são mantidas utilizando-se um processo
periódico de atualização de rotas, por meio de um nó. Nesse caso, as tabelas de
roteamento são utilizadas para manter a consistência das informações de
roteamento em todos os nós.
Esses protocolos necessitam que cada dispositivo mantenha uma ou mais
tabelas para armazenar a informação de roteamento, os quais respondem para as
mudanças na topologia da rede, propagando atualizações por toda a rede para
manter a coerência da topologia.
Seguem-se algumas características desses protocolos:
2.6.1 DSDV – Destination-Sequenced Distance-Vector Routing
O DSDV é um algoritmo table-driven baseado no mecanismo de roteamento
Bellman-Ford. O melhoramento feito nesse algoritmo inclui o fato de não precisar de
loops na tabela de roteamento.
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Todo dispositivo móvel na rede mantém a tabela de roteamento, na qual
todos os possíveis destinos na rede e o número de saltos para cada destino são
registrados. Cada entrada é marcada com um número de seqüência determinado
pelo dispositivo de destino. Esse número de seqüência permite que os dispositivos
móveis distingam entre rotas novas e desatualizadas. Através disso, evita-se a
formação de loops de roteamento. Atualizações na tabela de roteamento são
transmitidas periodicamente por toda a rede para manter a consistência da tabela.
Ressalta-se que o DSDV é semelhante ao algoritmo vetor distância, com uma
novidade acrescentada de números de seqüência, que são usados para diferenciar
rotas expiradas de novas rotas. Ademais, o conceito de números de seqüência
também assegura rotas livres de loops (JAIN, s.d.).
2.6.2 CGSR - Clusterhead Gateway Switch Routing
O protocolo CGSR difere do DSDV no tipo de endereçamento e esquema
empregado na organização da rede. Em vez de utilizar o tipo de rede flat, o CGSR é
utilizado em uma rede, sem fio em cluster, com muitos saltos e com esquemas de
heurísticas1 de roteamento.
Por ter um cluster head (cluster principal) que controla um grupo de
dispositivos ad hoc e um sistema para separação de código (entre clusters), acesso
aos canais com roteamento e distribuição da largura de banda; um algoritmo de
seleção é utilizado para eleger um dispositivo como cluster principal.
O CGSR usa o DSDV como base do esquema de roteamento, então ele
permanece com o mesmo overhead que o DSDV. No entanto, o CGSR modifica o
DSDV por utilizar um roteamento hierárquico do cluster principal para o gateway,
aproximando o tráfego da rota de origem para a de destino.
Os gateways são dispositivos que estão no interior do limite de comunicação
de dois ou mais clusters principais. Um pacote enviado por um dispositivo é primeiro
roteado para seu cluster principal, depois é roteado para um gateway, que o roteia
para outro cluster principal, e assim por diante até que o cluster principal do

1

Algoritmo usado para resolver problemas por métodos que, embora não rigorosos, geralmente
refletem o conhecimento humano e permitem obter uma solução satisfatória.
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dispositivo de destino seja alcançado. Assim, o pacote é então transmitido para o
destino. A Figura 7 e 8 ilustra um exemplo desse esquema de roteamento.
Usando-se esse método, cada dispositivo precisa guardar uma tabela de
membro do cluster, em que se armazena o cluster principal de destino para cada
dispositivo móvel na rede. Essas tabelas de membro do cluster são transmitidas
periodicamente em forma de broadcast para cada dispositivo, usando-se o algoritmo
DSDV.
Em seguida, os dispositivos atualizam suas tabelas de membro do cluster na
recepção das tabelas de seu vizinho. Além da tabela de membro do cluster, cada
dispositivo precisa também manter a tabela de roteamento, que é usada para
determinar o próximo salto para alcançar o destino. No recebimento do pacote, o
dispositivo consultará sua tabela de roteamento do cluster para determinar o próximo
cluster principal, de acordo com a rota desejada. Depois, o dispositivo verificará sua
tabela de roteamento para determinar o próximo salto para alcançar o cluster
principal selecionado, o qual transmite o pacote para o dispositivo especificado na
rota desejada.

Figura 7
- Roteamento do nó 1 para o 8 utilizando o CGSR.
Fonte: ROYER; TOH, 1999

Sob essa ótica, cada dispositivo, dentro de um alcance de transmissão do
cluster principal, forma um único cluster. Um gateway pode se comunicar com um ou
mais clusters principais. Em uma rede dinâmica, o cluster principal causa problemas
de degradação de desempenho, devido à freqüência para eleição do cluster
principal, de modo que ele usa um algoritmo chamado LCC (Least Cluster Change)
(CELEBI, 1998).

20

Salienta-se que, no algoritmo LCC, a mudança para cluster principal só ocorre
se a mudança na rede fizer com que dois clusters principais fiquem envolvidos em
um mesmo agrupamento ou um dos dispositivos saiam da extensão dos clusters
principais.

Figura 8

- Exemplo de CGSR.

Finalmente, no momento em que o dispositivo de origem envia um pacote
para o seu cluster principal, ele é encaminhado para o nó gateway. Esse processo
continua até que o destino seja alcançado (CELEBI, 1998).
2.6.3 WRP – Wireless Routing Protocol
O WRP é um protocolo baseado em table-driven, com o objetivo de manter a
informação de roteamento entre todos os dispositivos na rede. Cada dispositivo, na
rede, é responsável por manter quatro tabelas:


Tabela de distância.



Tabela de roteamento.



Tabela de custo do link (Link-cost table).



Tabela de lista de retransmissão de mensagem (MRL: Message
Retransmission List).

Cada entrada da MRL contém um número de seqüência da mensagem de
atualização, um contador de retransmissão, um vetor com uma flag de
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reconhecimento (Acknowledgment), uma entrada para o vizinho e uma lista de
atualizações enviadas na mensagem de atualização. O registro MRL é atualizado
em uma mensagem que precisa ser retransmitida e os vizinhos podem reconhecer a
retransmissão.
Na ocorrência de uma mudança de enlace, um dispositivo informa os outros
através do uso de mensagens de atualização. Uma mensagem de atualização é
enviada somente entre os dispositivos vizinhos e contém uma lista de atualizações
(destino, distância para o destino, o antecessor do destino), e uma lista de respostas
indicando quais dispositivos móveis poderiam reconhecer (Acknowledge –ACK) uma
atualização. Os dispositivos enviam mensagens de atualização depois de processar
atualizações, dos vizinhos, ou detectam a mudança de um enlace para um vizinho.
No evento de perda do enlace entre dois dispositivos, eles enviam
mensagens de atualização para seus vizinhos. Os vizinhos então modificam suas
entradas na tabela de distância e verificam novos caminhos possíveis por meio de
outros dispositivos. Qualquer caminho novo pode ser retransmitido de volta para os
dispositivos originais, de modo que eles possam atualizar suas tabelas.
Cada dispositivo aprende sobre a existência de seus vizinhos por receber
reconhecimentos (acknowledgments) e outras mensagens. Se um dispositivo não
está enviando mensagens, ele precisa enviar mensagens hello dentro de um tempo
específico para assegurar a conectividade. De outra forma, a falta de mensagens do
dispositivo indica a falha daquele enlace; isso pode causar um alarme falso. No
momento em que um dispositivo móvel recebe uma mensagem hello de um novo
dispositivo, ele é adicionado para a tabela de roteamento. O dispositivo móvel envia,
para o novo dispositivo, uma cópia da informação de sua tabela de roteamento.
No WRP, o roteamento dos dispositivos comunica a distância e a informação,
do segundo para o último salto, para cada destino na rede sem fio. O WRP pertence
à classe de algoritmo que descobre o caminho com uma exceção importante. Ele
evita o problema de contagem até infinito (KUROSE, 2001) por obrigar cada nó a
desempenhar a verificação anterior da consistência informada por todos seus
vizinhos. Isso no final das contas, elimina o estado de loop e fornece uma rápida
convergência quando ocorre um evento de falha no enlace (ROYER; TOH, 1999).
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2.7 Protocolos Reativos
Nos protocolos reativos, as rotas são criadas quando um nó de origem utiliza
um processo de descoberta de rota. Nesse caso, um nó cria as rotas somente
quando requisitado. Isso possibilita a economia de energia e de banda passante,
quantidade máxima possível do espectro utilizada para o tráfego de bits a cada
segundo, porém, tem-se um tempo maior na obtenção das rotas.
Nesse tipo de roteamento, na necessidade de um nó precisar da rota para um
destino, ele inicia um processo de descoberta da rota na rede. Esse processo é
completado uma vez que a rota é encontrada ou toda troca de rota possível tenha
sido examinada.
Uma vez que a rota foi estabelecida, ela é mantida por um procedimento de
manutenção de rota até que um nó, ou ambos (origem e/ou destino), tornem-se
inacessíveis ou até que a rota não seja mais requisitada.
Seguem as principais características de alguns desses protocolos reativos:
2.7.1 AODV – Ad hoc On-Demand Distance Vector Routing
O protocolo de roteamento vetor distância sob demanda ad hoc foi
desenvolvido sobre o algoritmo DSDV.
Vale ressaltar que o AODV é um aprimoramento sobre o DSDV, porque ele
minimiza o número de broadcasts solicitados por criar rotas sob demanda, ao
contrário de manter uma lista completa de rotas como o algoritmo DSDV. Maiores
informações, sobre esse protocolo, serão fornecidas no próximo capítulo, por se
tratar do protocolo a ser utilizado na implementação, em ambiente real, da rede sem
fio desse trabalho.
2.7.2 DSR – Dynamic Source Routing
O DSR é um protocolo de roteamento sob demanda. Ele é baseado no
conceito de roteamento de origem, isto é, o nó de origem determina qual a rota que
o pacote deve seguir pela rede. Não são enviadas mensagens periódicas para troca
de informações de roteamento, acarretando economia de banda e de energia de
bateria.

23

Esse protocolo considera que a velocidade dos nós seja moderada se
comparada com a velocidade de transmissão e que o diâmetro da rede seja
pequeno. Os nós móveis precisam manter cache, que contenham a rota da origem
dos nós conhecidos. Entradas no cache são constantemente atualizadas quando
novas rotas são aprendidas.
O protocolo consiste de duas fases importantes:
•

Descoberta de Rota.

•

Manutenção de Rota.

Na medida em que um nó móvel precisa enviar um pacote para algum
destino, ele primeiro consulta seu cache de rota para determinar se ele já tem uma
rota para o destino. Se ele tem uma rota não expirada para o destino, ele consultará
a sua rota para enviar o pacote. Por outro lado, se o nó não tem tal rota, ele inicia
uma descoberta de rota fazendo um broadcast do pacote de pedido de rota (route
request) para encontrar uma rota para o destino.
Esse pedido de rota contém o endereço de destino junto ao endereço de
origem do nó e um número de identificação único. Cada nó recebe o pacote e
verifica se ele conhece a rota para o destino. Se existir rota, envia para o nó de
origem um pacote de resposta de rota contendo uma lista com a seqüência de todos
os nós até o destino. Se não, ele adiciona o seu próprio endereço, no registro de
rota do pacote, e encaminha o pacote adiante.
Esse procedimento repete-se até que o pacote chegue ao destino ou até que
algum nó tenha uma rota para ele. Quando isto acontece, é enviado um pacote de
resposta de conexão utilizando o caminho que está armazenado no registro de rota,
necessitando, para isso, de enlaces bidirecionais. Dessa forma, supondo que não
houve falhas de comunicação, o nó origem passará a conter todas as rotas para os
possíveis destinos.
Uma resposta de rota (route reply) é gerada quando o pedido de rota alcança
o destino, ou quando um nó intermediário contém, em seu cache, uma rota não
expirada para o destino. Pelo tempo que o pacote alcança o destino ou um nó
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intermediário, ele contém um registro de rota (route record) concedendo a seqüência
de saltos coletados.
A Figura 9.a ilustra a formação do registro de rota (route record), bem como o
pedido de rota (route request) propagado na rede.
Um nó gera a resposta de rota para o destino e coloca o registro de rota na
resposta. Se o nó que responde é um nó intermediário, ele anexará seu cache de
rota para o registro e, então, gerará a resposta. Para devolver a resposta de rota, o
nó que responde, precisa ter a rota para a origem. Se ele tem uma rota para a
origem em seu cache de rota, ele pode usar esta rota. De outro modo, se enlaces
simétricos são suportados, o nó pode fazer um reverso da rota no registro de rota.
Se enlaces simétricos não são suportados, o nó pode iniciar sua própria descoberta
de rota e adicionar a resposta da rota sobre um novo pedido de rota.
A Figura 9.b mostra a transmissão da resposta de rota, em seu associado
registro de rota, de volta para o nó de origem.

Figura 9
- Criação do Registro de Rota no DSR.
Fonte: ROYER; TOH, 1999

Como a topologia, nessas redes, é altamente dinâmica, o algoritmo contém
um mecanismo para manutenção de rotas. Cada nó pode monitorar os pacotes de
confirmação de outros nós ou ouvir todas as comunicações que passam por ele
(modo promíscuo). Dessa maneira, cada nó pode determinar se houve algum
problema com os vizinhos e enviar um pacote de erro de rota para o nó de origem.
Esse, então, deve escolher outra rota que esteja em seu cache ou iniciar uma nova
requisição de rotas.
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Uma vantagem do DSR é ser um algoritmo do tipo source routing que permite
uma economia de banda maior, pois não precisa que as informações dos nós sejam
atualizadas continuamente. Uma desvantagem é a utilização do flooding e
problemas de escalabilidade típicos desse algoritmo. Outro aspecto negativo ocorre
quando o DSR é aplicado em enlaces unidirecionais. Neste modelo, as interfaces
trabalham em modo promíscuo, o que pode acarretar problemas de segurança
(MARANI; MARQUES, s.d.).
No DSR, existe uma necessidade que cada pacote guarde sua informação de
rota, isso impede cada nó de fazer anúncios periódicos para descoberta de rotas. O
DSR desempenha a descoberta de rota e a mantém.

