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RESUMO
As redes em malha sem fio têm sido adotadas para estabelecer a
comunicação de aplicações como sensores em áreas rurais, conectividade para
cidades, parques e áreas de campi, aplicações militares, entre outras. Suas
principais vantagens são a conectividade de baixo custo, facilidade de implantação e
tolerância a falhas. O protocolo de roteamento de uma rede é um componente que
afeta diretamente o seu desempenho, podendo gerar problemas como alta latência,
baixas taxas de transferência e perda de pacotes. Em uma rede em malha sem fio
híbrida, o consumo de energia e a mobilidade dos nós são fatores que estão
diretamente relacionados ao desempenho do seu protocolo de roteamento. O
objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa a respeito do
desempenho de alguns protocolos de roteamento, quando aplicados a um cenário
composto por uma rede em malha sem fio híbrida, no qual os nós clientes podem se
movimentar em diferentes velocidades, dependendo da aplicação. A análise
comparativa se dará com base nas métricas de desempenho fração de entrega de
pacotes, atraso fim-a-fim, jitter, capacidade de processamento, contagem de saltos,
sobrecarga de roteamento e consumo de energia. Para possibilitar tal análise, foi
proposto um modelo, desenvolvido por meio do software ns-3, capaz de simular
diferentes situações de acordo com os parâmetros de entrada especificados. Com o
resultado das simulações e de uma análise comparativa, foi possível concluir que o
AODV é protocolo de roteamento mais adequado para redes em malha sem fio
híbridas com uma alta taxa e velocidade de mobilidade dos nós, inclusive no
consumo otimizado de energia dos nós. O AODV, entretanto, apresentou como
desvantagem a latência associada à entrega dos pacotes. Concluiu-se também que
o OLSR é um protocolo de roteamento mais adequado para cenários com baixa
velocidade de movimentação dos nós, e que o HWMP pode ser um protocolo de
roteamento indicado para cenários com baixa densidade de nós.
Palavras-chave: Redes em malha sem fio híbridas; Modelo de simulação; Análise de
desempenho; Protocolos de roteamento; Mobilidade de nós; Consumo de energia.

ABSTRACT
Performance analysis of routing protocols applied to hybrid wireless mesh
networks with node mobility
Wireless mesh networks have been adopted to establish the communication of
applications as sensors in rural areas, connectivity to cities, parks and campuses,
military applications, among others. Its main advantages are low cost connectivity,
easy deployment and fault tolerance. The routing protocol of a network is a
component that affects directly its performance and may cause problems like high
latency, low transfer rates and packet loss. In a hybrid wireless mesh network,
energy consumption and nodes mobility are factors directly related to the routing
protocol performance. The aim of this study is to conduct a comparative analysis
regarding the performance of some routing protocols when applied to a scenario
consisting of a hybrid wireless mesh network, where client nodes can move
themselves at different speeds, depending on its application. The comparative
analysis will be based on some performance metrics like packet delivery ratio, endto-end delay, jitter, network processing capacity, hop count, routing overhead and
energy consumption. To enable such analysis, a model was proposed, developed
using the ns-3 software, that is able to simulate different situations according to the
specified input parameters. With the simulation results and a comparative analysis, it
was possible to conclude that AODV is the routing protocol most suitable for hybrid
wireless mesh networks with high speed and mobility rate of nodes, including its
optimal energy consumption. The AODV, however, presented as a disadvantage the
latency associated with its delivered packets. It was also concluded that OLSR is a
routing protocol suitable for scenarios with low node speed, and that HWMP can be a
routing protocol indicated for scenarios with low node density.
Keywords: Hybrid wireless mesh networks; Simulation model; Performance analysis;
Routing protocols; Node mobility; Energy consumption.
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1 INTRODUÇÃO
As redes sem fio, conhecidas popularmente pelas tecnologias Wi-Fi (Wireless
Fidelity – Fidelidade Sem Fio), 3G (3rd Generation – 3ª Geração), 4G (4th Generation
– 4ª Geração), Bluetooth, dentre outras, estão constantemente presentes no
cotidiano das pessoas, seja no âmbito pessoal quanto no profissional. O sucesso
destas redes está associado, na maioria das vezes, com o baixo custo e flexibilidade
providos pela tecnologia sem fio. Por conseguinte, ao longo dos últimos anos,
diversas empresas e o meio acadêmico têm investido tempo e dinheiro na criação
de soluções para atender as mais diversas necessidades emergentes. Segundo
Akyildiz e Wang (2009), as redes de sensores para áreas rurais, insalubres ou
remotas, conectividade para cidades, parques e áreas de campi, comunicação entre
dispositivos UAV (Unmanned Aerial Vehicle – Veículo Aéreo Não-Tripulado),
aplicações militares e redes para situações de emergência são alguns dos cenários
nos quais a tecnologia das redes em malha sem fio pode ser aplicada.
A Roofnet, uma das primeiras redes em malha sem fio que ficou
popularmente conhecida, foi uma rede experimental desenvolvida por Bicket et al.
(2005) no MIT (Massachusetts Institute of Technology - Instituto de Tecnologia de
Massachusetts) com o propósito de prover acesso à Internet para usuários de
Cambridge. Com o auxílio de voluntários, a Roofnet chegou a ter mais de 40 nós
espalhados por uma área urbana de 8 km². Tal rede foi a precursora do
desenvolvimento da startup Meraki, empresa fundada em 2006 por dois alunos do
MIT, Sanjit Biswas e John Bicket, juntamente com Hans Robertson. A Meraki era
conhecida por seus produtos voltados para redes sem fio de larga escala e, em
2012, foi adquirida pela Cisco Systems por 1,2 bilhões de dólares.
Segundo análise feita pela empresa de inteligência de mercado TMR
(Transparency Market Research – Pesquisa Transparente de Mercado) e divulgada
em julho de 2016, as redes em malha sem fio geraram uma receita de 1.881,6
milhões de dólares nos Estados Unidos no ano de 2015. Além disso, tal análise
também prevê um CAGR (Compound Annual Growth Rate – Taxa de Crescimento
Anual Composta) expandindo em 9,7% ao ano durante o período 2016-2024. A
crescente demanda das redes em malha sem fio é refletida no crescimento do
volume projetado para o mercado. Em 2015, a demanda foi fixada em 13,3 milhões
de unidades e deverá aumentar para 37,2 milhões até o final de 2024, segundo
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previsão do TMR. Cisco Systems Inc., Fluidmesh Networks LLC e Aruba Networks
Inc. são algumas das empresas que têm investido nas redes em malha sem fio e
estão presentes na análise de mercado feita pela empresa TMR.
As redes em malha sem fio possibilitam a existência das seguintes
características em uma rede: roteamento multissalto, redundância, mobilidade, autoorganização, autorecuperação e autoconfiguração.