Figura 10
- Criação do Registro de Rota no DSR.
Fonte: CORSON; MARQUES (1998)

Na Figura 10.a, quando um nó precisa de uma rota para um destino, ele faz
um broadcast da mensagem RREQ, que é inundada por toda a rede. A primeira
mensagem RREQ é uma consulta em forma de broadcast para os vizinhos sem
fazer o flooding. Para limitar o número de pedidos de rotas, um nó processa um
pacote de pedido de rota somente se ele não recebeu o pacote e seu endereço não
está presente no registro de rota.
A Figura 10.b mostra a disseminação da resposta do nó final ou intermediário
que conhece o caminho que está inserido na mensagem RREP (Route Reply). A
rota de volta pode ser uma rota reversa que é adicionada ou uma outra rota
existente na tabela do nó de destino.
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O IMEP (Internet Manet Encapsulation Protocol), conforme Macker e Corson
(1998), vide Figura 10.b, foi projetado para suportar muitos protocolos de roteamento
em redes ad hoc. Ele fornece identificação da rota, identificação da interface e
endereçamento. Seu propósito é melhorar o desempenho, reduzindo o overhead,
fornecendo uma interface comum para os protocolos de roteamento. É um protocolo
que ainda está em desenvolvimento.
A rota pode ser considerada unidirecional ou bidirecional. O DSR usa dois
tipos de pacotes para a manutenção da rota: pacotes RERR (Route Error) e ACKs.
Se um nó encontra erros de transmissão de forma que a rota se torne inválida, a
origem recebe uma mensagem RERR. Ela remove o salto errado de todas suas
entradas de cache das rotas, e seleciona uma nova rota ou se não existe mais rotas
disponíveis, a origem inicia uma nova descoberta de rotas. Além disso, pacotes
ACKs são usados para verificar a correta operação das conexões de roteamento.
Finalmente, o DSR conta com o MAC para notificação de falhas no enlace.
Ele não faz nenhuma atualização de mensagens periódicas, dessa forma, evita o
gasto de mais largura de banda (CELEBI, 1998).
2.7.3 TORA – Temporally Ordered Routing Algorithm
O algoritmo TORA, altamente dinâmico, foi proposto para operar em ambiente
de rede móvel. Ele é iniciado pela origem e fornece múltiplas rotas para quaisquer
pares de origem/destino. A principal idéia no projeto do protocolo TORA é a
localização do controle de mensagens para muitas séries de nós próximos ao
acontecimento da mudança na topologia da rede. Para realizar isso, os nós precisam
manter as informações de roteamento ao redor dos nós próximos (um salto).
O protocolo desempenha três funções básicas:
•

Criação de Rota.

•

Manutenção de Rota.

•

Exclusão de Rota.
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Durante a fase de criação e manutenção, os nós usam uma métrica para
estabelecer um acíclico2 direcionado (DAG - Directed Acyclic Graph) com uma raiz
para o destino.
Os enlaces são determinados com a direção (upstream ou downstream)3
baseada na métrica dos nós vizinhos, como mostrado na Figura 11.a. Esse processo
de estabelecer um DAG é similar ao processo de pedido/resposta proposto no
roteamento móvel Lightweight (LMR – Lightweight Mobile Routing).

Figura 11 - Criação de Rota e Manutenção de Rota.
Fonte: ROYER; TOH, 1999

A Figura 11.a ilustra a etapa de criação de rota, mostrando a direção do
enlace. A Figura 11.b ilustra a etapa de manutenção da rota, mostrando a mudança
do enlace reverso no protocolo TORA.
Quando o nó móvel, na rota DAG, tem uma rota não operacional, com falha, a
manutenção da rota é necessária para restabelecer o DAG para o mesmo destino.
Como mostrado na Figura 11.b, na falha da última conexão downstream, o nó gera
um novo nível de referência para os nós vizinhos coordenando efetivamente a
reação estruturada da falha.
Os enlaces são revertidos para refletir a mudança na adaptação de um novo
nível de referência. O tempo cronometrado é um fator importante no protocolo

2
3

Não se realiza ou se repete numa certa ordem - Dicionário Aurélio on-line.
Upstream é relativo a upload enquanto downstream, a download.
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TORA, porque a métrica que ele utiliza é dependente do tempo lógico de uma falha
no enlace. O protocolo TORA assume que todos os nós tenham um relógio
sincronizado. A métrica dele inclui cinco elementos:
•

Tempo lógico da falha de um enlace.

•

ID único do nó que definiu um novo nível de referência.

•

Um bit indicador (para refletir a mudança em um nível de referência).

•

Um parâmetro de ordenamento de propagação.

•

ID único de nó.

Os primeiros três elementos, coletivamente, representam um nível de
referência. Um novo nível de referência é definido a cada vez que um nó perde sua
última conexão downstream devido a uma falha no enlace. Se qualquer nó detecta
um excesso de rota, ele envia uma mensagem CLEAR e remove a rota inválida para
a rede.
A fase de exclusão de rota do protocolo TORA envolve, essencialmente, fazer
uma inundação (flooding) do pacote clear (CLR - Clear Packet) em forma de
broadcast pela rede, para apagar as rotas inválidas.
A rota é criada com pacotes QUERY e UPDATE e apagada usando o pacote
CLEAR. Os pacotes UPDATE fluem até que completem a informação da rota. O
caminho (DAG) é construído da origem para o destino. Assim, a propagação pode
finalizar quando a rota intermediária conhece o resto do caminho.
No momento em que um nó move, a rota DAG é rompida e a manutenção da
rota é necessária para se construir novamente o DAG para o mesmo destino.
Quando a última conexão downstream falha, ele gera um novo nível de referência.
Isso resulta na propagação do nível de referência para os nós vizinhos.
2.7.4 ABR – Associativity-Based Routing
Esse tipo de roteamento, ABR (Associativity-Based Routing), é livre de loops
e duplicação de pacotes. Ele define uma nova métrica de roteamento para redes
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móveis ad hoc, chamada de grau de associatividade ou classe de estabilidade da
associação (degree of association stability).
No ABR, a rota é selecionada baseada no grau de associatividade dos nós
móveis. Cada nó, periodicamente, gera um sinal para significar sua existência.
Todos os nós geram pacotes de controle (beacons) de tempos em tempos, que são
transmitidos pela rede. Cada vez que um nó ouvir um beacon, ele incrementa o
contador de associatividade do nó que gerou o sinal. Quando recebido por um dos
nós vizinhos, esse sinal causa a associação das tabelas dos nós para serem
atualizadas.
A estabilidade de associação é definida pela estabilidade de conexão de um
nó em relação a outro nó em um determinado espaço e tempo. Além disso, uma alta
classe de estabilidade de associação pode indicar baixo estado de mobilidade do nó,
enquanto uma baixa classe pode indicar um alto estado de mobilidade do nó. Em
seguida, os circuitos de associação são zerados quando os vizinhos do nó ou o
próprio nó se move para sua proximidade.
O principal objetivo do ABR é produzir rotas com longa existência para redes
móveis ad hoc.
As três fases do ABR são:
•

Descoberta de Rota.

•

Reconstrução de Rota (RRC - Route Reconstruction).

•

Exclusão de Rota.

A fase de descoberta da rota é acompanhada por um pedido via broadcast e
um ciclo de espera da resposta (BQ-REPLY – Broadcast Query and Away-reply).
Por um lado, um nó que deseja uma rota, faz um broadcast da mensagem BQ
à procura de um nó móvel que tenha uma rota para o destino. Todos os nós que
recebem a mensagem (que não seja o destino) anexam seus endereços e seus
circuitos de associações com seus vizinhos com uma informação de QoS (Quality of
Service) para o pacote de consulta.
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Após esse procedimento, o nó posterior apaga todas as informações de
associatividade com o nó anterior, mantendo as suas e o caminho percorrido. Assim,
quando o pacote chegar ao destino, poderá escolher a melhor rota examinando a
associatividade dos nós. Enfim, o destino é capaz de selecionar a melhor rota
examinando o circuito de associação junto a cada caminho.
Por outro lado, quando múltiplos caminhos têm a mesma classe de
estabilidade da associação, a rota com menor quantidade de saltos é selecionada.
Dessa maneira, o destino envia um pacote de resposta (Replay) de volta para a
origem e os nós que propagam uma resposta (Replay) marcam suas rotas como
válidas. Tendo em vista o envio da resposta de rota para a origem, todas as outras
rotas permanecem inativas, e a possibilidade de pacotes chegarem duplicados no
destino é evitada. Já a reconstrução da rota consiste da descoberta da rota parcial,
rotas inválidas são apagadas, rotas válidas são atualizadas, e novas rotas são
descobertas, dependendo de qual nó ou quais nós se movimentam com sua(s)
rota(s).
O movimento do nó de origem resulta em um novo processo BQ-REPLY,
como mostrado na Figura 12.a.

Figura 12 - Manutenção da Rota no ABR.
Fonte: ROYER; TOH, 1999

Na Figura 12.a, o RN[1], Route Notification, é uma mensagem de notificação
de rota usada para apagar as entradas de rota associadas aos nós que estão nas
vizinhanças da área de comunicação. Quando o destino move, os nós
imediatamente, no fluxo, apagam suas rotas e determinam se o nó ainda é
alcançável pelo processo de consulta localizada (LQ[H]), em que H se refere à
contagem de salto do nó seguinte para o destino, conforme ilustra a Figura 12.b.
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Se o destino recebe um pacote LQ (Localized query), ele responde com a
melhor rota parcial, caso contrário, os nós iniciam um time-out e o processo passa
para o próximo nó. Em seguida, uma mensagem RN[0] é enviada ao próximo nó
para apagar a rota inválida e informar esse nó que ele invoque um processo LQ[H].
Se esse processo resultar em time-out e for recuado para outro nó, mais da metade
do caminho para se chegar até a origem, o processo LQ é descontinuado e um novo
processo BQ é iniciado na origem.
Quando a descoberta da rota não é mais desejada, o nó de origem inicia um
broadcast de exclusão da rota (RD - Route Delete), ao contrário do broadcast
direcionado, porque o nó pode não estar ciente de qualquer mudança de rota que
ocorreu durante a reconstrução de rota. A fase de exclusão de rotas é realizada
quando uma requisição de rotas não é mais necessária. Com isso, essa informação
é enviada por broadcast para todos os nós localizados na tabela de roteamento.
Ademais, os nós atualizam suas tabelas retirando a rota não mais utilizada.
Uma vantagem é que o ABR possui conceitos interessantes, tais como:
associatividade e recuperação de rotas, além de poder lidar com parâmetros QoS, o
que é muito importante. Porém, possui os mesmos problemas dos algoritmos do tipo
on demand.
Outro problema é que o ABR precisa que mais de uma rota chegue ao
destino, para que ele possa escolher a melhor, aumentando com isso o tempo de
espera da resposta da rota (MARANI; MARQUES, s.d.).
2.7.5 SSR – Signal Stability Routing
O protocolo de roteamento de estabilidade do sinal opera sob demanda. Além
disso, ele seleciona as rotas com base na força do sinal entre os nós e a
estabilidade de suas localizações. Esse critério de seleção de rotas tem o efeito de
escolher rotas que tenham uma forte conectividade.
O SSR pode ser dividido em dois protocolos cooperativos:
•

DRP - Dynamic Routing Protocol Y protocolo de roteamento dinâmico.

•

SRP - Static Routing Protocol Y protocolo de roteamento estático.
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O DRP é responsável por manter a tabela de estabilidade do sinal (SST) e a
tabela de roteamento (RT). Já a SST grava a força do sinal dos nós vizinhos, que é
obtida periodicamente da camada de enlace de cada nó vizinho.
Dessa maneira, a intensidade do sinal pode ser forte ou fraca e todas as
transmissões são recebidas e processadas no DRP. Depois de atualizar todas as
entradas da tabela apropriada, o DRP passa o pacote recebido para o SRP. Em
seguida, o SRP processa os pacotes, passando-os para cima da pilha. Se for
intenção recebê-los e verificar o destino na tabela de roteamento (RT), então os
encaminha. Se nenhuma entrada é encontrada na tabela de roteamento para o
destino, um processo de procura de rota (route -search) é iniciado para encontrar a
rota.
Para prevenir loops, os pedidos de rota são propagados na rede, desde que
sejam encaminhados para o próximo salto e os nós tenham energia suficiente em
suas baterias. Em seguida, o destino escolhe o primeiro pacote, de procura de rota,
para enviar de volta, porque é mais provável que o pacote tenha chegado pelo
caminho mais curto ou menos congestionado.
Ressalta-se que o DRP faz uma consulta reversa da rota selecionada e envia
uma mensagem de resposta de rota (route-reply) de volta para o iniciador e atualiza
as tabelas de roteamento nos dispositivos que estão neste caminho. Nesse
processo, os pacotes de procura de rota que chegam ao destino escolhem os
caminhos com um sinal forte, os outros são descartados porque chegam por um
canal fraco.
Por outro lado, se não existe uma mensagem recebida de resposta de rota,
na origem dentro de um período específico de time-out, a origem muda o campo
PREF no cabeçalho para indicar que o canal fraco é aceitável, desde que seja
somente um enlace, no qual o pacote foi propagado.
Finalmente, quando há falha de um enlace, o nó intermediário envia uma
mensagem de erro para a origem indicando o canal que falhou. A origem, então,
inicia outro processo de procura de rota para encontrar um novo caminho para o
destino. Ademais, a origem também envia uma mensagem de exclusão de rota para
notificar todos os nós do enlace que falhou.
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2.8 Considerações Finais
Nesse capítulo, abordaram-se os fundamentos e aplicações das redes ad
hoc. Os principais protocolos de roteamento desse tipo de rede foram classificados,
cada qual com suas vantagens e desvantagens.
No próximo capítulo, o protocolo AODV será estudado, visto ser o protocolo
mais adequado para implementação em um ambiente em espaço aberto.
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3 PROTOCOLO DE ROTEAMENTO AODV

O protocolo AODV foi proposto por Perkins (1997). Esse protocolo é baseado
em demanda, ou seja, descobre rotas somente quando necessário.
Das, Perkins; Royer (2000) compararam o desempenho do AODV com o DSR
(Dynamic Source Routing) em um ambiente de simulação. Observaram que o AODV
teve uma melhor qualidade que o DSR em um ambiente com grande tráfego de
dados e alta mobilidade (FERRIERE; GROSSGLAUSER; VETTERLI, 2003).
Uma das premissas do protocolo AODV é permitir o roteamento em uma
topologia que muda constantemente. Esse protocolo reativo constrói as rotas
somente quando necessário. Ressalta-se que ele utiliza um processo de inundação
para descobrir as rotas, tenta aumentar a largura de banda disponível, minimizando
o uso de mensagens periódicas para atualização de rotas (REIS FILHO; KOFUJI;
ASCAMA, 2005).
Além do mais, o AODV fornece descoberta dinâmica de rotas e manutenção
das mesmas entre os dispositivos, utilizando-se enlaces simétricos e três tipos de
mensagens (KULLBERG, 2004). Por isso, ele minimiza o número de broadcasts
solicitados, pois cria rotas sob demanda e, além disso, não precisa manter uma lista
completa de rotas para todos os destinos possíveis.
Escolheu-se o protocolo AODV para este trabalho, devido aos seus dois
objetivos principais:
1. Descoberta de rota entre o dispositivo de origem e o de destino.
2. Armazenamento e gerenciamento de rotas ativas (PERKINS; ROYER, 1999).
Recursos como largura de banda e consumo de energia nas baterias são
restrições nessas redes. Uma abordagem para limitar o controle de tráfego é
estabelecer rotas on demand, ao invés de utilizar a abordagem proativa.
Ressalta-se que os protocolos de roteamento on demand somente
estabelecem uma rota para um destino quando é necessário enviar pacotes para
esse destino, causando menos sobrecarga no tempo para se configurar as rotas
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(PERKINS; ROYER, 1999). Esses protocolos são eficientes para o roteamento em
grandes redes, pois mantêm as rotas atuais que necessitam. Ademais, eles podem
iniciar um processo de descoberta de rota, na necessidade de criar uma rota para
transferir uma mensagem (GUI; MOHAPATRA, 2003).
Com a utilização dos protocolos de roteamento proativos, necessita-se
anunciar periodicamente suas tabelas de roteamento. Para tanto, utiliza-se uma
disseminação global da informação de conectividade Y o que não é adequado para
grandes redes (LEE, 2000).
Projetou-se o AODV para ser utilizado desde redes pequenas até redes
grandes, com milhares de nós móveis. Adotou-se o AODV, nesse trabalho, por ele
ter como objetivo principal adaptar-se rapidamente e, de forma dinâmica, às
variações das condições dos enlaces da rede. Além disso, esse protocolo descobre
rotas de forma a se evitar o desperdício de banda e minimiza o uso de memória e o
processamento nos dispositivos que atuam como roteadores (PERKINS; BELDINGROYER; DAS, 2003).
Considerando-se que o cenário de uma rede para oferta de mobilidade aos
participantes de um evento em espaço aberto possa ser dinâmico, o AODV foi
implementado, uma vez que ele possui mecanismos para lidar com baixa, média e
alta mobilidade, além de suportar uma grande variedade de níveis de tráfego de
dados.
Deve-se acrescentar que os dispositivos dos participantes no evento em
espaço aberto têm restrições de bateria, pois a mesma não dura o tempo todo.
Dessa maneira, para o AODV garantir a economia de banda e energia, o processo
de aquisição de rotas implementado atua sob demanda, isto é, um dispositivo não
precisa conhecer a rota para outro dispositivo até que a comunicação entre eles seja
necessária. Observa-se também que, na necessidade de um participante se
comunicar com outro, e o dispositivo móvel não conhecer uma rota válida para o
dispositivo deste, ocorrerá um procedimento de descoberta de rota, o que acarretará
uma maior latência causada pelo protocolo AODV.
No que tange à perda de comunicação entre os participantes, será necessária
a manutenção de rotas para detectar a queda de um enlace. Nesse caso, o
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protocolo será encarregado de propagar a informação da queda de um enlace a
todos os demais dispositivos que usarem esse enlace em alguma rota ativa. É
preciso considerar que uma rota ativa é usada somente para o envio de dados entre
os participantes do evento Y trata-se de uma entrada atual na tabela de roteamento
com uma métrica finita.
Salienta-se que essa queda de enlace pode ser detectada de duas maneiras
pelo protocolo, utilizando-se um mecanismo para detecção de dispositivos vizinhos
ou via informações resultantes da camada de acesso ao meio. Nesse primeiro
mecanismo, têm-se as mensagens de broadcast local, chamadas de hello, que são
enviadas em intervalos regulares de tempo, com o objetivo de se confirmar uma
conectividade local entre vizinhos. Assim, o não recebimento de uma mensagem
hello de um dispositivo vizinho, durante um certo período de tempo, indica a queda
de um enlace. No segundo, tem-se uma economia de banda, visto que não há
necessidade de se enviar mensagens em broadcast, mesmo que essa seja local.
É fundamental observar que, com o protocolo AODV, todos os dispositivos
intermediários dos participantes do evento estabelecem, dinamicamente, entradas
em tabelas de roteamento locais para cada dispositivo de destino. Não é necessário
que cada pacote contenha todo o caminho do dispositivo de origem até o de destino,
como ocorre no roteamento DSR (JOHNSON; MALTZ; HU, 2004). Nota-se, ainda,
que essa característica do AODV não evita a sobrecarga da rede. Apesar disso, a
economia de banda, em relação ao roteamento DSR, tende a ser maior quanto
maior for o diâmetro da rede. Ademais, o protocolo AODV faz um uso menor de
memória que o DSR, uma vez que este permite a existência de múltiplas rotas para
cada destino.
Outro aspecto interessante do protocolo é o fato de os números de seqüência
serem utilizados por cada dispositivo, pois o AODV mantém um número de
seqüência crescente, para verificar o quão recente é uma rota e para garantir a
ausência de loops de roteamento. Evitando-se, assim, o problema característico dos
protocolos de vetor de distâncias Y contagem para infinito (KUROSE, 2001). Outra
vantagem do protocolo é que, na ocorrência de uma queda de um dispositivo de
rede sem fio, as rotas que o utilizam são invalidadas por operações que envolvem o
número de seqüência e a métrica da rota.
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De acordo com a RFC (Request for Comments) 3561, o AODV utiliza os
seguintes campos para cada entrada de rota na tabela de roteamento (PERKINS;
BELDING-ROYER; DAS, 2003):
 Endereço IP do dispositivo de destino.
 Número de seqüência do dispositivo de destino.
 Indicador de validade para o número de seqüência do dispositivo destino.
 Indicador de estado e validade de uma rota (válida, inválida, reparável, em
reparação).
 Interface de rede.
 Contador de saltos (número de saltos necessários para alcançar o
dispositivo de destino).
 Próximo salto.
 Lista de predecessores.
 Tempo de vida da rota (tempo de expiração ou exclusão da rota).
Nota-se que, no momento em que um dispositivo recebe uma mensagem
AODV de um vizinho, ele verifica se em sua tabela de roteamento há uma entrada
referente ao dispositivo de destino. Se não há entrada para o dispositivo de destino
correspondente, cria-se uma nova rota com o número de seqüência vindo na
mensagem ou o bit, que indica a validade desse número, é configurado como falso.
No caso do dispositivo possuir uma entrada para o destino em sua tabela, essa
entrada de rota somente será atualizada se o número de seqüência presente na
mensagem for:
• Maior do que o gravado na tabela.
• Igual, mas com o contador de saltos, com um incremento de um
(contador de saltos + 1), menor do que o número de saltos existente na
tabela de rotas. É importante destacar que a entrada de rota poderá
ser atualizada se o dispositivo desconhece o número de seqüência
para o computador de destino (MORAES, s.d.).
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Cada dispositivo possui uma tabela de roteamento e, para cada rota válida
em uma das entradas de sua tabela de roteamento, deve haver uma lista de
predecessores, através dos quais se encaminham pacotes. Esses dispositivos
predecessores irão receber notificações dos nós que detectam quebra de enlace
para o próximo salto. Além disso, a lista de predecessores contém vizinhos para os
quais se deve gerar ou encaminhar respostas de requisições de rotas.
Finalmente, na tabela de roteamento, há entradas de rotas para os
dispositivos dos participantes no evento em espaço aberto. Cada um dos campos
dessas entradas de rotas será abordado nas próximas seções.
3.1 Características do AODV
Nesta seção, descrevem-se as características dos formatos de mensagens do
protocolo de roteamento AODV para o cenário, onde os participantes de um evento
em espaço aberto necessitam de mobilidade para efetuar uma comunicação de
dados.
Os três tipos de mensagens utilizadas pelo AODV são:


Mensagem de requisição de rota (RREQ).



Mensagem de pedido de rota (RREP).



Mensagem de notificação de erro (RERR).

3.2 Formato da Mensagem RREQ (Route Request)
Os mecanismos de descoberta e manutenção de rotas, implementados pelo
protocolo AODV, baseiam-se na troca de mensagens de requisição de rota (Route
Request - RREQ), resposta ao pedido de rota (Route Reply - RREP) e notificação de
queda de um enlace em uma rede sem fio (Route Error - RERR). A partir da troca
dessas mensagens, enviadas via UDP (User Datagram Protocol) pela porta 654,
constrói-se a tabela de roteamento em cada dispositivo. A Figura 13 ilustra o formato
da mensagem de pedido de rota utilizada pelo protocolo de roteamento AODV.
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Figura 13 - Formato da mensagem de pedido de rota.
Fonte: MORAES, s.d.

O formato da mensagem RREQ é ilustrado na Figura 13 e possui os
seguintes campos:

Figura 14

- Campos da mensagem RREQ.

A seguir, serão apresentados os formatos das mensagens de roteamento
utilizadas pelo protocolo AODV.
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3.3 Formato da Mensagem RREP (Route Reply)
O tamanho da mensagem RREP, em que se encontra a resposta da rota,
possui um tamanho de 160 bits. A Figura 15 apresenta o formato da mensagem
RREP.

Figura 15 - Formato da mensagem de resposta de rota.
Fonte: MORAES, s.d.

Como pode ser observado na Figura 15, o campo Tipo ilustrado no formato da
mensagem possui 8 bits e deve ser igual a 2. Os bits R (Repair) e A
(Acknowledgement) são utilizados, respectivamente, para comunicação com muitos
destinos e para indicar se é necessária a transmissão de uma confirmação de
recebimento de resposta (RREP-ACK) pelo dispositivo de origem. Utiliza-se o bit A
para um enlace, no qual será enviado o RREP, que pode não ser confiável ou ser
unidirecional. A mensagem RREP-ACK possui 16 bits e dois campos: o campo Tipo,
que deve ser igual a quatro, e outro campo com um espaço reservado de oito bits.
Os próximos nove bits da mensagem RREP, a partir do bit A, são reservados
e devem ser preenchidos com zero. Esse campo é ignorado na recepção. Os cinco
bits do campo tamanho do prefixo especificam que o próximo salto indicado pode ser
usado por algum dispositivo com o mesmo prefixo do destino desejado. O campo
contador de saltos de oito bits contém o número de saltos desde o dispositivo de
origem até o de destino.
O campo endereço IP do destino contém o endereço do dispositivo de destino
para o qual a rota é fornecida. Os 32 bits seguintes representam o número de
seqüência do destino associado à rota especificada. O endereço do dispositivo de
origem equivale aos próximos 32 bits. Finalmente, o campo tempo de vida indica o
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tempo, em milissegundos, para o qual cada dispositivo, que receba o RREP, deva
considerar a rota como válida.
3.4 Formato da Mensagem RERR (Route Error)
Utiliza-se a mensagem RERR para dar uma resposta a uma requisição de
rota. Na ocorrência de algum erro na rede sem fio, ela é enviada, por exemplo,
quando há a quebra de um enlace e um ou mais destinos se tornam inalcançáveis
por um de seus vizinhos. Além disso, ela deve possuir no mínimo 96 bits, como pode
ser visto na Figura 16.
O campo Tipo que possui oito bits deve ser igual a três. O bit N (No delete)
indica quando um dispositivo está reparando um enlace e que seus predecessores
não devem apagar a entrada para a rota afetada. Os próximos 15 bits são
reservados e devem ser preenchidos com zero. Esse campo é ignorado na
recepção. Os oito bits seguintes representam o número de destinos inalcançáveis e
tem de ser no mínimo igual a um.
Para cada destino inalcançável são necessários dois campos: o campo do
endereço IP do destino que se tornou inalcançável e o campo contendo o número de
seqüência, na entrada da tabela de roteamento referente a este destino, sendo que
cada um possui 32 bits.