Esta tecnologia tem como

principais vantagens o baixo custo de implementação e a possibilidade de tolerância
a falhas, permitindo que caso algum nó apresente falha, caminhos alternativos
possam ser utilizados para encaminhar os pacotes pela rede.
Apesar destas vantagens, as redes em malha sem fio apresentam algumas
questões que precisam ser abordadas, como a segurança, QoS (Quality of Service –
Qualidade de Serviço) e eficiência do encaminhamento dos dados, relativo ao seu
protocolo de roteamento. Eslami, Karimi e Khodadadi (2014) apresentaram em seu
trabalho estes e outros pontos de atenção inerentes à arquitetura das redes em
malha sem fio. Além disso, os autores apresentaram como cada uma das camadas
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Protocolo de Controle de
Transmissão/Protocolo de Internet) está relacionada com a comunicação utilizada
pelas redes em malha sem fio.
As redes em malha sem fio podem ser categorizadas em três modos de
operação, de acordo com a sua arquitetura: o modo infraestrutura, ad hoc e híbrido.
Uma rede do modo infraestrutura consiste em um backbone de nós, geralmente
fixos, que são os únicos responsáveis pelas funções de roteamento da rede e uma
quantidade de nós clientes que originam e recebem dados. Além disso, o backbone
geralmente está ligado a outras redes, funcionando como uma espécie de gateway
para os clientes.
O modo ad hoc, por sua vez, é uma opção que permite que uma rede seja
estabelecida entre os nós clientes sem nenhum tipo de infraestrutura, inclusive
possibilitando uma grande mobilidade destes nós. Desta forma, como não existem
roteadores nativos em uma rede ad hoc, os clientes lidam com o roteamento dos
dados originados por eles e por outros clientes da rede.
Por fim, o modo híbrido permite a coexistência das características das redes
dos modos infraestrutura e ad hoc. Uma rede híbrida pode ser definida como um
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backbone de nós roteadores, que pode estar interligado a outras redes, e uma
quantidade de nós clientes. Os clientes, por sua vez, podem participar do
roteamento e encaminhamento de pacotes da rede, ou simplesmente serem os nós
que originam ou recebem dados.
O protocolo de roteamento de uma rede em malha sem fio é um componente
que afeta diretamente o seu desempenho, podendo gerar algumas consequências
negativas como alta latência, baixas taxas de transferência e perda de pacotes. Tais
consequências podem advir da forma de operação do protocolo de roteamento, que
pode sobrecarregar a rede com muitas mensagens de controle, ou ainda não ser
suficientemente rápido para descobrir rotas em topologias altamente dinâmicas.
Atualmente existem diversos protocolos de roteamento, desenvolvidos em
sua grande maioria para redes do tipo MANET (Mobile Ad hoc NETwork – Rede Ad
hoc Móvel), mas também aplicáveis a redes em malha sem fio. Existem diversas
formas de categorizar tais protocolos de roteamento. Uma delas é de acordo com o
modo de operação do protocolo, sendo que este pode ser reativo, proativo ou
híbrido. Mughal e Azam (2010) elaboraram uma análise comparativa a respeito
dessas três categorias de protocolos, simulando-os em redes em malha sem fio ad
hoc. Como trabalho futuro, eles sugeriram realizar a mesma simulação em redes
sem fio infraestruturadas.
Este trabalho, por sua vez, propõe incorporar as características das redes dos
modos infraestrutura e ad hoc simultaneamente em um único cenário, permitindo
que a análise de desempenho dos protocolos de roteamento seja feita sob redes em
malha sem fio híbridas. Além disso, a mobilidade e o consumo de energia dos nós
serão levados em consideração no estudo, de forma que seja possível analisar os
efeitos da mobilidade no desempenho dos protocolos de roteamento e também o
consumo de energia de cada um deles.
1.1 Motivação
Os meios de comunicação em situações de emergência podem estar
inoperantes ou parcialmente interrompidos, assim afetando diretamente os
resultados da recuperação de um desastre em cenários catastróficos. Uma operação
militar é um outro exemplo de cenário no qual a comunicação pode ser degradada
de acordo com a missão, seja por indisponibilidade de alguns pontos de acesso ou
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devido à distância de um nó com a sua estação base. Uma forma de permitir que a
comunicação continue operacional nestes tipos de cenários é por meio da
implementação de redes em malha sem fio híbridas, que podem ser eficazes até
mesmo se a infraestrutura de rede estiver parcialmente ou totalmente indisponível.
A possibilidade de nós clientes desempenharem funções de roteamento,
permite que a comunicação não fique dependente da infraestrutura subjacente e,
além disso, possibilita a expansão da área de cobertura da rede e também a
existência de caminhos alternativos para o roteamento das informações. Entretanto,
esta responsabilidade adicional atribuída aos clientes faz com que a escolha do
protocolo de roteamento influencie diretamente no desempenho da rede. Desta
forma, a determinação do protocolo de roteamento mais apropriado para cada
cenário pode depender de alguns fatores como a área de cobertura da rede, o tipo
de tráfego e o padrão de mobilidade dos nós.
A mobilidade dos clientes é um outro fator que aumenta a complexidade da
rede e, consequentemente, seu roteamento. Além disso, o maior consumo de
energia por parte dos clientes passa a ser um fator determinante quando estes
possuem funções de roteamento. Visando minimizar este problema, Akhtar, Nakhai
e Aghvami (2012) propuseram em seu estudo um algoritmo de roteamento com
consumo eficiente de energia. Este estudo, entretanto, foi direcionado somente para
redes sem fio com nós estáticos, assim não considerando como a mobilidade dos
clientes pode afetar o desempenho do roteamento da rede e também o consumo de
energia.
Conforme apresentado até então, muitas são as variáveis disponíveis ao
projetar uma rede em malha sem fio. Desta forma, a escolha do protocolo de
roteamento mais apropriado para cada cenário, bem como o consumo de energia
dos nós móveis são considerados desafios no projeto de uma rede em malha sem
fio. No caso de uma rede em malha sem fio híbrida, a mobilidade e o consumo de
energia dos nós são fatores que afetam diretamente o desempenho do protocolo de
roteamento e, portanto, devem ser levados em consideração no estudo.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa a respeito do
desempenho de alguns protocolos de roteamento, aplicados a um cenário composto
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por uma rede em malha sem fio híbrida com mobilidade de nós. A análise
comparativa se dará com base nas métricas de desempenho fração de entrega de
pacotes, atraso fim-a-fim, jitter, capacidade de processamento, contagem de saltos,
sobrecarga de roteamento e consumo de energia. Após a análise, espera-se poder
indicar o desempenho apresentado por cada protocolo de roteamento no cenário
proposto.
1.3 Contribuições
Este trabalho visa contribuir com os resultados de uma análise de
desempenho comparativa entre os protocolos de roteamento mais usuais aplicados
a redes em malha sem fio híbridas. Além disso, o modelo de simulação proposto por
este trabalho, por aceitar diversos parâmetros de entrada, pode ser utilizado por
outros pesquisadores para simulações de diferentes cenários.
Os protocolos de roteamento abordados neste trabalho são o AODV (Ad hoc
On-Demand Distance Vector – Vetor Distância sob Demanda Ad hoc), o OLSR
(Optimized Link State Routing – Roteamento Otimizado de Estado de Enlace) e o
HWMP (Hybrid Wireless Mesh Protocol – Protocolo de Malha Sem Fio Híbrido). Tais
protocolos foram escolhidos por apresentarem diferentes características entre si a
respeito dos processos de descoberta e manutenção de rotas.
Diferentemente dos demais trabalhos pesquisados, que apresentam análises
de redes em malha sem fio, porém apenas para redes dos modos infraestrutura ou
ad hoc, este trabalho propõe que tal análise seja feita em redes híbridas. Como nas
redes híbridas os clientes podem participar das funções de roteamento, os fatores
mobilidade e consumo de energia dos nós afetam diretamente o desempenho da
rede.
Por fim, ainda existe uma certa desconfiança no uso deste tipo de rede,
principalmente considerando que elas são geralmente aplicadas a cenários que
contemplam situações de emergência ou operações militares. Além disso, não foram
encontrados até então trabalhos que se propõem a considerar simultaneamente na
análise os fatores roteamento, consumo de energia e mobilidade dos nós. Desta
forma, espera-se que não só os resultados de desempenho dos protocolos de
roteamento exibidos neste trabalho, mas também o próprio modelo de simulação
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proposto, sejam utilizados por outros pesquisadores, de forma que este trabalho
possa servir como base para estudos futuros.
1.4 Método de trabalho
Esta

seção

especifica

as

atividades

que

serão

executadas

no

desenvolvimento deste trabalho, bem como o método adotado para alcançar seu
objetivo. Em geral, existem três metodologias utilizadas por pesquisadores para
realizar análises de desempenho ou outros tipos de análise de rede: a modelagem
analítica, os testbeds reais e as simulações em software.
A modelagem analítica, apesar de ser amplamente utilizada pelo meio
acadêmico, possui algumas desvantagens, dentre elas o fato dos resultados
deduzidos não serem precisos em alguns termos, como por exemplo ao determinar
o consumo de energia, memória e poder de processamento de uma rede. Os
testbeds reais, por sua vez, embora forneçam resultados realistas, têm alguns
inconvenientes associados à implementação física, como a quantidade de hardware
necessário para um experimento, bem como a sua distribuição e instalação física, o
que pode tornar o experimento oneroso em termos de tempo e financeiros.
As simulações em software, por sua vez, são mais acessíveis do que os
testbeds reais e permitem a obtenção de resultados mais precisos em relação à
modelagem analítica. As simulações em software propiciam a implementação de
cenários dos mais variados tipos, praticamente não tendo limitações em relação ao
número de nós que compõem a rede. Além disso, as simulações permitem a criação
de ambientes controlados e totalmente reproduzíveis, sendo estas características
desejáveis em uma análise de desempenho.
Desta forma, visando atingir o objetivo anteriormente apresentado, adotou-se
para este trabalho as simulações em software como ferramenta para a obtenção dos
dados, que permitam realizar a análise de desempenho dos protocolos de
roteamento. Assim sendo, as seguintes atividades serão executadas ao longo deste
trabalho:
•

Análise inicial: nesta atividade será feita uma análise das características dos
protocolos em relação aos conceitos roteamento, consumo de energia e
mobilidade de nós, e também será estudada a documentação do simulador;
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•

Requisitos: nesta fase serão definidas as métricas de desempenho adotadas
para a análise, bem como os métodos utilizados para o cálculo de tais
métricas;

•

Especificações: o objetivo desta atividade é definir os parâmetros de sistema
e as configurações fixas do modelo de simulação;

•

Projeto: neste momento serão definidos os valores dos parâmetros utilizados
nos cenários de validação do modelo e da análise de desempenho;

•

Desenvolvimento: esta fase consiste em preparar o ambiente no qual serão
realizadas as simulações, por meio da instalação do software ns-3 e de seus
componentes dependentes;

•

Implementação: durante esta atividade será codificado o modelo de
simulação, de forma que o programa resultante permita a simulação de
cenários;

•

Testes: nesta fase serão feitos os testes de simulação no cenário de
validação do modelo e no cenário projetado para a análise de desempenho;

•

Comparações: neste momento, com o resultado das simulações, será
possível comparar o desempenho dos protocolos com base nas métricas
definidas;

•

Análise de resultados: por fim, nesta atividade espera-se que seja possível
apresentar o desempenho de cada protocolo de roteamento no cenário
proposto, bem como dados que validem a execução do modelo de simulação.
Além disso, qualquer outro comportamento observado, que seja pertinente
para o trabalho, poderá ser apresentado.