Figura 16 - Formato da mensagem de erro de rota.
Fonte: MORAES, s.d.

As próximas subseções apresentam o funcionamento da manutenção dos
números de seqüência e o mecanismo de descoberta de rotas, durante a procura de
um dispositivo na rede; e as mensagens de rotas no contexto do protocolo AODV.
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3.5 Manutenção dos Números de Seqüência
Necessita-se incluir a última informação disponível sobre o número de
seqüência de 32 bits, em cada entrada da tabela de roteamento de um dispositivo, o
qual está associado ao endereço IP do dispositivo de destino, para o qual a entrada
da tabela é mantida. Salienta-se que o número de seqüência do destino é atualizado
sempre que um dispositivo recebe uma nova informação a partir de uma mensagem
de roteamento relacionada ao destino. Ademais, o algoritmo do AODV depende de
que cada dispositivo da rede sem fio mantenha o seu número de seqüência que está
contido na mensagem do dispositivo de destino, para garantir a ausência de loops
em todas as rotas que utilizam esse dispositivo.
No processo de manutenção dos números de seqüência, um dispositivo pode
incrementar o seu número de seqüência, em duas situações:


Antes de iniciar um processo de descobrimento de rota, o que previne
conflitos com caminhos reversos previamente estabelecidos.



Antes de enviar um RREP em resposta a um RREQ.

Na medida em que um dispositivo incrementa seu número de seqüência, ele
deve tratá-lo como um número sem sinal. Esse número pode atingir o seu valor
máximo (232-1); quanto isso ocorre, ele volta ao valor zero. Para assegurar que uma
informação relativa a um destino não está desatualizada, o dispositivo compara o
número de seqüência que ele possui, em uma entrada da tabela relativa ao destino,
com o número presente na mensagem que ele recebeu. Em seguida, subtrai-se o
número armazenado do número recebido na mensagem. Assim, se o resultado for
menor do que zero, a mensagem é descartada (MORAES, s.d.).
A outra situação em que um dispositivo pode mudar o número de seqüência
do destino, em uma de suas entradas da tabela de roteamento, é em resposta a
quebra ou a expiração do tempo de vida do enlace utilizado como um próximo salto
para o destino. Quando isso ocorre, para cada destino que necessita do enlace
indisponível, o dispositivo incrementa o número de seqüência e marca a rota como
inválida. Vale lembrar que, um dispositivo contendo rota inválida deve atualizar sua
tabela de roteamento de acordo com a informação contida nas mensagens
atualizadas de rota.
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Contudo, somente em três situações um dispositivo móvel pode alterar o
número de seqüência de um destino em sua tabela de roteamento:
 Se ele for o dispositivo de destino e puder oferecer uma nova rota para si.
 Se ele receber uma mensagem de roteamento com uma nova informação
sobre o número de seqüência associado a um destino.
 Se o caminho para o destino expirar ou cair.
3.6 Descoberta de Rotas
Para a descoberta de rota, utilizam-se dois processos: pedido de rota e
recebimento de rota. O primeiro ocorre quando a estação de origem deseja enviar
uma mensagem para outra estação e não tem uma rota válida para este destino. O
segundo acontece quando se tem uma resposta da rota que a estação de origem
deseja, para estabelecer um canal de comunicação com a estação de destino.
O pedido de rota é feito na rede, durante a procura de uma estação para a
qual se quer estabelecer uma comunicação. Em seguida, ocorre uma procura global
para que essa comunicação aconteça.
3.7 Procura Global na Rede com Pedidos de Rota
O processo de descoberta de rotas ocorre através de um mecanismo de
procura global na rede, com pedidos de rota (RREQ – Route Request). Cada
dispositivo que precisa de uma rota para outro de destino e não conhece o caminho
para chegar até esse destino, envia um pedido de rota RREQ para todos os seus
vizinhos por meio de um mecanismo de procura global. Caso um dispositivo não seja
o destino ou não possua uma rota válida para esse destino, ele encaminha o RREQ
aos seus vizinhos. Esse processo de inundação da rede se repete até o pedido de
rota RREQ chegar ao dispositivo de destino ou a um dispositivo que conheça uma
rota para aquele destino.
Cada mensagem RREQ possui: um endereço do dispositivo de origem e
destino; um número de seqüência do dispositivo de origem; um identificador de
broadcast; um contador de saltos, definido inicialmente como zero e, o último
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número de seqüência do dispositivo de destino conhecido pelo dispositivo de
origem.
Cada dispositivo possui dois contadores. O primeiro, um número de
seqüência. O segundo, um identificador de broadcast. Na necessidade de um
dispositivo de origem precisar se comunicar com outro de destino, para o qual ele
não possua uma entrada em sua tabela de roteamento, ele incrementa o seu
número de seqüência e o seu identificador de broadcast, além de fazer uma procura
global na rede, enviando pacotes RREQs.
3.8 Mensagens RREQs na Descoberta de Rotas
No momento em que um dispositivo recebe um RREQ, ele cria ou atualiza,
em sua tabela de roteamento, uma entrada para um dispositivo de destino, caso
este não possua um número de seqüência válido. Após isso, checa-se se ele já
recebeu um pedido contendo o mesmo identificador de broadcast e o mesmo
endereço do dispositivo de origem, em um dado intervalo de tempo. Se a checagem
for positiva, a mensagem RREQ é descartada, pois ela já foi disseminada para os
seus vizinhos. Nota-se que uma mensagem RREQ só pode ser identificada através
do endereço do dispositivo de origem e do identificador de broadcast, que é
incrementado a cada novo pedido de rota enviado.
Na possibilidade de um dispositivo receber um pedido de rota, que não seja o
dispositivo de destino e nem possua uma rota válida para esse, ele incrementa um
contador de saltos no RREQ e, encaminha o pedido de rota para os seus vizinhos.
Caminhos reversos de todos os dispositivos alcançáveis pelo pedido de rota
até o dispositivo de origem são armazenados, na medida em que o pedido de rota
vai sendo propagado pela rede.
Se o dispositivo de destino for alcançável, o protocolo de roteamento saberá
como a resposta deve retornar para o dispositivo de origem. Cada dispositivo
intermediário que propaga o pacote RREQ na rede deve guardar de forma
automática o endereço do dispositivo vizinho de quem recebeu o primeiro RREQ em
uma entrada relacionada ao endereço do dispositivo de origem. Obtém-se este
endereço do campo endereço do dispositivo de origem do cabeçalho IP (PERKINS;
BELDING-ROYER; DAS, 2003). Nessa entrada, armazena-se o número de

45

seqüência do dispositivo de origem e o tempo de expiração para uma entrada de
rota reversa.
O dispositivo intermediário pode utilizar a rota reversa ou qualquer outra rota
da tabela de roteamento, para encaminhar pacotes de dados. Ele pode também
responder a um pedido de rota caso possua, em sua tabela de roteamento, uma
entrada ativa para o dispositivo de destino com um número de seqüência maior ou
igual ao último conhecido pelo dispositivo de origem. Nesse caso, a mensagem
RREQ não deve possuir um bit, marcado com a flag D (Destination only), ativado.
Comparando-se os números de seqüência do dispositivo de destino, o dispositivo de
origem consegue especificar se uma informação é recente para que um dispositivo
intermediário lhe forneça uma resposta contendo uma informação nova.
Na resposta de um RREQ, pelo dispositivo de destino, envia-se pelo caminho
reverso um pacote de RREP que possui: o endereço do dispositivo de origem e de
destino; o número de seqüência do dispositivo de destino; o contador de saltos,
incrementado a cada salto, e o tempo de vida (TTL - Time To Live) para a rota, ou
seja, o tempo em que se considera a rota ativa. O dispositivo de destino, antes de
enviar o RREP, atualiza o seu número de seqüência para o máximo entre o seu
valor atual e o seu valor que consta no pacote RREQ. Para cada dispositivo
percorrido no caminho reverso pelo RREP armazena-se, em uma entrada referente
ao dispositivo de destino, o próximo salto para alcançar o dispositivo de destino, isto
é, o endereço do vizinho de quem se recebeu a resposta, e o número de seqüência
do dispositivo de destino.
No momento em que o dispositivo de destino responde a um RREQ, ele copia
o número de seqüência do dispositivo de destino conhecido e o contador de saltos
para os campos correspondentes da mensagem de resposta. Esse dispositivo
também atualiza a lista de predecessores com o endereço do dispositivo de origem
localizado na entrada da tabela de roteamento. Esse endereço identifica o
dispositivo de destino, ambos estão contidos no pacote de pedido de rota. Calculase o tempo de vida do RREP pela subtração do tempo atual pelo tempo de
expiração gravado na entrada da tabela de roteamento.
Na resposta de um RREP, após ter recebido um RREQ, o dispositivo descarta
a mensagem de pedido de rota. Se o bit G (Gratuitous RREP) estiver ativado e a
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resposta tiver sido encaminhada por um dispositivo intermediário, este dispositivo
deve enviar uma mensagem de resposta gratuita, que tem os mesmos campos do
pacote RREP, ao dispositivo de destino. Os campos, contador de saltos e tempo de
vida, devem ser preenchidos com os valores relacionados ao dispositivo de origem.
Esses campos constam na respectiva entrada da tabela de roteamento do
dispositivo intermediário. Os demais campos são obtidos na mensagem RREQ.
A seguir, envia-se a resposta gratuita ao próximo salto ao longo do caminho
para o dispositivo de destino, como se o dispositivo de destino tivesse emitido um
RREQ para o dispositivo de origem e a resposta para esse pedido de rota fictício
tivesse sido enviada. A resposta de rota, RREP, enviada ao dispositivo de origem é
idêntica, com ou sem o bit G ativado.
No caso de um dispositivo encaminhar um RREP por um enlace em que há
possibilidade de ocorrer erros ou que o enlace seja unidirecional, o dispositivo deve
ativar o bit A da mensagem RREP, indicando que é preciso o envio de uma
mensagem de confirmação de recebimento de reposta (RREP – ACK) pelo
dispositivo receptor do RREP.
Para cada dispositivo, o tempo de vida para a rota reversa, utilizada para
encaminhar uma resposta, é atualizado para um valor máximo (PERKINS;
BELDING-ROYER; DAS, 2003). Na transmissão de um RREP, a lista de
predecessores correspondente ao dispositivo de destino é atualizada com o
adicionamento do dispositivo para o qual será encaminhado o pacote RREP.
Finalmente aumenta-se o tempo de vida, na entrada da tabela de roteamento,
para o dispositivo de destino e para o próximo dispositivo, cada vez que chega um
pacote por uma determinada rota. Caso a entrada da tabela de roteamento não
esteja sendo utilizada em outra comunicação, após o tempo de vida de uma rota
reversa; apagam-se as entradas da tabela de roteamento relacionadas ao
dispositivo de origem. Deve-se ressaltar que esse processo ocorre nos dispositivos
não percorridos pelo RREP.
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3.9 Considerações Finais
Nesse capítulo abordaram-se as principais características do protocolo AODV
e dos mecanismos utilizados no gerenciamento de rotas. Ressaltou-se que as
mensagens RREP, RREQ e RERR são utilizadas pelo protocolo para gerenciar
rotas. Percebeu-se que os números de seqüência são utilizados para assegurar que
a rede fique livre do problema de loops. Pode-se observar também que uma das
vantagens do protocolo é realizar o roteamento em uma rede dinâmica e construir
rotas somente quando necessárias.
No próximo capítulo, será apresentado o cenário experimental do ambiente
em espaço aberto com a demonstração da implementação do protocolo.
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4 AMBIENTE EXPERIMENTAL
A comunicação em um ambiente real entre as pessoas na olimpíada poderia
ocorrer em qualquer lugar, até mesmo em um espaço aberto. Ressalta-se que o
objetivo do ambiente experimental é provar a possibilidade de comunicação entre
pessoas em um ambiente carente de infra-estrutura, conforme ilustra a Figura 17.

Figura 17

- Ambientes reais para a comunicação entre as pessoas.

Nesse ambiente, cada dispositivo móvel seria utilizado pelas pessoas
participantes do evento olímpico, de acordo com a Figura 18.

Figura 18

- Dispositivos para comunicações em um espaço aberto.

O ambiente experimental procura identificar a necessidade da comunicação
entre participantes de um evento em espaço aberto. Nesse ambiente, cada
dispositivo móvel simboliza uma pessoa, equipe ou comitê olímpico.
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4.1 Caracterização do cenário
O cenário deve possibilitar que os convidados ou responsáveis do evento
participem de alguma atividade genérica, relacionada ou não aos jogos olímpicos. A
idéia é permitir que pessoas possam trocar informações em um aglomerado de
pessoas. Essa atividade pode ser temporária, por exemplo, uma reunião, na sala de
eventos, entre pessoas responsáveis pela organização de atividades no centro
olímpico. Nessa reunião, ter-se-ia, então, o coordenador de eventos, sua secretária
e o assistente de eventos.
Na necessidade do coordenador de eventos precisar sair do local de trabalho
para fazer alguma atividade de campo, junto a sua equipe, poder-se-ia ter um
cenário ideal que pudesse fornecer mobilidade, onde cada um teria um computador
móvel, como mostrado na Figura 19.