1.5 Organização do trabalho
A seção 2, Estado da arte, baseia-se em trabalhos de outros autores para
apresentar os principais conceitos e propostas associados ao roteamento, consumo
de energia e mobilidade dos nós de uma rede em malha sem fio. Além disso, nesta
seção serão apresentados os principais simuladores de rede da atualidade.
A seção 3, Protocolos de roteamento, apresenta uma sugestão de taxonomia
para os protocolos de roteamento que podem ser utilizados em redes em malha sem
fio. Os protocolos de roteamento que serão abordados por este trabalho serão
alguns dos protocolos descritos nesta seção.
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A seção 4, Modelo de simulação, apresenta detalhes a respeito do modelo
proposto neste trabalho, que permitirá a realização da análise de desempenho.
Estes detalhes incluem as condições e restrições do modelo, a forma que foi
programado, as métricas utilizadas na análise e os parâmetros de configuração
aceitos pelo modelo. Além disso, também serão apresentados nesta seção, dados
que permitam a validação do modelo de simulação em relação às métricas de
desempenho.
A

seção

5,

Apresentação

e

análise

dos

resultados,

descreve

os

comportamentos que foram observados durante as simulações em software. Nesta
seção serão apresentados gráficos que exibem o desempenho médio dos protocolos
de roteamento em diferentes situações, permitindo a formulação de conclusões a
respeito dos resultados obtidos.
A seção 6, Conclusão, apresenta um resumo dos resultados obtidos por este
trabalho, correlacionando-os com os conceitos teóricos apresentados. Além disso,
esta seção apresenta as contribuições finais deste trabalho e algumas sugestões
para pesquisas futuras.
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2 ESTADO DA ARTE
Esta seção apresenta conceitos sobre os principais pontos de atenção
inerentes ao desempenho de uma rede em malha sem fio híbrida, que envolvem a
eficiência do seu protocolo de roteamento, consumo de energia e mobilidade dos
nós. Além disso, também serão apresentados os simuladores de rede mais
utilizados atualmente pelo meio acadêmico. Os trabalhos de outros autores aqui
apresentados servirão como base para o desenvolvimento do restante do trabalho,
inclusive auxiliando na definição de conceitos que serão relevantes para a análise de
desempenho, como os simuladores de rede, o cenário que será simulado, os
protocolos de roteamento e as métricas de desempenho.
2.1 Roteamento
O roteamento de uma rede pode variar conforme a sua estrutura ou
aplicação. Em uma rede do modo infraestrutura, todas as funções de
encaminhamento ou roteamento de pacotes são executadas pelos nós roteadores
da rede. Já em uma rede do modo ad hoc, estas mesmas funções ficam a cargo dos
nós clientes, que executam algum protocolo de roteamento para prover a
comunicação entre si. As redes híbridas, por sua vez, possuem uma operação mista
entre os modos infraestrutura e ad hoc. Desta forma, as redes híbridas precisam de
um único protocolo que possa ser utilizado por ambos os tipos de nós, roteadores e
clientes, para desempenhar as funções de roteamento da rede. A figura 1 apresenta
uma rede em malha sem fio híbrida.
Figura 1 – Uma rede em malha sem fio híbrida

Fonte: Akyildiz; Wang (2009)

21

Além do tipo de rede em malha, o comportamento da rede pode ainda ser
determinado pelo tipo de protocolo de roteamento adotado: proativo, reativo ou
híbrido. Protocolos proativos, como por exemplo o OLSR, têm a necessidade de
manterem uma ou mais tabelas de roteamento para garantirem que o seu conteúdo
seja atualizado de forma consistente. Os protocolos reativos como o AODV, por sua
vez, somente procuram encontrar rotas para algum destino desde que haja uma
requisição de algum nó origem. Por último, os protocolos híbridos herdam as
características proativas e reativas das outras categorias, de forma que estas
possam coexistir em uma rede. O protocolo HWMP, por exemplo, pode operar por
um roteamento sob demanda (reativo) ou baseado em tabela (proativo).
O roteamento de uma rede em malha sem fio é um dos principais assuntos
estudados desta área, afinal dependendo da aplicação, o protocolo de roteamento
pode impactar diretamente o desempenho de uma rede. Ibrahim et al. (2013)
elaboraram em seu trabalho uma análise comparativa a respeito do desempenho de
dois protocolos, AODV e HWMP. A principal diferença entre estes protocolos de
roteamento está relacionada com a forma que cada um deles desempenha suas
funções. Enquanto o AODV encontra rotas para enviar dados na camada de rede, o
HWMP faz este mesmo trabalho utilizando, porém, a camada de enlace.
Além disso, estes protocolos possuem métricas diferentes para a seleção de
rotas. Enquanto a contagem de saltos é a métrica utilizada pelo AODV, o protocolo
HWMP utiliza uma métrica chamada de ALM (Airtime Link Metric – Métrica de
Tempo de Transmissão do Enlace), que visa minimizar a utilização do meio, levando
em consideração não somente as taxas de transferência que um enlace pode
suportar, mas também a probabilidade de sucesso da transmissão dos quadros.
As simulações foram executadas pelos autores por meio do software ns-3,
considerando a implementação de redes do modo infraestrutura, porém com
topologias aleatórias. Durante as simulações, o protocolo HWMP foi executado em
modo reativo, tendo em vista que todas as estações podem trocar dados entre si,
equiparando assim seu comportamento com o AODV. Desta forma, segundo Ibrahim
et al. foi possível investigar os efeitos da utilização de diferentes métricas e camadas
no desempenho do roteamento da rede.
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As seguintes métricas foram escolhidas pelos autores para avaliar o
desempenho dos protocolos AODV e HWMP ao longo das simulações:
•

Fração de entrega de pacotes: o número de pacotes recebidos, dividido pelo
número de pacotes transmitidos;

•

Taxa de transferência: a soma dos bits recebidos, dividida pela diferença
entre o tempo de chegada do primeiro e do último pacote;

•

Atraso fim-a-fim: a soma do atraso de todos os pacotes recebidos, dividida
pelo número de pacotes recebidos.
De acordo com os resultados obtidos pelos autores, foi possível confirmar que