Figura 19

- Cenário ideal para reuniões externas.

Devido às atrações dos países, modalidades e atletas no evento, as pessoas
costumam analisar e conversar sobre a cultura dos povos, bem como os eventos
ocorridos nos jogos esportivos. Geralmente, na saída dos complexos esportivos,
elas buscam um local para alimentação e recreação. Como é comum o uso da
tecnologia, nos dias hodiernos, pode-se estabelecer uma conexão ad hoc que
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permita assistir a vídeos ou trocar informações interessantes sobre os eventos
ocorridos. Através de seus dispositivos, as pessoas podem assistir a um clipe dos
melhores momentos de uma partida de futebol.
Para ilustrar uma conexão multi-saltos, suponha uma circunstância, na qual o
responsável do comitê olímpico estivesse na sala de reunião do comitê e
necessitasse comunicar com o ministro dos esportes, na sala da diretoria, utilizandose um dos dispositivos presentes na sala da secretaria. Para que essa conexão
ocorra, têm-se algumas restrições:
1. As áreas devem ser contíguas, ou seja, deve existir uma adjacência,
uma proximidade entre os pontos de comunicação.
2. O dispositivo de cada integrante deve ter um protocolo de roteamento
instalado.
3. As distâncias máximas devem obedecer às limitações do padrão de
tecnologia utilizado. No caso do padrão 802.11g, a distância máxima
de cobertura é de 100 metros para áreas internas e 300 metros para
áreas externas. Vale lembrar que nesse padrão, não se consideram os
obstáculos entre a sala da diretoria e a sala do comitê. Além disso, as
interferências e os obstáculos podem reduzir a distância na
comunicação e transmissão de dados.
Evidencia-se, então, que a velocidade máxima na transferência de dados, a
potência de transmissão, a sensibilidade de recepção e a temperatura do ambiente
são fatores que influenciam nessa comunicação. Salienta-se que, mesmo com essas
limitações, é possível estabelecer uma comunicação multi-saltos entre o responsável
do comitê olímpico e o ministro dos esportes.
4.2 Escopo do trabalho
Para provar a comunicação ad hoc com o roteamento de pacotes utilizandose multi-saltos, suponha uma reunião, na qual uma pessoa do comitê olímpico
necessitasse comunicar com um integrante no escritório da diretoria. Para tanto,
utilizar-se-ia o dispositivo de uma outra pessoa que estivesse na área contígua entre
o departamento do comitê olímpico e o da diretoria Y conforme ilustra a Figura 20.
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Figura 20

- Cenário para reunião temporária.

Criou-se para a reunião um cenário prático de uma rede ad hoc de 10 nós,
porque eles são suficientes para fornecer apoio à reunião temporária. Para ocorrer o
roteamento de pacotes, precisa-se no mínimo de três dispositivos, com comunicação
ad hoc e protocolo de roteamento AODV. Devido às distâncias entre os
computadores, é necessário um elemento central, para aumentar a distância e
fornecer a comunicação multi-saltos entre os dispositivos.
Nesse cenário, não se utilizou simulação, pois ela não reproduz a realidade
em um ambiente real. Nesse ambiente, fator como taxa de sinal ruído varia e a
qualidade do enlace oscila devido à interferência de fatores climáticos, como a
temperatura. Além disso, as simulações ignoram as comunicações entre as
camadas e não conseguem capturar os erros que ocorrem nas iterações entre o
sistema operacional, o hardware e o ambiente sem fio (SANGHARI et al., 2003).
4.3 Protocolo de Roteamento Demonstrado
Utilizou-se
pesquisadores

o
da

protocolo
Intel,

de
na

roteamento

AODV,

plataforma

Windows,

(http://moment.cs.ucsb.edu/AODV/aodv-windows.html).

Esse

desenvolvido

pelos

versão

0.1.14

protocolo

fornece
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informações sobre as rotas ativas e o número de saltos para cada nó na rede. Além
de possibilitar que se tenha uma saída para o mundo externo, a Internet, através de
um gateway.
4.4 Configuração do Cenário
De acordo com a Figura 20, os testes foram realizados em dois laboratórios
com aproximadamente 42 m2, representando a sala do comitê olímpico, da
secretária e da diretoria. As sete estações e os três computadores móveis foram
conectados a uma rede ad hoc com o protocolo de roteamento AODV. Foi definido
um canal de comunicação 6, pois nos demais departamentos, próximos ao centro
esportivo, têm-se dois Access Points configurados com os canais 1 e 11. Com o
canal 6, a faixa de freqüência utilizada não interferiu com as faixas das demais redes
sem fio. Além disso, a rede foi composta por estações, com endereços IP (Internet
Protocol) privados, pois eles fazem parte de uma rede que foi criada apenas para
fins específicos em um cenário ad hoc, neste caso, uma reunião para planejamento
de estratégias esportivas.
Na necessidade de mais pessoas participarem da reunião, a rede pode ser
expandida para um número maior de computadores. Por fim, todos os computadores
foram interligados para que ocorresse o roteamento de pacotes na transmissão sem
fio, possibilitando-se a comunicação entre os participantes da reunião.
A Figura 21 ilustra os parâmetros utilizados na configuração da placa de rede
sem fio, das estações no escritório:

Figura 21

- Parâmetros para a configuração da interface de rede.
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4.5 Resultados Alcançados

Estabeleceu-se a comunicação entre os computadores no modo ad hoc e
houve troca de pacotes entre as estações.
O protocolo de roteamento AODV foi ativado nas interfaces de rede sem fio e
o processo de rota foi iniciado estabelecendo-se rotas entre as máquinas. Além
disso, as mensagens de pedido de rota e resposta de rota foram empregadas na
rede no modo ad hoc.
Utilizou-se a ferramenta Ethereal, versão 0.10.14, para coletar e analisar os
dados na rede sem fio. Observa-se, na Figura 22, que além do SSID no modo ad
hoc, têm-se outras duas redes no modo Access Point, o que é característico de
redes com infra-estrutura. Cada uma ocupa uma freqüência que corresponde
respectivamente aos canais de 24120 e 24620 kHz.

Figura 22

- Detalhes da interface de rede sem fio.

Sem o uso do protocolo de roteamento AODV, não se identificou mensagens
UDP que utilizam a porta 654, para fazer o controle de pacotes, conforme ilustra a
Figura 23.

É importante notar que o filtro utilizado captura pacotes entre o
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dispositivo de origem e o de destino, além de filtrar dados da porta 654 no segmento
TCP (Transmission Control Protocol) e datagrama UDP.

Figura 23

- Pacotes pela rede sem o protocolo de roteamento.

Ativando-se o protocolo de roteamento AODV nas interfaces de rede sem fio,
observou-se troca de mensagens para estabelecer rotas, como ilustra a Figura 24.
Vale ressaltar que as mensagens RREQ são enviadas na rede em busca de uma
rota; as RREP são respostas retornadas aos dispositivos que requisitam rotas; as
RERR são notificações de falhas em um enlace na rede e as HELLO são utilizadas
para manter a comunicação entre os dispositivos dos participantes do evento.

Figura 24

- Uso de mensagens RREQ e RREP para criação de rotas.
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Com as rotas estabelecidas, observou-se também a tabela de roteamento
com destinos e número de saltos, conforme ilustra a Figura 25. Além disso, os
números de seqüência são utilizados para evitar o problema de loops na rede.

Figura 25

- Tabela de roteamento com informações sobre as rotas.

Coletando-se os pacotes na rede, observa-se que o protocolo troca
mensagens RREP para descobrir rotas, conforme a Figura 26.

Figura 26

- Pacotes pela rede com o protocolo de roteamento.
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Vale ressaltar que o AODV utiliza a mensagem RREP na procura de uma rota
disponível e que no campo dessa mensagem têm-se os bits R (Repair) e A
(Acknowledgement), os quais são utilizados para comunicação com muitos destinos
(multi-hop). Além disso, eles indicam se é necessária uma transmissão de
confirmação de recebimento de resposta (RREP-ACK) pelo dispositivo de origem.
Deve-se acrescentar que na necessidade de mobilidade de um participante
no evento, percebe-se que o protocolo estabelece uma comunicação multi-saltos,
conforme ilustra a Figura 27.

Figura 27

- Roteamento multi-salto.

Nessa comunicação, a coluna Hops da tabela de roteamento é incrementada.
Dessa maneira, os participantes do evento podem se comunicar, mesmo com
mobilidade, além de poderem expandir a área de comunicação em espaço aberto.
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4.6 Considerações Finais
Os resultados mostram que é possível enviar pacotes na rede sem fio. O
protocolo de roteamento atualiza as tabelas de roteamento e permite o roteamento
multi-saltos entre as estações. Além disso, a porta UDP 654 é utilizada para fazer o
controle de pacotes na rede.
Com base no experimento, procurou-se realçar o efeito da comunicação multisaltos, além de possibilitar a mobilidade dos participantes e o roteamento dos
pacotes para aumentar a área de cobertura da comunicação sem fio.

58

5 CONCLUSÃO
Esse trabalho apresentou a utilização de uma rede ad hoc, para um ambiente
em espaço aberto. Utilizou o protocolo de roteamento AODV para permitir troca de
dados e mobilidade aos participantes do evento em espaço aberto. Apresentou-se
não somente a descrição básica do protocolo, mas também possíveis aplicações do
mesmo. Além disso, foram abordados aspectos relevantes de sua estrutura e de seu
funcionamento para ambientes dinâmicos e constituídos por dispositivos móveis.
O objetivo foi relatar, de forma prática e clara, considerações importantes
sobre um protocolo cuja função principal enquadra-se diretamente na comunicação
sem fio: fornecer meios às aplicações que dele se utilizam para monitorar e controlar
mensagens de roteamento em uma rede mutável. É, portanto, um protocolo de
comunicação fundamental quando se trata da necessidade de comunicação em
ambientes carentes de infra-estrutura de rede.
Apesar de não se explorar ou descrever a totalidade dos recursos e
possibilidades oferecidas pelo protocolo, nem detalhar seu funcionamento na
ocorrência de queda de enlaces de dados, na presença de roteamento multicast, de
segurança ou de integração com IPv6, procurou-se tratar os conceitos básicos e
enfocar aspectos que se relacionam especificamente com a implementação de uma
rede ad hoc para fornecer mobilidade e comunicação.
Mesmo sem o uso comercial do protocolo em interfaces de rede, acredita-se
que esse trabalho trata de um assunto estratégico, foco de pesquisas militares, e
contribui para o desenvolvimento de soluções de redes sem fio da próxima geração.
Mostrou-se um protocolo viável nas situações simuladas. Não obstante, a pesquisa
e as implementações das duas distribuições do protocolo AODV contribuíram para
ampliar a visão do conceito de roteamento em redes ad hoc. Pode-se visualizar o
processo da comunicação multi-saltos em detalhe através da implementação real.

59

6 TRABALHOS FUTUROS
Sugere-se testar o desempenho e as potencialidades do protocolo utilizando
um simulador de redes, experimentando-se alterações feitas no protocolo e
conseqüências que impactam a rede sem fio.
Além disso, propõe-se utilizar o código aberto do protocolo da Universidade
de Bremen para implementar mobilidade introduzindo o protocolo IPv6.
Dispositivos

de

rede

ad

hoc

utilizam

canais

de

comunicação

via

radiofreqüência com possibilidades de sofrerem interferências. Nesse sentido, um
outro trabalho futuro seria o estudo da influência de interferências e sinal-ruído e seu
impacto na construção de um roteamento multi-saltos em redes ad hoc.
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Anexo A – Protótipo da aplicação

Anexo A

Protótipo da Aplicação
Para evento em espaço aberto
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1

INTRODUÇÃO - PROTÓTIPO DA APLICAÇÃO
Este documento apresenta considerações de arquitetura do protótipo intitulado

de SIMIE - Sistema Móvel de Interação Esportiva. O objetivo do documento é
permitir um entendimento sobre a estrutura dos diversos componentes e
subsistemas do protótipo da aplicação. Nesta seção apresenta-se a especificação
funcional do protótipo da aplicação e do protocolo de roteamento. Na segunda parte
do documento, descreve-se o protocolo de rede sem fio utilizado na camada de
rede.
1.1

DIVISÃO EM CAMADAS DO PROTÓTIPO DA APLICAÇÃO

A divisão lógica da arquitetura é apresentada através do conceito de estrutura
em camadas, cada uma representa um conjunto de componentes que possuem uma
determinada responsabilidade e que pretende estar desacoplado dos componentes
pertencentes a outras camadas. Adaptou-se o seguinte modelo em camadas,
conforme a Figura 1.

Figura 1

- Divisão da Solução em Camadas.
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Baseando-se no artigo Deployment Plan4, melhorou-se o modelo para atender
os requisitos para o protótipo da aplicação. Assim, cada camada tem uma função
específica:
•

User Interface é a camada de apresentação, a qual é responsável pela
interação da equipe de eventos no sistema SIMIE. Nela se valida as
informações recebidas pelo usuário e as transfere de maneira formatada para
a camada de UIPC (User interface Process Components). Percebe-se que ela
pode ser implementada usando-se diversas interfaces para os usuários.
Nesse trabalho, utilizou-se as páginas ASP.NET para o desenvolvimento
dessa camada.

•

User Interface Process Components é a camada que interage com o Web
Services. Nessa camada, localiza-se métodos genéricos que poderão ser
adaptados para os diversos dispositivos ou qualquer outra tecnologia com o
objetivo de trazer, validar e formatar os dados para o usuário.

•

Web Services é a camada que faz a interligação entre a camada de User
Interface Process Components e a camada de regra de negócios. Essa
camada é responsável por disponibilizar dados da aplicação em formato XML
para que aplicações externas possam consumi-los.

•

Business Service é a camada que exibe a lógica de negócio da aplicação
SIMIE como um serviço.

•

Data Service é a camada que faz o acesso ao banco de dados. Nessa
camada, foi empregada a tecnologia ADO.NET para acessar os dados no
banco SQL Server através de Storeds procedures.

•

Data Base é a camada na qual se encontra o banco de dados. Nessa
camada, disponibiliza-se Storeds procedures que serão acessadas pela
camada de Data Service.

4

Microsoft patterns & practices. Deployment Plan. Disponível em:
<http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpatterns/html/ArcDeploymentPlan.asp>.
Acesso em: 19 de Junho de 2006.
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1.2

SUBSISTEMAS DO PROTÓTIPO DA APLICAÇÃO

Utilizam-se subsistemas para indicar uma parte de um sistema. Esta seção
apresenta a divisão da aplicação em subsistemas, para a aplicação SIMIE, ilustrada
pela Figura 2.

Figura 2

- Subsistemas do Protótipo da Aplicação.

Cada subsistema, estação móvel, tem uma função para a aplicação a ser
desenvolvida. Apresenta-se abaixo cada subsistema e suas respectivas finalidades:

•

Subsistema de Servidor de Banco de Dados Móvel: Tem a finalidade de
armazenar as informações da interação entre os participantes do evento em
espaço aberto. Ademais, possui os componentes para acesso aos dados e
utiliza a tecnologia ADO.NET.

•

Subsistema de Servidor de IIS (Internet Information Services): Tem a
finalidade de hospedar as páginas ASP.NET. Nesse subsistema se localiza o
Web Services que disponibilizará as informações da interação entre o
coordenador de eventos e seus assistentes, em formato XML.
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•

Subsistema de Estação Móvel: Tem a finalidade de permitir que os
assistentes de evento acessem a aplicação SIMIE utilizando-se um
navegador (Browser).

1.3

DIAGRAMAS DE CLASSES DO PROTÓTIPO DA APLICAÇÃO

Esta seção provê um maior detalhamento dos componentes da aplicação e das
classes com o uso de diagramas.
Vale lembrar que uma classe é a descrição de um tipo de objeto. Assim, todos
os objetos são instâncias de classes, em que a classe descreve as propriedades e
comportamentos daquele objeto. Esses objetos só podem ser instanciados de
classes. Além do mais, usam-se classes para classificar os objetos que são
identificados no mundo real, visto que elas também sejam uma abstração que
descrevam propriedades importantes para uma aplicação.
Para efeito de entendimento da divisão em camadas, as classes foram
divididas em User Interface, User Interface Process Component, Web Service,
Business Service e Data Service. A Figura 3 apresenta cada camada, mostrando-se
as classes que a compõem e os atributos que cada classe possui dentro de cada
camada.
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UserInterface

SIMIE.UserInterface

-mostraImagem : string
-atualizaMensagem : string
-serverName : string
+ServerName()
#IdentificaUsuario()
-IdentificaCurso()
+AtualizaMensagem()
-TrataExibicaoImagemVideo()
+RegistraMensagem()
+IdentificaExtensaoArquivo()

UserInterfaceProcessComponent

SIMIE.UIPC

-serverName : string
+BuscaDadosCd()
+MostraMensagem()
+RegistraMensagem()
+ValidaUsuario()

WebService
+connectionString : string

SIMIE.SIMIEWebService

+ConnectionString()
+ValidaUsuario()
+RegistraMensagem()
+MostraMensagem()
+BuscaDadosCd()

BusinessService
+connectionString : string

SIMIE.Business

+ConnectionString()
+ValidaUsuario()
+RegistraMensagem()
+MostraMensagem()
+BuscaDadosCd()

DataService
+connectionString : string
+ConnectionString()
+ValidaUsuario()
+RegistraMensagem()
+MostraMensagem()
+BuscaDadosCd()

System::Data

Data::SqlClient

SQLHelper
+ExecuteDataset()
+ExecuteReader()

Figura 3

SIMIE.DataService

- Modelo de Classes do Protótipo da Aplicação.
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1.4

NAMESPACES DA APLICAÇÃO
Esta seção apresenta os namespaces definidos para a implementação do

protótipo da aplicação. Esses namespaces são agrupamentos lógicos e hierárquicos
de classes e membros. Utilizaram-se namespaces para organizar a estrutura da
aplicação a ser desenvolvida. Seguem abaixo os principais namespaces utilizados
no desenvolvimento do protótipo da aplicação para o evento em espaço aberto:
•

SIMIE.DataService: Contém as classes relacionadas aos métodos de acesso
ao banco de dados. Adaptou-se alguns métodos da classe SQLHelper para
acessar as storeds procedures com o intuito de se obter maior desempenho,
melhor controle e segurança no acesso aos dados do SQL Server;

•

SIMIE.Business: Contém as classes que definem as regras de negócio do
protótipo da aplicação;

•

SIMIE.SIMIEWebService: Contém as classes que disponibilizarão os
métodos do WebService para o protótipo da aplicação;

•

SIMIE.UIPC: Contém as classes genéricas para a solução de Usuário;

•

SIMIE.UI: Contém as classes relacionadas à entidade Usuário, incluindo
classes para criação e manipulação das páginas de interação entre os
participantes do evento em espaço aberto.
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2

INTRODUÇÃO - PROTOCOLO DE ROTEAMENTO

Nesta seção apresentam-se detalhes de arquitetura do protótipo da aplicação
intitulado de SIMIE - Sistema Móvel de Interação Esportiva e do protocolo AODV (Ad
Hoc On Demand Distance Vector). O objetivo desta seção é permitir um
entendimento sobre a estrutura dos diversos componentes e subsistemas do
protocolo de roteamento.

2.1

DIVISÃO EM CAMADAS DO PROTOCOLO DE ROTEAMENTO

Apresenta-se a divisão em camadas como uma divisão lógica da arquitetura
através do conceito de estrutura em camadas, cada uma representando um conjunto
de componentes que possuem uma determinada responsabilidade e que pretende
estar desacoplado dos componentes pertencentes a outras camadas. Esta estrutura
está representada pela Figura 4:

Figura 4

- Divisão das Camadas para a identificação do Protocolo.
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A seguir se tem a descrição de cada camada:

•

Camada de Aplicação: Nessa camada, localiza-se o protótipo da aplicação
SIMIE. Nela também, segundo o modelo TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), engloba-se camada de apresentação e a sessão
do Modelo OSI (Open System Interconnection).

•

Camada de Transporte: A camada de transporte é responsável por pegar os
dados enviados pelas camadas inferiores (pacotes), os quais serão
transmitidos pela rede. No receptor, ela pega os pacotes recebidos da
camada de rede e remonta o dado original para enviá-lo. Isso inclui controle
de fluxo (colocar os pacotes recebidos em ordem, caso eles tenham chegado
fora de ordem) e correção de erros. Em seguida, envia-se para o transmissor
uma informação de reconhecimento (acknowledge), informando-se de que o
pacote foi recebido com sucesso.

•

Camada de Internet: A arquitetura Internet baseia-se praticamente em um
serviço de rede não orientado à conexão (datagrama não confiável), o Internet
Protocol (IP) é um serviço de transporte orientado à conexão, oferecido pelo
Transmission Control Protocol (TCP). Juntos, esses protocolos se completam,
oferecendo um serviço confiável de uma forma simples e eficiente.
A arquitetura Internet utiliza um modelo com quatro camadas, em que cada
uma executa um conjunto bem definido de funções de comunicação. É
preciso lembrar que, no modelo em camadas da Internet, não existe uma
estrutura formal para cada camada, conforme ocorre no modelo OSI. Ela
procura definir um protocolo próprio para cada camada, assim como a
interface de comunicação entre duas camadas adjacentes.

•

Camada de Rede: É responsável pelo endereçamento dos pacotes e pela
conversão dos endereços lógicos em endereços físicos, de forma que os
pacotes consigam chegar corretamente ao destino. Essa camada também
determina a rota que os pacotes irão seguir para atingir o destino.
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No caso de roteamento sem fio, essa camada é utilizada quando a rede possui
mais de um segmento e, com isso, há mais de um caminho para um pacote trafegar
da origem até o destino.
O objetivo da descrição do modelo em camadas foi identificar, na camada de
rede, o protocolo de roteamento para redes sem fio, que é o foco principal desse
trabalho. Nessa camada, localiza-se o algoritmo de roteamento, AODV (Ad Hoc On
Demand Distance Vector), que é utilizado para fazer o roteamento de pacotes para a
aplicação SIMIE.
Segundo o modelo TCP/IP, englobam-se também, nessa camada, o acesso ao
meio físico wireless e o endereçamento físico MAC (Media Access Control).

2.2

SUBSISTEMAS DO PROTOCOLO DE ROTEAMENTO

Esta seção apresenta a divisão do protocolo em subsistemas, ilustrada pela
Figura 5.

Figura 5

- Subsistemas do Protocolo.

Dentro do subsistema macro, camada de rede sem fio, tem-se quatro grupos:
•

Algoritmo de roteamento: Os protocolos de roteamento são responsáveis
por encontrar, estabelecer e manter rotas entre dois nós que desejam se
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comunicar. É importante que esses protocolos gerem o mínimo de overhead
possível e que a quantidade de banda consumida por eles também seja
pequena. Vale lembrar que o overhead gerado e a quantidade de banda
consumida são fatores diretamente relacionados à rapidez com que as rotas
são estabelecidas e à freqüência com que elas são atualizadas. Por esse fato,
diferentes técnicas foram criadas, dando origem a protocolos que conseguem
estabelecer rotas com mais velocidade; ao passo que outros geram menos
overhead e consomem menos banda, porém consomem mais tempo para
estabelecer uma determinada rota. Como era de se esperar, cada protocolo
possui vantagens e desvantagens. De acordo com as características de
mobilidade da rede ad hoc e com as aplicações que se deseja executar,
alguns protocolos podem ter um desempenho melhor que outros. Nesse caso,
para a aplicação SIMIE, o algoritmo de roteamento AODV foi utilizado para
que a aplicação pudesse se adaptar às características de mobilidade em um
ambiente sem infra-estrutura.
•

AODV: Quando um nó precisa entrar em contato com outro nó e não possui
uma rota em sua tabela, é iniciado o processo de descoberta de rota. Esse
processo consiste no broadcast de um Route Request RREQ, para todos os
nós vizinhos desse nó que deseja descobrir a nova rota. Seus vizinhos, por
sua vez, propagam essa requisição. O processo se repete até que o nó
destino seja alcançado ou que um nó intermediário que conheça a rota até o
destino seja encontrado. Durante esse processo de descoberta da rota, os
nós que recebem a mensagem RREQ incluem entradas temporárias em suas
tabelas, registrando a origem da mensagem RREQ.
No momento em que o destino ou um nó intermediário que possua uma rota
para o mesmo é encontrado, um Route Reply RREP, é enviado de volta para
a origem que fez a requisição da rota. Essa mensagem RREP se propaga
pelo caminho reverso para a origem através do caminho que foi montado
pelos nós intermediários. Sendo assim, a mensagem RREP não precisa ser
transmitida através de broadcast, basta fazer um unicast através do caminho
reverso montado. Na medida em que a mensagem RREP é propagada, cada
nó que a recebe incrementa o campo correspondente à quantidade de saltos
necessários para se alcançar o destino.
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•

Enlace MAC: A camada MAC utiliza o padrão AES (Advanced Encryption
Standard) no seu algoritmo de criptografia e descreve uma variedade de
rotinas

de

segurança.

Essas

rotinas

têm

como

objetivo

prover

a

confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos frames da camada
MAC. A camada MAC faz o processamento de segurança, mas são as
camadas superiores que controlam o processo, ajustam as chaves de
criptografia e determinam os níveis de segurança que deverão ser usados.
Quando a camada MAC transmite ou recebe um frame, verifica o destino (a
fonte do frame), recupera a chave associada com esse destino (fonte) e usa,
então, essa chave para processar o frame de acordo com a rotina de
segurança designada para a chave usada. Por fim, cada chave é associada a
uma única rotina de segurança e o cabeçalho do frame MAC possui um bit
que especifica se a segurança para o frame está habilitada ou não.
•

Wireless: O sinal de radiofreqüência é utilizado como meio físico na troca de
informações entre os dispositivos. O grupo de trabalho IEEE 802.11, do
Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, é responsável pela definição
do padrão para as redes locais sem fio WLANs

(Wireless Local Area

Networks).
Esse padrão proposto especifica três camadas físicas (PHY Physical Layer) e
apenas uma subcamada MAC (Media Access Control). Há especificações de
camadas físicas com opção para rádio, além de uma especificação com
opção para infravermelho5.

2.3

DIAGRAMAS DE CLASSES DO PROTOCOLO

Esta seção provê uma visão geral do diagrama de classes de forma
simplificada para ilustrar o funcionamento do protocolo.

5

IEEE Standards Association. IEEE 802.11 LAN/MAN Wireless LANS. Disponível em:
<http://standards.ieee.org/getieee802/802.11.html>. Acesso em: 18 de maio de 2006.