o protocolo HWMP possui um melhor desempenho em relação ao AODV em termos
de fração de pacotes entregues, taxa de transferência e atraso fim-a-fim,
independentemente do tamanho da área simulada. Ibrahim et al. puderam concluir
que o roteamento sendo feito na camada de enlace, assim gerando uma menor
sobrecarga nos pacotes, contribui para uma melhora considerável na entrega dos
dados, em comparação com o tradicional roteamento da camada de rede.
As métricas escolhidas pelos autores permitiram mensurar a eficiência do
protocolo HWMP ao longo das simulações, desta forma provavelmente cumprindo
as expectativas dos autores. Entretanto, acredita-se que o fator consumo de energia
dos nós também poderia ter sido considerado em uma análise deste tipo. Desta
forma, seria possível verificar como a escolha do protocolo de roteamento pode
influenciar no consumo de energia da rede como um todo.
Kushwaha e Chaudhary (2015) também fizeram em seu trabalho uma análise
de desempenho de alguns protocolos de roteamento. Os protocolos de roteamento
contemplados na análise foram o AODV, AOMDV (Ad hoc On-Demand Multipath
Distance Vector – Vetor Distância Multicaminho sob Demanda Ad hoc), DSR
(Dynamic Source Routing – Roteamento de Origem Dinâmica) e CBRP (Cluster
Based Routing Protocol – Protocolo de Roteamento Baseado em Cluster). Além de
todos estes protocolos serem reativos, todos são baseados em topologias
horizontais, com exceção do último, que é hierárquico.
Diferentemente do trabalho citado anteriormente, a análise feita por
Kushwaha e Chaudhary (2015) contemplou os conceitos consumo de energia e
mobilidade. As métricas de desempenho utilizadas pelos autores na análise foram o
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consumo de energia, atraso, taxa de transferência, fração de entrega de pacotes,
dentre outras. Segundo os autores, depois da simulação dos protocolos citados em
diversos cenários, foi possível constatar que o CBRP foi o protocolo que apresentou
os melhores resultados em relação à taxa de transferência, sobrecarga de
roteamento e atraso. O AOMDV, por sua vez, foi o melhor protocolo no quesito
consumo de energia. A análise, entretanto, foi feita somente para redes MANET,
assim não contemplando as redes em malha sem fio híbridas.
2.2 Consumo de energia
Uma rede em malha sem fio híbrida é composta por nós roteadores e nós
clientes com funções de roteamento. Enquanto os nós roteadores geralmente são
estáticos e, portanto, costumam ser ligados à rede elétrica, os nós clientes são
móveis e dependem de suas baterias portáteis de duração limitada. Por conta desta
função de roteamento atribuída aos clientes, eles passam a consumir mais energia
e, por se tratar de dispositivos móveis, devem procurar comprometer o mínimo
possível de suas baterias com esta função.
Em 2012, o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instituto
de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) incorporou ao padrão IEEE 802.11 uma
modificação estabelecida no ano anterior e nomeada IEEE 802.11s. Esta
modificação do padrão especifica os requisitos de implantação e operação de redes
em malha sem fio. Em uma de suas seções, com o nome Economia de Energia em
uma Malha BSS (Basic Service Set – Conjunto de Serviço Básico), são definidos
novos meios para controle de energia dos nós pontos de acesso, tendo em vista que
os meios tradicionais, estabelecidos no padrão IEEE 802.11, se aplicam somente a
nós clientes. Segundo especificado na modificação IEEE 802.11s, períodos de
ociosidade podem permitir a economia de energia dos nós pontos de acesso,
períodos estes nos quais seus rádios podem ser temporariamente desligados.
Basicamente, uma estação em malha, também chamada de mesh STA
(STAtion – estação), pode estar em dois estados de energia, acordada (awake) ou
cochilando (doze). No primeiro estado, a estação está totalmente ligada, enquanto
que no segundo ela não é capaz de enviar e receber dados, consumindo assim
menos energia. Desta forma, visando a redução do consumo de energia das
estações em malha, o IEEE 802.11s definiu três modos de energia, afirmando que a
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transição entre eles pode permitir alcançar este objetivo: modo ativo (active mode),
modo de sono leve (light sleep mode) e modo de sono profundo (deep sleep mode).
O estado de uma estação em malha, acordada ou cochilando, é determinado
de acordo com o modo de energia que está sendo utilizado pelo enlace estabelecido
com outra estação, seja a estação um par (peer) ou não-par (non peer). Os modos
de energia citados anteriormente possuem as seguintes características:
•

Modo ativo: a estação em malha deve estar acordada o tempo todo;

•

Modo de sono leve: a estação em malha alterna entre os estados acordada e
cochilando, devendo ouvir a todos os quadros beacon da estação par com a
qual ela está se comunicando;

•

Modo de sono profundo: a estação em malha alterna entre os estados
acordada e cochilando, podendo escolher não ouvir os quadros beacon da
estação par com a qual ela está se comunicando.
A combinação do campo Gerenciamento de Energia (Power Management), do

campo Controle do Quadro (Frame Control), com o subcampo Nível de Consumo de
Energia em Malha (Mesh Power Save Level), do campo Controle de QoS (QoS
Control), contido em quadros de Dados em Malha (Mesh Data), indica o modo de
energia da estação em malha, de acordo com a estação par com a qual ela está se
comunicando. O resultado desta combinação de bits é exibido na tabela 1.
Tabela 1 – Definição dos possíveis modos de energia das estações
Nível de
atividade

Modo de energia da
estação em malha com
outra estação par

Campo
Gerenciamento de
Energia

Subcampo Nível de
Consumo de
Energia em Malha

Mais alto

Modo ativo

0

Reservado

Modo de sono leve

1

0

Modo de sono profundo

1

1

Mais baixo

Fonte: IEEE 802.11 (2012)
Para estações que não são pares de uma comunicação, somente dois modos
de energia são possíveis: movo ativo e modo de sono profundo. Nestes casos, O
modo de energia é indicado pelo campo Gerenciamento de Energia, do campo
Controle do Quadro, em quadros endereçados a grupos de estações, quadros de
gerenciamento transmitidos às estações não-pares, e em quadros de Resposta de
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Sondagem (Probe Response). Quando este bit é 1, o modo de sono profundo está
em execução, e caso seja 0, o modo ativo está sendo utilizado.
Neste esquema proposto pelo IEEE 802.11s, uma estação em malha
estabelece um enlace com outras estações pares, mantendo um modo de energia
específico para cada enlace. Quadros de dados somente são trocados entre
estações pares. O PSP (Peer Service Period – Período de Serviço do Par) é um
período usado para envio dos quadros armazenados em buffer caso uma estação
recipiente esteja no modo PSM (Power Save Mode – Modo de Economia de
Energia).
Quando o IEEE 802.11s foi definido, alguns autores começaram a estudá-lo e
a realizar testes de implementação dos novos meios de controle de energia. Alam et
al. (2012) realizaram em seu trabalho um estudo do desempenho de redes em
malha sem fio que usam mecanismos PSM, sendo que nas simulações usando o
software ns-2 foi adotado o tráfego FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de
Transferência de Arquivo). Dentre as métricas escolhidas para a análise, estavam a
taxa de transferência, a porcentagem de economia de energia e a quantidade de
fluxos de pacotes estabelecidos.
Por meio das simulações, os autores conseguiram notar que durante a
operação PSM, como as estações recipientes periodicamente precisam acordar para
receber os dados armazenados em buffer, as estações que estão transmitindo
passam a ter um maior RTT (Round Trip Time – Tempo de Ida e Volta) para o fluxo,
desta forma reduzindo as taxas de transferência. Uma maior diferença entre a taxa
de transferência das estações nos modos ativo e PSM, também começou a ser
notada conforme o número de estações crescia na rede.
No que diz respeito ao consumo de energia, na operação PSM, uma
quantidade fixa de energia é necessária para manter o enlace dos pares, mesmo
enquanto eles não estão trocando dados. Além disso, a manutenção deste enlace
também consome uma certa quantidade de energia com processos como acordar os
pares, transmissão de beacons, comutação e transição entre os estados acordado e
cochilando.
Outro fator analisado pelos autores foi o impacto na taxa de transferência e
economia de energia, causado pelo intervalo de transmissão de beacons. Com um
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intervalo curto entre beacons, o tempo entre o despertar das estações também foi
reduzido, permitindo que antes da conclusão de um PSP, outra estação acorde e
estabeleça seu próprio PSP, criando assim um problema de contenção entre as
estações. Para um intervalo longo entre beacons, uma estação tem tempo suficiente
de completar o seu PSP antes que outra estação acorde. Assim, até certo ponto, a
taxa de transferência aumenta conforme o intervalo entre beacons cresce. Em
contrapartida, um maior intervalo entre beacons introduz um tempo maior de sono
nas estações e, consequentemente, um maior RTT para aquelas que desejam
transmitir dados, reduzindo assim a taxa de transferência.
Por fim, os autores concluíram que, além do impacto causado pelo intervalo
entre beacons escolhido, o número de estações da rede também se torna um fator
determinante para ganhos de consumo de energia, visando manter taxas de
transferência aceitáveis ao utilizar mecanismos PSM. Apesar dos resultados
positivos apresentados pelos autores, acredita-se que os cenários simulados não
permitem concluir se os resultados obtidos são aplicáveis a redes em malha sem fio
híbridas, nas quais a topologia muitas vezes não consiste de uma organização dos
nós em clusters, conforme proposto pelos autores.
Prakash, Nagabhushan e Krinkin (2013) foram além do trabalho anteriormente
citado e apontaram em seu trabalho alguns problemas relacionados ao PSM.
Segundo os autores, apesar do PSM proporcionar economia de energia em uma
rede, mantendo os nós que não estão envolvidos em transmissões no modo de sono
profundo, este algoritmo faz com que a fração de entrega de pacotes seja afetada.
Desta forma, os autores propuseram em seu trabalho um novo algoritmo intitulado
EAPSM (Energy Aware Power Save Mode – Modo de Economia de Energia
Consciente), que visa tratar esta limitação do PSM controlando sua execução.
O EAPSM consiste em três módulos nomeados calculadora de energia
remanescente, identificador do modo de transmissão e agendador PSM. Este
algoritmo faz com que a execução do PSM seja agendada com base em alguns
fatores como a energia remanescente de um nó e a sua participação em
transmissões. Segundo os autores, com o EAPSM a rede obteve uma maior fração
de entrega de pacotes do que com o PSM convencional. Os resultados, entretanto,
foram obtidos por meio de modelagem analítica, ficando como trabalho futuro a
simulação deste algoritmo no software ns-3. Além disso, no trabalho dos autores não
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foi mencionado se o EAPSM também seria viável em redes em malha sem fio
híbridas.
2.3 Mobilidade
As redes em malha sem fio do modo infraestrutura possuem um backbone de
nós roteadores fixos, desta forma, mesmo que os clientes se movam, eles sempre
vão procurar estar em uma área coberta pelos roteadores para que possam se
comunicar na rede. Neste caso, a mobilidade acaba sendo nada mais do que um
processo de roaming dos clientes entre roteadores distintos, também chamados de
pontos de acesso em malha (mesh access points). Em muitos casos, quando os
pontos de acesso fazem parte de um mesmo grupo de mobilidade, o roaming de
clientes acontece de forma transparente, isentando assim a necessidade de repetir
os processos de autenticação e associação no novo ponto de acesso.
As redes em malha sem fio do modo ad hoc, por sua vez, não têm essa
mesma facilidade, pois dependem de outros clientes, para que possam se
comunicar. Isso também ocorre em redes híbridas, nas quais nem sempre um ponto
de acesso está disponível para clientes, fazendo com que busquem outros clientes
como

meio

de

conexão,

dependendo

assim

da

comunicação

multissalto

proporcionada pelas redes em malha sem fio.
Estudos têm sido feitos a respeito dos problemas inerentes à mobilidade dos
clientes em redes ad hoc e híbridas, visando propor soluções para que eles possam
se auto organizar, de forma que não fiquem sem meios de conexão. Nestas redes,
além da questão de cobertura de sinal, também passam a ser preocupações, o
consumo

de

energia

e

a

taxa

de

transferência

possibilitada

por

este

encaminhamento de dados feito por clientes que estão em movimento.
Shen et al. (2014) propuseram em seu trabalho um novo tipo de rede,
nomeado AMMNET (Autonomous Mobile Mesh NETwork – Rede em Malha Móvel
Autônoma), com o intuito de minimizar os problemas mencionados anteriormente
existentes nas redes MANET. Segundo os autores, diferentemente das redes em
malha sem fio convencionais, os nós móveis de uma malha AMMNET são capazes
de se movimentarem visando seguir os clientes ao longo de sua área de aplicação,
configurando assim uma infraestrutura móvel para suportar os clientes. Este
comportamento pode ser observado na figura 2.
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Figura 2 – Adaptação da topologia de uma rede AMMNET

Fonte: Shen et al. (2014)
Eles propuseram também uma solução distribuída de localização de clientes,
para lidar com a sua natural mobilidade, e apresentaram técnicas para realizar a
adaptação dinâmica da topologia de rede de acordo com o padrão de mobilidade
dos clientes. Isto pôde ser feito assumindo-se que cada nó móvel em malha estava
equipado com um dispositivo de localização, como um GPS (Global Positioning
System – Sistema de Posicionamento Global), por exemplo. Além disso, mesmo não
sabendo a localização exata dos clientes, um nó móvel pode detectá-los por meio
dos beacons transmitidos pelos clientes.
Ao contrário das redes móveis ad hoc convencionais, que são prejudicadas
quando grupos de estações se distanciam entre si, os roteadores móveis em malha
de uma rede AMMNET rastreiam os clientes e dinamicamente adaptam a topologia
de rede, visando suportar as comunicações intragrupo e intergrupos. Desta forma,
uma conectividade completa pode ser atingida sem a necessidade e o alto custo de
fornecer uma cobertura completa para toda a área de aplicação desejada, assim
como é feito em uma rede em malha do modo infraestrutura.
Shen et al. (2014), além das propostas mencionadas anteriormente, fizeram
testes de simulação por meio do software ns-2 para validar a efetividade da rede
AMMNET. Segundo os autores, os resultados confirmaram que o esquema
distribuído de adaptação de topologia, baseado em roteadores móveis e autônomos
em malha, é tão eficaz quanto uma hipotética técnica centralizada, que possuiria o
completo conhecimento da localização dos clientes móveis.
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Os resultados das simulações também indicaram que a rede AMMNET é
escalável, pois o número de nós móveis em malha não precisou ser aumentado
mesmo com o crescimento do número de usuários. Embora, um número excessivo
de usuários pode vir a afetar o desempenho da rede AMMNET, o número de grupos
de usuários é geralmente muito pequeno em relação ao número existente na maioria
das aplicações. Desta forma, os autores afirmaram que a rede AMMNET é eficaz
para a maioria dos cenários práticos.
Embora classificada pelos autores como um tipo de rede ad hoc, a AMMNET
basicamente utiliza os nós móveis como se fossem pontos de acesso para os
clientes, criando assim uma espécie de backbone móvel sem fio. Além disso, a falta
de comunicação direta entre clientes é outra característica das redes do modo
infraestrutura. Caso a comunicação entre clientes fosse possível, acredita-se que
resultados diferentes de desempenho poderiam ser apresentados, uma vez que a
área de cobertura da rede poderia ser expandida e, portanto, implicaria em uma
menor movimentação do backbone da rede.
Bouachir et al. (2014), por sua vez, apresentaram em seu trabalho um padrão
de mobilidade especificamente desenvolvido para redes do tipo ad hoc compostas
por UAVs. Segundo os autores, este tipo de redes possui uma movimentação
particular dos nós e, apesar de o Random Waypoint ser um dos padrões de
mobilidade mais utilizados para simulações deste tipo, ainda assim ele não é capaz
de refletir a realidade. O modelo PPRZM define cinco movimentos possíveis para
UAVs:
•

Stay-At: o UAV paira sobre uma posição fixa;

•

Way-Point: o UAV segue um caminho reto para a posição de destino;

•

Eight: a trajetória do UAV forma um “8” entre dois pontos fixos;

•

Scan: o UAV realiza uma varredura de uma área definida por dois
pontos ao longo das trajetórias de ida e volta;

•

Oval: uma ida e volta entre dois pontos com uma volta.

Em seu trabalho, os autores compararam o modelo PPRZM (Paparazzi
Mobility – Mobilidade Paparazzi) com o Random Waypoint e também com traços de
movimentos reais de UAVs. Com o resultado das simulações, os autores puderam
concluir que o PPRZM realmente apresenta movimentos mais próximos dos traços
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de movimentos reais de UAVs do que o Random Waypoint e, desta forma,
recomendam seu uso para simulações de redes deste tipo. Apesar desta
recomendação, o PPRZM ainda não foi implementado para muitos simuladores de
rede. Até o presente momento, o OMNeT++ é o único simulador de rede que
implementa este padrão de mobilidade de nós.
2.4 Simuladores de rede
As redes de computadores têm se tornado cada vez mais complexas, assim
dificultando o desenvolvimento de análises matemáticas e tornando custosas as
implementações de testbeds reais. A simulação em software é uma ferramenta
importante para pesquisadores no entendimento do comportamento e análise de
desempenho de redes e seus protocolos. No entanto, cada simulador de rede possui
diferentes requisitos no que diz respeito ao tempo necessário para a execução das
simulações, memória e poder de processamento exigidos no computador
subjacente.
Os simuladores de rede são amplamente utilizados no meio acadêmico para
desenvolvimento de novas arquiteturas de rede e protocolos. No caso do
desenvolvimento de um protocolo, a fim de investigar suas características, o
protocolo é geralmente implementado em um simulador de rede, para que seu
comportamento seja estudado em diferentes topologias. Os cenários de simulação
podem possuir diferentes parâmetros de entrada, como por exemplo o número de
nós que compõem a rede, o tipo de tráfego transmitido por estes nós, o tempo de
simulação, entre outros.
Os softwares de simulação de rede, em geral, baseiam seu funcionamento no
paradigma DES (Discrete Event-based Simulation – Simulação baseada em Eventos
Discretos). Basicamente, neste paradigma os nós da rede simulada disparam
eventos para cada movimento da rede, como por exemplo, quando um pacote é
enviado para outro nó. O simulador mantém uma fila de eventos ordenada pelo
tempo de execução de cada um dos eventos programados. A simulação em si é
realizada ao processar sucessivamente os eventos presentes nesta fila.
Kabir et al. (2014), em seu trabalho, apresentaram os mais populares
simuladores de rede da atualidade, descrevendo características particulares de cada
software, como o tipo de licenciamento, a linguagem de programação utilizada para
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a criação dos cenários, os sistemas operacionais suportados, a qualidade da
documentação do simulador e a facilidade de seu uso. Além disso, outras
características dos simuladores de rede foram apresentadas pelos autores, como os
módulos de rede presentes na ferramenta e a escalabilidade alcançada por cada um
dos simuladores. As principais características levantadas pelos autores, que são
pertinentes para este trabalho, são apresentadas na tabela 2.
Tabela 2 – Resumo das características dos principais simuladores de rede
Simulador