78

Figura 6

- Abstração do Diagrama de Classe do Protocolo.

A abstração das classes exemplifica como seria a comunicação via
radiofreqüência dos nós móveis. Como visto na Figura 7, o roteamento de pacotes
ocorre em um ambiente no qual a mobilidade é dinâmica.

Figura 7

3

Roteamento de pacotes dos nós móveis.

INTRODUÇÃO – ESPECIFICAÇÃO

Esta seção especifica os casos de uso do protótipo da aplicação denominado
de SIMIE - Sistema Móvel de Interação Esportiva. O objetivo desta seção é fornecer

79

as informações necessárias para o protótipo da aplicação e a especificação de
casos de uso para o protocolo de roteamento.

•

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação desta seção exige o conhecimento de algumas
convenções, termos específicos e abreviações6, os quais são descritos a seguir.

•

Identificação dos casos de uso

Os casos de uso devem utilizar um identificador único. A numeração inicia com
o identificador [UC01] que é incrementado à medida que novos casos de uso são
criados.
A nomenclatura dos fluxos secundários dos casos de uso é dada por uma sigla
e por um número. A sigla deve ser FA para fluxos alternativos e FE para fluxos de
erro. O número é um seqüencial que inicia de 01. Um exemplo de fluxo alternativo é
[FA01] e um exemplo de fluxo de erro é [FE01]. O número do identificador reinicia a
cada caso de uso. O identificador do caso de uso é utilizado para referenciar casos
de uso em qualquer local desta seção.

•

Prioridades dos casos de uso

A prioridade de cada caso de uso pode ser classificada como essencial,
importante e desejável, de acordo com a descrição abaixo:

Um caso de uso essencial, se não for atendido, impede que a aplicação entre
em funcionamento. Casos de uso essenciais são imprescindíveis, isto é, têm de ser
implementados impreterivelmente.
Se um caso de uso importante não for atendido, a aplicação pode até entrar
em funcionamento, mas de forma não-satisfatória. Casos de uso importantes

6

Metodologia Pro.NET. Documento de Arquitetura. Centro de Tecnologia XML (Qualiti /
C.E.S.A.R), 2005.

80

deveriam ser implementados, mas, se não forem, não impedirão a implantação e
utilização da aplicação.
Um caso de uso desejável, por fim, é aquele cuja ausência de implementação
não compromete a operacionalização da aplicação, isto é, a aplicação pode
funcionar de forma satisfatória mesmo sem sua implementação. Esses casos de uso
podem ser deixados para versões posteriores da solução, caso não haja tempo hábil
para implementá-los na versão que está sendo especificada.
3.1 ATORES

Na fase de análise de requisitos para o desenvolvimento do protótipo da
aplicação SIMIE, procurou-se capturar as intenções e necessidades dos usuários do
sistema através do uso de funções chamadas de casos de uso. As entidades
externas ao sistema são chamadas de atores externos. Vale ressaltar que essas
entidades interagem e possuem interesse no sistema. Segue abaixo os principais
atores do sistema:
Ator
Usuário
Banco de dados SQL
Servidor Web

Descrição
Pode ser qualquer pessoa que trabalha no evento
esportivo e utiliza o sistema.
Representa o servidor de banco de dados, o qual
contém todas as informações que o sistema
necessita para operar.
Representa o servidor de páginas Web IIS (Internet
Information Services)

3.2 CASOS DE USO

Esta seção apresenta os requisitos funcionais do protótipo da aplicação,
especificados como casos de uso.
A Figura 8 ilustra o diagrama de caso de uso do protótipo da aplicação.
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Figura 8

- Caso de Uso do protótipo da Aplicação.

Na próxima seção, descrevem-se os casos de uso mais essenciais e
importantes para o protótipo da aplicação SIMIE.
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[UC01] Login no sistema

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Importante
Desejável
Usuário (Envolvido com o evento olímpico); banco de dados
SQL.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de autenticação no sistema.
Pré-condições: O Usuário deve estar cadastrado no sistema. Na tela de Login,
ele digita o nome de usuário e a senha.
Pós-condições: O usuário autenticado pelo sistema é autorizado a entrar na tela
do sistema de interação.
Fluxo principal
1. O usuário digita o nome de usuário e senha; logo após, pressiona o botão
OK.
2. O sistema envia dados para o banco de dados SQL e verifica se esses
dados estão corretos.
3. Os dados retornam do banco de dados SQL e a página ASP.NET verifica
se o usuário foi autenticado.
4. O sistema cria uma variável de sessão, indicando que o usuário foi
autenticado, e o redireciona para a página do sistema de interação.
Fluxos alternativos [FA 001]
1. O usuário digita o nome de usuário e sua senha, logo após pressiona o
botão OK.
2. O sistema envia dados para o SQL e verifica se eles estão corretos.
3. Os dados retornam do banco SQL e a página ASP.NET verifica se o
usuário foi autenticado.
4. Se o usuário não for autenticado, exibe-se uma mensagem de Usuário ou
Senha incorretos.
5. O sistema continua na tela de Login, esperando uma nova entrada de
dados.
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[UC02] Envio de mensagem

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Importante
Usuário; banco de dados SQL.

Desejável

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de envio de mensagem pelo
usuário no sistema de interação.
Pré-condições: O usuário autenticado e direcionado para a tela de Interação.
Pós-condições: A mensagem deve ser gravada no banco de dados SQL.
Fluxo principal
1. O usuário digita a mensagem na caixa de texto da tela do sistema de
interação e pressiona o botão Enviar.
2. O sistema envia mensagem para o banco de dados SQL e armazena na
tabela apropriada.

[UC03] Recebimento de mensagem

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Importante
Servidor Web; banco de dados SQL.

Desejável

Descrição: Este caso de uso descreve o recebimento de mensagem na tela do
sistema de interação.
Pré-condições: Usuário autenticado e na tela do sistema de interação.
Pós-condições: Usuário visualiza a mensagem na tela de interação.
Fluxo principal
1. O Browser solicita uma rotina (automaticamente e periodicamente) para o
servidor Web.
2. O servidor Web busca as mensagens disponíveis no banco de dados SQL.
3. O servidor Web retorna as mensagens para o Browser, e o usuário
visualiza essas mensagens.
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[UC04] Abertura do filme

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Usuário; Browser

Importante

Desejável

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de abertura pelo usuário de
um vídeo (no Windows Media Player) armazenado em um CD localizado no
computador do usuário. Isso ocorre quando o usuário clica em um link enviado
pelo coordenador de eventos na tela de interação.
Pré-condições: O usuário ser autenticado e redirecionado para a tela de
interação. O coordenador de eventos envia um link para o sistema de interação,
com o caminho do vídeo. O CD contendo o vídeo deve estar no computador do
usuário, pois cada usuário recebe um CD com o conteúdo dos principais
assuntos a serem discutidos na reunião.
Pós-condições: O vídeo é aberto no próprio Browser, rodando no Media Player.
Fluxo principal
1. O usuário clica no link que está na tela do sistema de interação.
2. O Browser, então, busca o vídeo armazenado no CD e abre o Windows
Media Player, que rodará o vídeo.
Fluxos de erro [FE 001]
1. Usuário clica no link que está na tela de interação.
2. O Browser não acha o vídeo no caminho especificado, seja porque o link
está com um caminho inválido ou porque o CD apropriado não está no
driver leitor de CD.
3. O Browser então envia uma mensagem de Vídeo não encontrado! O
caminho é inválido ou o CD apropriado não está no driver.
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[UC05] Envio do link de filme

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Importante
Desejável
Coordenador; Servidor Web; Banco de dados SQL.

Descrição: Este caso de uso descreve o envio do link pelo coordenador de
eventos, contendo o caminho físico do filme.
Pré-condições: O coordenador ser autenticado no sistema de interação.
Pós-condições: O coordenador envia um link contendo o caminho físico do
filme, e todos os usuários conectados no sistema de interação recebem o link na
tela de interação.
Fluxo principal
1. O coordenador digita o caminho físico do filme que está no CD, em um
campo apropriado, no qual somente o usuário do tipo coordenador pode
visualizar.
2. O Browser solicita uma rotina do Servidor Web, a qual transforma o
caminho físico digitado pelo coordenador, em um link.
3. O servidor Web envia link para o banco de dados SQL e armazena os
dados na tabela apropriada, ou seja, a mesma tabela utilizada para
mensagens.
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3.3 CASOS DE USO DO PROTOCOLO

Nesta

seção,

apresentam-se

os

requisitos

funcionais

do

especificados como casos de uso.

Figura 9

- Caso de Uso do Protocolo.

Na próxima seção, descrevem-se os casos de uso para o protocolo.

protocolo
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[UC01] Habilita interface de rede

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Importante
Dispositivo móvel; Computador portátil.

Desejável

Descrição: Este caso de uso descreve o processo para habilitar a interface de
rede.

Pré-condições: O dispositivo móvel deve estar ligado e o sistema operacional
deve estar ativo.

Seqüência de eventos:
1. O usuário habilita a interface de rede.

Pós-condições: A interface de rede é habilitada.

[UC02] Seleciona protocolo

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Importante
Dispositivo móvel; Computador portátil.

Desejável

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de seleção do protocolo de
roteamento.

Pré-condições: O dispositivo móvel e o computador portátil devem estar ligados
e o sistema operacional deve estar ativo.

Seqüência de eventos:
1. O usuário habilita a interface de rede.
2. O usuário seleciona um protocolo específico.

Pós-condições: O protocolo é habilitado.
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[UC03] Envia pedido de mensagem

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Importante
Dispositivo móvel; Computador portátil.

Desejável

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de pedido de rota.
Pré-condições: O dispositivo móvel e o computador portátil devem estar ligados
e o sistema operacional deve estar ativo.

Seqüência de eventos:
1. O usuário habilita a interface de rede.
2. O usuário seleciona um protocolo específico.
3. O usuário envia pedido de mensagem de rota.

Pós-condições: O protocolo verifica uma rota disponível.

[UC04] Verifica rota disponível

Prioridade:
Ator(es):

Essencial
Importante
Dispositivo móvel; Computador portátil.

Desejável

Descrição: Este caso de uso descreve o processo para verificar uma rota
disponível.
Pré-condições: O dispositivo móvel e o computador portátil devem estar ligados
e o sistema operacional deve estar ativo.

Seqüência de eventos:
1. O usuário habilita a interface de rede.
2. O usuário seleciona um protocolo específico.
3. O usuário envia pedido de mensagem de rota.
4. O protocolo verifica uma rota disponível.

Caminhos alternativos:
•

Se a rota estiver disponível, a mensagem será encaminhada.

•

Se a rota não estiver disponível, a mensagem fica em uma fila de espera e
inicia-se um pedido de rota.
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Anexo B – Protocolo AODV (Intel e Bremen)

Anexo B

Protocolo WinAODV
Protocolo UoBWinAODV
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1 INTRODUÇÃO – PROTOCOLO DE ROTEAMENTO

Esta seção apresenta algumas considerações relacionadas aos protocolos
utilizados na implementação prática da rede ad hoc. Dois protocolos foram utilizados
para fazer os testes de roteamento. Um deles foi desenvolvido pela Intel e, o outro,
pela Universidade de Bremen na Alemanha.
1.1 PROTOCOLO AODV – INTEL
O protocolo, desenvolvido pelos pesquisadores da Intel, possibilita verificar a
troca das mensagens de roteamento e a tabela de rotas. Ele foi projetado para o
sistema

operacional

Windows

XP

e

pode

ser

encontrado

no

endereço

http://moment.cs.ucsb.edu/AODV/aodv.html. A Figura 1 ilustra as mensagens utilizadas

pelo protocolo, para o estabelecimento de rotas.

Figura 1

- Uso de mensagens para criação de rotas.

Antes de iniciar o protocolo, é preciso configurar as interfaces de rede para o
modo ad hoc, definir um SSID e configurar segurança WEP, caso seja necessário.
Recomenda-se um canal fixo, com faixa de freqüência definida, para todos os
dispositivos na rede ad hoc.
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Vale ressaltar que o protocolo acompanha um programa chamado PUDL, com
a versão 0.5.10, o qual auxilia a aplicação a filtrar enlaces sem fio, com melhor
qualidade de sinal. Esses enlaces são usados para seleção de multi-saltos para o
protocolo AODV. Embora esse programa tenha funcionalidades relevantes para o
protocolo, ele não é necessário para a operação do protocolo AODV. A Figura 2
ilustra o roteamento multi-saltos entre o dispositivo com endereço 192.168.0.5 e
192.168.0.2, tendo-se dois saltos para um dispositivo se comunicar com o outro.

Figura 2

- Criação da tabela de rota.

1.2 PROTOCOLO AODV – BREMEN
O protocolo de roteamento, desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade
de Bremen, é baseado na RFC 3561. Ele utiliza o driver NDIS (Network Driver
Interface Specification) e um programa para gerenciar as operações do AODV. O
driver NDIS é um filtro que controla o fluxo de pacotes e obtém informações da rede.
O código do protocolo foi desenvolvido utilizando-se a linguagem Microsoft C.
O código, disponível no endereço www.aodv.org, é aberto (software livre) e
possibilita fazer modificações com base nos termos da licença pública GNU.
Fizeram-se as devidas modificações no software para o ambiente experimental
utilizando-se o Windows XP.
A próxima seção apresenta como compilar, instalar e executar o protocolo
SIMIE - UoBWinAODV.
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1.2.1 COMPILAÇÃO DO SIMIE – UOBWINAODV
As seguintes ferramentas de desenvolvimento e versões foram utilizadas para
compilar o UoBWinAODV.
1. Ferramentas para desenvolvimento
a. Microsoft Visual Studio .NET 2003
- Ambiente de Desenvolvimento: Versão 7.1.3088.
- .NET Framework : Versão 1.1.4322 SP1, conforme Figura 3.
b. Sistema Operacional Windows XP
- Windows XP.
c. Ferramenta de Desenvolvimento DDK (Driver Development Kit).