ns-2

ns-3

OMNeT++

OPNET

QualNet

Licenciamento

Livre

Livre

Livre

Comercial

Comercial

Linguagem de
programação

C++ e
OTcL

C++ e

C++

C e C++

C++

Python

Documentação

Excelente

Excelente

Boa

Boa

Excelente

Facilidade de uso

Difícil

Difícil

Fácil

Fácil

Moderado

Módulos de rede
disponíveis

Redes
cabeadas,
sem fio, ad
hoc e
sensores

Redes
cabeadas,
sem fio, ad
hoc e
sensores

Redes
cabeadas,
sem fio, ad
hoc e
sensores

Redes
cabeadas,
sem fio, ad
hoc e
sensores

Redes
cabeadas,
sem fio, ad
hoc e
sensores

Limitada

Limitada

Suficiente

Alta

Alta

Escalabilidade

Fonte: Adaptação do trabalho de Kabir et al. (2014)
A análise feita por Kabir et al. a respeito dos simuladores de rede atualmente
mais comuns foi bastante extensiva, expondo inclusive as vantagens e
desvantagens de cada software. Entretanto, acredita-se que os autores poderiam ter
incorporado em seu trabalho alguns exemplos de cenários de rede. Tais cenários
poderiam ter sido simulados pelos principais softwares, a fim de analisar quais deles
apresentam resultados mais próximos da realidade, e também para precisar a
exigência de poder computacional de cada um dos simuladores de rede.
2.5 Conclusão
Uma rede em malha sem fio híbrida possui como propósito prover
conectividade a seus clientes, permitindo que estes se movimentem livremente por
toda a sua área de cobertura. Para este fim, um protocolo de roteamento deve ser
usado de tal forma que este apresente um desempenho aceitável, considerando
alguns fatores como fração de entrega de pacotes, taxa de transferência e atraso.
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Além disso, é desejável que uma quantidade baixa de energia seja consumida pelos
nós da rede, uma vez que muitos deles podem ser alimentados por baterias.
Os autores citados nesta seção apresentaram em seus trabalhos meios para
lidar com as questões roteamento, consumo de energia e mobilidade, entretanto, na
maioria dos casos de forma isolada, ou ainda, considerando somente redes do tipo
ad hoc ou infraestrutura. A tabela 3 exibe um resumo das contribuições destes
autores, além de mostrar quais são as contribuições apresentadas por este trabalho.
Tabela 3 – Resumo das contribuições de outros autores e deste trabalho
Autores

Consumo de
energia

Mobilidade

Ibrahim et al. (2013)

Roteamento

Tipo de rede
em malha

X

Híbrida

X

Ad hoc

Kushwaha e
Chaudhary (2015)

X

Alam et al. (2012)

X

Ad hoc

Prakash,
Nagabhushan e
Krinkin (2013)

X

Ad hoc

X

Shen et al. (2014)

X

Bouachir et al.
(2014)

X

Este trabalho

X

X

X

Infraestrutura
Ad hoc

X

Híbrida

Fonte: Elaborado pelo autor
Kabir et al. (2014), por sua vez, apresentaram as principais ferramentas de
simulação de rede atualmente existentes, bem como as características presentes
em cada uma delas, além das vantagens e desvantagens dos softwares. Tal estudo
permitiu a definição do simulador de rede que será utilizado neste trabalho, a fim de
realizar a análise de desempenho dos protocolos de roteamento.
Acredita-se, portanto, que uma forma de consolidar estas três questões
inerentes às redes em malha sem fio, seria abordá-las em um único trabalho. Desta
forma, as interdependências entre roteamento, consumo de energia e mobilidade
podem ser estudadas e devidamente testadas por meio de simulações em software.
Além disso, adotando-se uma rede híbrida, permite-se consolidar em um único
estudo as características presentes em redes dos modos infraestrutura e ad hoc.
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3 PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO
O principal objetivo de um protocolo de roteamento em uma rede em malha
sem fio é entregar pacotes de dados, por meio dos nós que a compõem, de forma
eficiente, muitas vezes sem uma topologia pré-determinada ou controle centralizado.
Atualmente, existem diversas propostas de protocolos de roteamento para
redes em malha sem fio. Estas propostas podem ser classificadas de acordo com
estratégia de encaminhamento de pacotes da origem ao destino, pelo mecanismo
que informações de roteamento são obtidas, ou ainda por meio da operação dos
protocolos em si. A figura 3 exibe uma proposta de classificação dos protocolos de
roteamento que podem ser utilizados em redes em malha sem fio.
Figura 3 – Proposta de taxonomia dos protocolos de roteamento

Fonte: Elaborada pelo autor
Dentre as estratégias de encaminhamento de pacotes existentes, dividem-se
os protocolos que trabalham de forma unicast, multicast e broadcast. O roteamento
unicast refere-se à entrega de informações de uma única origem para um único
destino, podendo estas informações passarem por diversos nós até o destino. A
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comunicação unicast é amplamente utilizada em redes dos tipos MANET e FANET
(Flying Ad hoc NETwork – Rede Ad hoc Voadora).
A estratégia de roteamento multicast, por sua vez, é definida como o envio de
pacotes de uma única origem para um grupo específico e pré-determinado de
destinos. Por fim, o roteamento broadcast determina que pacotes sejam inundados
para todos os dispositivos que pertencem a um mesmo domínio de inundação. Tal
mecanismo de roteamento permite que pacotes sejam entregues por diversos
caminhos, proporcionando uma transmissão confiável, porém podendo congestionar
a rede com pacotes repetidos. Segundo Altayeb e Mahgoub (2013), as estratégias
multicast e broadcast são tipicamente aplicadas a redes do tipo VANET (Vehicular
Ad hoc NETwork – Rede Ad hoc Veicular).
A estratégia unicast pode ser utilizada em diferentes tipos de roteamento, nos
quais a origem da informação de roteamento determina qual estratégia será
utilizada. Dentre os tipos de roteamento mais comuns estão os que se baseiam em
informações de topologia, localização, energia e QoS. O roteamento baseado em
topologia, por sua vez, pode ser hierárquico, horizontal ou híbrido, de acordo com a
forma pela qual as informações de roteamento são distribuídas para os nós da rede.
Em uma rede com roteamento hierárquico, os protocolos podem ser
baseados em cluster, nó central ou zona, sendo o último também chamado de
híbrido, pois os protocolos utilizados podem ser proativos ou reativos, de acordo
com a zona de sua execução. Já em uma rede com roteamento horizontal, os
protocolos podem operar baseando-se em demanda (reativo), em tabela de
roteamento (proativo), ou ainda com um comportamento híbrido. Por fim, uma rede
ainda pode contar com um protocolo de roteamento baseado em uma topologia
híbrida, ou seja, que trabalhe de forma horizontal em alguns momentos e de forma
hierárquica em outros.
O roteamento baseado em localização, também chamado de roteamento
geográfico, pode ser utilizado em redes nas quais estão disponíveis informações de
posicionamento dos nós, sendo estas as únicas utilizadas para o roteamento dos
pacotes. O roteamento baseado em energia, por sua vez, tem como objetivo permitir
que rotas sejam escolhidas de acordo com informações de bateria dos nós, visando
maximizar a autonomia de bateria por toda a rede. Por fim, o roteamento baseado
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em QoS propõe que as rotas descobertas satisfaçam requisitos pré-determinados de
QoS para uma comunicação fim-a-fim, sendo estes geralmente largura de banda ou
atraso.
Esta seção visa apresentar as diferentes classificações dos protocolos unicast
e que se baseiam em topologia para executar o roteamento da rede. Será detalhado
o comportamento característico de cada grupo, utilizando-se como base para a
explicação o funcionamento de um protocolo de cada categoria.
3.1 Roteamento horizontal
O roteamento horizontal, também chamado de roteamento uniforme, é uma
abordagem na qual todos os nós participantes desempenham uma mesma função e
têm a mesma importância em uma rede. Como não há hierarquia, todos os nós
enviam e respondem igualmente às mensagens de controle de roteamento.
Ao todo, são três as classes de protocolos do roteamento horizontal: baseado
em demanda, tabela e híbrido. Os protocolos reativos pertencem à primeira classe,
os proativos à segunda e os híbridos possuem características das outras duas
classes.
3.1.1 Roteamento baseado em demanda
Os protocolos reativos têm como principal característica os mecanismos de
descoberta e manutenção de rotas. Em geral, os mecanismos de descoberta
consistem em mensagens broadcast de requisição de rotas e mensagens unicast de
resposta. As principais diferenças existentes entre os protocolos de roteamento
reativos estão relacionadas com a implementação dos mecanismos de descoberta
de rotas, bem como a otimização deste processo.
Nesta categoria de protocolos, o processo de descoberta de rotas é sempre
iniciado pela origem (source-initiated), ou seja, quando um nó precisa se comunicar
com um destino cujo caminho para alcançá-lo é desconhecido. Então, quando o
destino recebe a mensagem, ele responde à requisição a fim de criar uma rota para
a origem. O protocolo DSR especifica a característica desta classe de protocolos em
seu próprio nome.
Geralmente, pelo fato de mensagens de controle serem transmitidas na
maioria das vezes sob demanda, o roteamento reativo propicia menos sobrecarga
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que o proativo, porém pode gerar um maior atraso na descoberta de um novo
caminho, pois o processo de descoberta deste só se dará após uma necessidade de
comunicação. O AODV é o protocolo de roteamento mais conhecido dentre os
reativos.
O protocolo AODV, descrito na RFC (Request For Comments – Pedido de
Comentários) 3561 (2003), proporciona um roteamento dinâmico, autoiniciável e de
múltiplos saltos entre nós que desejam estabelecer e manter uma rede ad hoc. Ele
permite que os nós obtenham rotas para novos destinos e não requer que rotas para
destinos que não estão mais ativos sejam mantidas. Além disso, o AODV é capaz de
responder rapidamente a mudanças na topologia de rede, que podem advir da
movimentação dos nós ou da indisponibilidade destes.
Caso um caminho fique indisponível, o AODV notifica os nós afetados para
que as rotas que se utilizam de tal caminho sejam invalidadas, garantindo assim que
loops de roteamento não sejam permitidos ao longo da rede. Tal garantia é
possibilitada com o uso de números de sequência do destino para cada rota do
AODV. O número de sequência é criado pelo destino juntamente com qualquer
informação de rota que ele envia para o nó requisitante. Assim, caso haja mais de
uma rota para o mesmo destino, o nó requisitante deve adotar a rota com o maior
número de sequência.
O AODV faz uso das seguintes mensagens para desempenhar suas funções
de roteamento: RREQ (Route REQuest – Solicitação de Rota), RREP (Route REPly
– Resposta de Rota), RERR (Route ERRor – Erro de Rota) e RREP-ACK (Route
REPly-ACKnowledgement – Confirmação de Resposta de Rota). Existem ainda as
mensagens HELLO, que na realidade consistem em RREPs e são utilizadas para
notificar os vizinhos com os quais o nó não teve contato recentemente.
As mensagens do AODV são transportadas pelo protocolo UDP e
encapsuladas por um cabeçalho IP, assim, um nó requisitante deve ter seu
endereço IP especificado como origem das mensagens. Já para mensagens
broadcast, é utilizado o broadcast limitado, garantindo assim que algumas
mensagens não ultrapassem os limites necessários. No entanto, as RREQs podem
precisar ser encaminhadas amplamente, então para tal, o campo TTL (Time-To-Live
– Tempo de Vida) é utilizado no cabeçalho IP.
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Enquanto dois nós envolvidos em uma comunicação possuem rotas válidas
entre si, o protocolo AODV não é necessário. Uma rota é considerada válida quando
o valor do número de sequência dela é igual ou maior do que o valor contido na
mensagem RREQ. Quando uma rota para um novo destino é necessária, o nó
requisitante envia uma mensagem RREQ em broadcast pela rede para que uma rota
seja encontrada. A rota pode ser determinada quando a RREQ alcança o destino, ou
por um nó intermediário que possua uma rota válida para o destino. Então, uma
mensagem unicast RREP é enviada de volta para a origem. Esta troca de
mensagens é exibida na figura 4, na qual um nó O deseja enviar uma mensagem
para um nó D.
Figura 4 – Solicitação de rota do protocolo AODV

Fonte: Elaborada pelo autor
A origem deve confirmar o recebimento da RREP com um RREP-ACK. Isto é
possível, pois cada nó pelo qual o RREQ passa, armazena o caminho reverso para
o originador desta mensagem. Então, o RREP contendo a rota pode ser enviado
pelo destino, ou pelo nó intermediário que detém a informação da rota.
Um RREQ também pode ser recebido para um destino cujo endereço IP seja
multicast. Entretanto, caso os nós envolvidos na comunicação não estejam
habilitados para a operação multicast, o processamento de mensagens deste tipo
deve ser feito como para qualquer outro tipo de endereço IP.
Os nós monitoram o estado do enlace dos próximos saltos em rotas ativas.
Quando um enlace de uma rota ativa se torna indisponível, uma mensagem RERR é
usada para notificar os demais nós, informando também quais destinos se tornaram
inacessíveis por meio do enlace em questão.
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Para que este mecanismo de notificação funcione, cada nó guarda uma lista
de precursores contendo o endereço IP de cada um de seus vizinhos, os quais
podem utilizá-lo como próximo salto para cada destino. Tal lista é preenchida com
informações obtidas durante a geração de mensagens RREP, que são enviadas
para os nós contidos em uma lista de precursores. Caso o RREP tenha um tamanho
de prefixo diferente de zero, então o originador do RREQ, que solicitou a informação
RREP, é incluído entre os precursores para a rota desta sub-rede.
O AODV possui mecanismos para gerenciar a tabela de rotas dos nós e,
inclusive, para lidar com rotas com curto tempo de vida, como é o caso das rotas
criadas temporariamente para caminhos reversos, que permitam alcançar os nós
originadores de RREQs. Os seguintes campos são utilizados pelo AODV em cada
entrada da tabela de rotas:
•

Endereço IP de destino;

•

Número de sequência de destino;

•

Flag (sinalizador) de validade do número de sequência de destino;

•

Flags de estado/roteamento: válido, inválido, reparável, em reparo;

•

Interface de rede;

•

Contagem de saltos;

•

Próximo salto;

•

Lista de precursores;

•

Tempo de vida.