Figura 3

- Versão do ambiente de desenvolvimento.

2. Compilação do driver
a. Abrir o prompt DDK (Windows XP Checked Build Environment).
b. Ir até o diretório Driver , conforme Figura 4.
c. Executar build -c
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Figura 4

- Ambiente para compilar o driver.

d. No diretório Driver\objchk_wxp_x86\i386 encontra-se o driver passthru.sys
e. Copiar para o diretório Installable
3. Geração do executável W UoBWinAODV.exe
a. Abrir o projeto UoBWinAODV.vcproj no diretório UoBWinAODV, utilizandose o Visual Studio .NET
b. Selecionar Build no menu e depois Rebuid Solution, conforme ilustra a
Figura 5.

Figura 5

- Compilação do projeto.

c. Copiar o UoBWinAODV.exe do diretório UoBWinAODV\Debug para o
diretório Installable
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4. Geração do executável W Factotum.exe
a. Abrir o arquivo de projeto Factotum.vcproj no diretório Factotum, usando-se
o Visual Studio .NET
b. Selecionar Build no menu e depois Rebuid Solution, conforme ilustra a
Figura 6.

Figura 6

- Compilação do projeto Factotum.

c. Copiar o Factotum.exe do diretório Factotum\Debug para o diretório
Installable.
5. Geração do executável W GUI.exe
a. Abrir o arquivo de projeto GUI.vcproj no diretório GUI, usando-se o Visual
Studio .NET
b. Selecionar Build no menu e depois Rebuid Solution, conforme ilustra a
Figura 7.

Figura 7

- Compilação da interface gráfica.

c. Copiar o arquivo GUI.exe do diretório GUI\Debug para o diretório
Installable.
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6. Reinstalação do SIMIE - UoBWinAODV
a. Desinstalar o driver passthru existente nas propriedades da placa de rede
AODV (se já estiver instalado).
b. Seguir os procedimentos descritos na seção Instalação do SIMIE UoBWinAODV

1.2.2 INSTALAÇÃO DO SIMIE - UOBWINAODV

1. Instalar o .NET Framework
a. Instalar o Microsoft .NET Framework versão 1.1 do site www.microsoft.com.
Ele pode ser encontrado no endereço:
http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=262d25e3-f589-48428157-034d1e7cf3a3&displayLang=en&oRef=

2. Instalar o driver Passthru
a. Iniciar ►Painel de Controle ►Conexões de Rede.
b. Selecionar a interface de rede WLAN.
c. Com o botão do lado direito, selecionar propriedades, conforme a Figura 8.

Figura 8

- Propriedades de rede.
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d. Selecione Instalar…, Serviço, Adicionar, conforme Figura 9 e 10.

Figura 9

- Propriedades para instalar o serviço de rede.

Figura 10

- Componente de rede a ser instalado.
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e. Selecionar o botão Com disco..., de acordo com a Figura 11.

Figura 11

- Escolha do driver a ser instalado.

f. Selecionar Procurar… e escolher o diretório Installable onde se encontra o
driver, de acordo com a Figura 12.

Figura 12

- Definição do caminho do driver.

g. Selecione OK. Ficará visível o driver na caixa de diálogo, conforme ilustra
a Figura 13.
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Figura 13

- Escolha do driver (Passthru) para a instalação.

h. Selecionar OK: Aparecerá uma mensagem dizendo que o driver não
passou no teste de compatibilidade com o windows. Selecione continuar assim
mesmo, conforme ilustra a Figura 14.

Figura 14

- Teste de logotipo do Windows.
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i. Aparecerá várias vezes uma mensagem dizendo que o driver Passthru não
passou no teste de compatibilidade com o windows. Ignore todas as
mensagens e selecione Continuar assim mesmo, de acordo com a Figura 15.

Figura 15

- Teste de compatibilidade com o Windows.

j. Aparecerá uma entrada com o driver Passthru na guia Geral da caixa de
diálogo das propriedades de conexão de rede sem fio, conforme ilustra a
Figura 16.

Figura 16

- Propriedades com o driver instalado.
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k. Verificar se o driver Passthru está selecionado.
l. Selecionar Fechar .
m. Recomenda-se reiniciar a máquina.

3. Verificar o nome da placa de rede que utilizará o protocolo AODV.
a. Abrir o Prompt de comando, conforme ilustra a Figura 17.
b. Ir até o diretório Installable, onde se encontra os arquivos executáveis do
protocolo.
c. Digitar Factotum.exe /enum para exibir as interfaces ativas.

Figura 17

- Identificação da interface de rede sem fio.

d. Escolher a interface para utilizar o AODV.
e. A primeira entrada será inserida no arquivo de configuração, para identificar
a placa de rede a ser utilizada com o protocolo AODV.
Exemplo: \DEVICE\{AA8AB3CA-B9EB-4D42-854E-6B1483CA6065}

4. Definir o endereço IP e o endereço do Gateway
a. Iniciar ► Painel de Controle ► Conexões de Rede.
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b. Selecionar a placa de rede com suporte ao AODV.
c. Com o botão do lado direito, selecionar Status, conforme Figura 18.

Figura 18

- Status da conexão de rede sem fio.

d. Na guia Geral selecionar Propriedades. Depois, selecionar protocolo
TCP/IP e clicar no botão Propriedades, conforme ilustra a Figura 19 e 20.

Figura 19

- Status da conexão da rede sem fio.
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Figura 20

- Propriedades de conexão de rede sem fio.

e. Definir o endereço IP e o endereço do Gateway, conforme Figura 21.

Figura 21

- Endereço IP, máscara de sub-rede e gateway.
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5. Editar o arquivo de configuração (UoBWinAODV.cfg)
a. Mudar IfaceName (como mostrado no item 3.e), conforme Figura 22.

Figura 22

- Principais parâmetros para configuração.

b. Mudar o endereço IP e o endereço do Gateway.
c. Mudar os parâmetros necessários do AODV.

Nesses parâmetros, encontram-se as principais configurações que precisam
ser inseridas no arquivo de configuração: Endereço IP, Gateway, interface de rede e
endereço multicast. Os nós devem estar em sub-redes diferentes, por exemplo:
Endereço IP

Máscara de sub-rede

Gateway

192.168.0.4

255.255.255.0

192.168.0.1

192.168.1.4

255.255.255.0

192.168.1.1

É preciso habilitar o endereço multicast, pois esse endereço é o utilizado para
as mensagens do protocolo AODV. Utiliza-se esse endereço (multicast/broadcast)
para conseguir uma rota.
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6. Configurar a placa de rede WLAN no modo ad hoc
a. Iniciar ► Painel de Controle ► Conexões de Rede.
b. Selecionar a interface de rede para suporte ao AODV.
c. Com o botão do lado direito ,selecionar Propriedades, conforme Figura 23.

Figura 23

- Propriedades de rede sem fio.

d. Selecionar a guia Redes sem fio, conforme Figura 24.

Figura 24

- Configuração da rede ad hoc.
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e. Clicar no botão Advançado, conforme Figura 24.

Figura 25

- Definição da rede ad hoc.

f. Selecionar Apenas redes de computador a computador (ad hoc) e clicar em
Fechar, conforme ilustra a Figura 25 e 26.
g. Criar uma entrada nas Redes preferenciais e usar um SSID.

Figura 26

- Propriedades da rede sem fio.
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i. Caso não precise de segurança, desabilitar WEP para que a configuração
fique sem autenticação de rede e criptografia de dados.

7. Executar o SIMIE – UoBWinAODV no modo console
Para executar o modo Console, deve-se modificar o arquivo de configuração,
como indicado na Figura 27.

Figura 27

- Configuração no modo console.

a. Abrir o prompt de comando.
b. Vá ao diretório Installable
c. Digite: UoBWinAODV.exe /config UoBWinAODV.cfg, conforme Figura 28.
Aparecerá uma tela ilustrando a tabela de rotas do protocolo AODV, como
ilustra a Figura 29.
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Figura 28

Figura 29

- Linha de comando para execução do programa.

- Exibição da criação de rotas com o AODV.

8. Para executar a versão gráfica do SIMIE – UoBWinAODV
Para executar a interface gráfica7, deve-se modificar o arquivo de configuração
e especificar o modo gráfico, conforme ilustra a Figura 30.

7

(C) Copyright ComNets, University of Bremen, 2005
SIMIE, Floriano Ferreira dos Reis Filho, 2006.
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Figura 30

- Configuração no modo gráfico GUI.

a. Abrir o prompt de comando.
b. . Ir ao diretório Installable
c. Digitar GUI (GUI.exe)
d. Pressionar Conectar para estabelecer uma conexão.
e. Pressionar o botão Sair para sair.

Figura 31

- Execução do protocolo rodando de forma satisfatória.

9. Para sair do SIMIE - UoBWinAODV
a. Pressione Shift + q (q Maiúsculo)
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Anexo C – Considerações sobre o Protocolo AODV

Anexo C

Considerações sobre o
Protocolo AODV
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROTOCOLO AODV

Utilizaram-se duas distribuições do protocolo AODV (Ad hoc On Demand
Distance Vector) para testes. A primeira, desenvolvida pela Intel, foi testada para
suportar segurança utilizando protocolos WEP (Wired Equivalent Privacy), na
camada de enlace de dados, e IPSec (Internet Protocol Security), na camada de
rede. A segunda, desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade de Bremen da
Alemanha, foi implementada para fornecer a comunicação entre sub-redes
diferentes.
A distribuição da Intel mostrou-se eficiente na comunicação multi-saltos, pois
permite verificar essa funcionalidade na tabela de roteamento do protocolo. A
distribuição da Universidade de Bremen mostrou-se eficiente na velocidade para
criação e descobrimento de rotas.
Vale lembrar que uma desvantagem da distribuição do protocolo da Intel é o
fato de não possuir código fonte aberto para se estudar o protocolo e sugerir
melhorias. Já a distribuição da Universidade de Bremen possui código fonte aberto,
software livre, podendo-se implementar características para trabalhar com IPv6
(Internet Protocol versão 6), além de possibilitar a inserção de novas funcionalidades
ao protocolo.
Ressalta-se que uma desvantagem do protocolo da Universidade de Bremen
é o fato de que a máquina, que dele se utiliza, precisa ter .NET Framework instalado.
Dessa forma, não é um programa que garante facilidade de portabilidade para
outros sistemas operacionais. A figura 1 ilustra de forma resumida as vantagens e
desvantagens de cada distribuição do protocolo AODV.

Figura 1

- Vantagens e desvantagens de cada distribuição do protocolo
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Além da implementação prática do protocolo AODV, pode-se utilizar
simuladores para testar suas funcionalidades. Pesquisadores do NIST (National
Institute of Standards and Technology) criaram um modelo de simulação do AODV
para ser utilizado no simulador OPNET versão 7, porém esse modelo não funciona
bem com a versão 8.3 do OPNET e com a versão GURU Academic. Necessita-se
modificar parte do código do protocolo para o modelo de simulação funcionar em
outras versões do produto OPNET. A figura 2 ilustra o modelo adaptado de
simulação para o AODV criado pelos pesquisadores do NIST.

Figura 2

Ambiente de simulação para o protocolo AODV

O simulador OPNET tem a desvantagem de ser comercial, ou seja, precisa-se
pagar uma licença para utilizá-lo. Apesar de possuir uma versão acadêmica para
Universidades, essa não possui todas as funcionalidades que a versão comercial,
além de não possuir modelos para a simulação do protocolo AODV.
Um outro simulador que pode ser utilizado para testar o AODV é o NS-2
(Network Simulator). Esse simulador é usado para eventos discretos, ele teve origem
na UCB - Universidade da Califórnia, Berkeley. O NS-2 é muito conhecido na área
de pesquisa em redes de computadores. Ele simula redes fixas e redes sem fio
(wireless). Maiores informações sobre esse simulador podem ser encontradas no
endereço http://www.isi.edu/nsnam/ns/.
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Ressalta-se que, pelo fato do NS-2 pertencer a categoria de software livre,
tem grande penetração na comunidade acadêmica. Além disso, ele permite executar
o código do protocolo que se encontra em um arquivo de script (arquivo.tcl) em TCL
(Tool Command Language) com uma extensão .tcl. Esse script é escrito utilizandose uma linguagem OTCL (extensão orientada a objeto do Tcl). A figura 3 ilustra um
exemplo de simulação do AODV com o simulador NS-2.

Figura 3

Ambiente de simulação de redes do Network Simulator (NS-2)

A vantagem do OPNET é a facilidade de uso, por ter uma interface gráfica
amigável. Já o simulador NS-2 tem a vantagem de ser livre, ou seja, não precisa de
licença de uso, porém necessita-se entender as minúcias do funcionamento do
simulador para se fazer uma simulação confiável.
Para obter mais informações, os produtos citados nesse anexo encontram-se
em:

www.opnet.com,

www.isi.edu/nsnam/ns/,

http://moment.cs.ucsb.edu/AODV.

www.aodv.org
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