O gerenciamento do número de sequência é determinante para que loops de
roteamento sejam evitados na rede, até mesmo quando um enlace é interrompido e
um nó deixa de ser alcançável, impossibilitando que este forneça o seu número de
sequência. Um destino se torna inalcançável quando um enlace é interrompido ou
desativado. Quando isto ocorre, a rota é invalidada por operações envolvendo o
número de sequência e marcando seu estado na tabela de rotas como inválido.
O protocolo de roteamento AODV foi projetado para redes MANET que
contenham até dezenas de milhares de nós móveis, com variadas taxas de
mobilidade e diferentes níveis de tráfego de dados. Além disso, ele é projetado para
uso em redes nas quais os nós tenham confiança entre si, seja pelo uso de chaves
previamente configuradas ou pela garantia de que não existem nós maliciosos
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intrusos. Por fim, o AODV foi desenvolvido com o intuito de reduzir a disseminação
de tráfego de controle e eliminar a sobrecarga do tráfego de dados, desta forma,
visando melhorar a escalabilidade e o desempenho da rede.
3.1.2 Roteamento baseado em tabela
Os protocolos desta classe de roteamento trabalham com tabelas que contêm
informações a atualizações para cada nó da rede. A fim de manter uma visualização
consistente da rede, para cada mudança de topologia os nós devem propagar
atualizações por toda a rede.
Os protocolos de roteamento proativos compartilham de uma mesma
característica, que é o fato das informações de roteamento poderem ser trocadas
independentemente de solicitações de comunicação. Por exemplo, se um nó O
deseja enviar dados para um nó D, então o nó O deve procurar um caminho para o
nó D em uma tabela de topologia previamente estabelecida e armazenada no
próprio nó O.
Esta classe de protocolos possui diversas propriedades desejáveis,
principalmente para aplicações que incluem comunicações em tempo real e garantia
de QoS, como o acesso a rotas de baixa latência e o suporte e monitoramento de
caminhos alternativos. Por outro lado, tem-se como desvantagens a ineficiência do
uso de banda e de energia, em comparação com outras classes, devido à
sobrecarga gerada. Assim, protocolos proativos em geral não apresentam um bom
desempenho quando a rede possui alta taxa de mobilidade de nós ou é composta
por muitos nós.
Os protocolos desta categoria podem variar em termos do número de tabelas
que eles utilizam e também de acordo com a forma de realizar a atualização das
informações. O protocolo OLSR é um exemplo de protocolo de roteamento proativo.
O protocolo OLSR foi desenvolvido para redes MANET e definido por duas
RFCs. A RFC 3626 (2003) define a versão 1 do OLSR, enquanto que a RFC 7181
(2014) define a versão 2. O OLSR foi projetado para lidar com topologias dinâmicas
e com perda de mensagens. Ele se trata de uma evolução do algoritmo de
roteamento de estado de enlace clássico.
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Operando de forma proativa e baseando-se em tabela de roteamento, o
OLSR troca informações de topologia regularmente com outros nós da rede. Desta
forma, as rotas estão sempre disponíveis localmente e o tráfego de dados não está
sujeito a atraso causado pela descoberta de rotas. Além disso, somente enlaces
simétricos são levados em consideração pelo algoritmo de computação de rotas do
OLSR, algoritmo este que é similar ao de Dijkstra.
A detecção de vizinhos OLSR é feita por meio de mensagens HELLO, que
são inundadas pela rede periodicamente. A simetria de um enlace, ou seja, se ele é
bidirecional ou não, também é determinada por mensagens HELLO. Um enlace é
considerado simétrico quando uma mensagem HELLO, transmitida por um vizinho, é
recebida por um nó em resposta a uma outra mensagem HELLO, sendo esta a qual
este nó inicialmente transmitiu.
Seu conceito-chave baseia-se numa função atribuída a alguns nós da rede,
chamada de MPR (Multipoint Relay – Retransmissor Multiponto). Tal função tem o
objetivo de minimizar a sobrecarga causada pela inundação de mensagens na rede,
por meio da redução das transmissões redundantes de uma mesma região. Esta
redução pode ser principalmente notada em redes mais densas.
Um conjunto MPR consiste em um conjunto de nós vizinhos de primeiro salto,
conectados por enlaces simétricos e selecionados por um nó N para que possam
retransmitir suas mensagens. Os vizinhos deste nó que não fazem parte do conjunto
MPR, recebem e processam as mensagens broadcast, porém não as retransmitem.
Os nós selecionados como MPRs são anunciados via mensagens HELLO.
Um determinado nó pode ter a visão de sua vizinhança de dois saltos, por meio das
informações contidas nas mensagens HELLO que ele recebe. A figura 5 ilustra a
definição das responsabilidades dos nós, onde o nó N é exibido em cinza-escuro, os
nós dos conjuntos MPRs em cinza-claro e os demais em branco.
Cada nó N seleciona simultaneamente dois conjuntos MPR, de forma que
todos os nós vizinhos de segundo salto sejam cobertos. Estes dois conjuntos MPR
são chamados de MPRs de inundação e MPRs de roteamento, que possibilitam a
redução de inundação e de topologia, respectivamente.
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Figura 5 – Roteamento OLSR utilizando MPRs

Fonte: Elaborada pelo autor
O uso de MPRs permite a redução do número e tamanho das mensagens de
estado de enlace, além da quantidade de informações de estado de enlace mantidas
em cada nó. Sempre que possível, especialmente quando utilizada uma métrica de
contagem de saltos, um mesmo nó pode ser selecionado como MPR de inundação e
de roteamento, simultaneamente.
A redução de inundação é possibilitada quando o tráfego de controle é
inundado pela rede salto a salto. Neste caso, um nó só precisa encaminhar o tráfego
de controle que foi diretamente recebido de um dos nós que o selecionaram como
um MPR de inundação. Desta forma, este mecanismo permite que a informação seja
distribuída pela MANET evitando-se transmissões desnecessárias.
O tráfego de controle consiste em mensagens TC (Topology Control Controle de Topologia). A redução de topologia é possibilitada quando se atribui a
responsabilidade aos nós MRPs de roteamento de declarar as informações de
estado de enlace aos seus selecionadores. Já os nós que não são selecionados
como MPRs de roteamento, não devem enviar nenhuma informação de estado de
enlace. Desta forma, MPRs de roteamento são utilizados como nós intermediários
em rotas com diversos saltos.
A versão 1 do OLSR só considera a contagem de saltos para definição da
métrica de uma rota. Entretanto, na maioria das situações, rotas melhores podem
estar disponíveis mesmo que tenham mais saltos. Desta forma, a partir da versão 2
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do OLSR, informações sobre o estado dos enlaces também podem ser usadas para
o cálculo da métrica das rotas.
As métricas de enlace são aditivas, ou seja, as rotas criadas são aquelas com
a menor soma das métricas do enlace daquela rota. Além disso, as métricas de
enlace são direcionais, ou seja, a métrica de um nó para outro pode ser diferente
dependendo do sentido da comunicação. Desta forma, existem métricas de entrada
e de saída do ponto de vista de um nó.
A especificação do protocolo OLSR não define a natureza das métricas de
enlace, porém é responsabilidade das mensagens HELLO ou TC informar aos nós
quais métricas estão sendo utilizadas por elas. Além da contagem de saltos (Hop
Count), o OLSR pode utilizar as métricas ETT (Expected Transmission Time –
Tempo de Transmissão Esperado) e ETX (Expected Transmission Count –
Contagem de Transmissão Esperada).
Segundo Akyildiz e Wang (2009), a métrica ETT estima o tempo que um
pacote de dados precisa para ser transmitido por um enlace. Já a métrica ETX,
estima o número esperado de tentativas necessárias para que um pacote de dados
seja transmitido por um enlace, a fim de encontrar uma rota com a maior
probabilidade de entrega do pacote, ao invés do caminho mais curto.
3.1.3 Roteamento híbrido
Os protocolos híbridos para redes horizontais combinam as técnicas de
roteamento proativo e reativo. Esta combinação tem o propósito permitir a
exploração das vantagens de cada técnica, assim otimizando as funções de
roteamento da rede. Esta categoria de protocolos visa minimizar a sobrecarga
imposta pelas mensagens de controle do roteamento proativo, assim como também
reduzir o atraso no processo de descoberta de rotas do roteamento reativo.
Geralmente, um protocolo híbrido divide a rede em várias zonas para prover
maior confiabilidade aos processos de descoberta e manutenção de rotas. Desta
forma, cada nó fica com uma visão da rede segmentada em duas regiões distintas,
interna e externa. Então, um mecanismo de roteamento proativo é utilizado para
manter as rotas dentro de uma determinada região e, para alcançar destinos que
estão fora desta região, um mecanismo reativo é utilizado para o processo de
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descoberta de rotas. O ZRP (Zone Routing Protocol – Protocolo de Roteamento de
Zona) é um exemplo de protocolo de roteamento híbrido.
O protocolo ZRP, especificado em um draft (2002) do IETF (Internet
Engineering Task Force – Força Tarefa de Engenharia da Internet), utiliza uma
estrutura de roteamento híbrida adequada para vários tipos de redes MANET,
especialmente aquelas que ocupam grandes áreas e que possuem padrões de
mobilidade diversos. O ZRP pode adaptar-se a uma ampla variedade de cenários de
rede, por meio do ajuste do intervalo das chamadas zonas de roteamento. Cada nó
mantém sua própria zona de roteamento, como consequência disso, as zonas de
roteamento dos nós vizinhos geralmente se sobrepõem.
Uma zona de roteamento de um nó é definida como uma coleção de nós, cuja
distância mínima em saltos do nó em questão para todos os demais, não é maior do
que o valor do raio da zona. O raio da zona de roteamento determina também quais
são os nós periféricos de uma zona. Tais nós são aqueles, cuja distância mínima
para o nó em questão, é exatamente igual ao raio da zona. A figura 6 exibe as zonas
de roteamento dos nós A e B, sobrepostas e interligadas pelo nó K, que é um nó
periférico de ambas as zonas. Os nós E e G são periféricos da zona A, e os nós H e
F são periféricos da zona B.
Figura 6 – Zonas de roteamento do protocolo ZRP

Fonte: Elaborada pelo autor
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Grandes zonas de roteamento são usadas quando há uma alta demanda por
rotas e a rede consiste em muitos nós que se movimentam lentamente. No caso
extremo de uma rede com topologia praticamente fixa, o raio da zona de roteamento
ideal seria infinitamente grande. Neste caso, o uso de um protocolo de roteamento
puramente proativo poderia ser o mais indicado.
Por outro lado, zonas de roteamento menores são apropriadas em situações
nas quais a demanda por rotas é baixa e a rede consiste em um pequeno número de
nós, que se movem rapidamente em relação aos demais. Neste tipo de rede,
considerando o caso extremo, utilizar o valor de um salto como raio seria a melhor
opção. Entretanto, neste caso o ZRP passaria a operar como um protocolo de
roteamento reativo tradicional, fazendo uso da inundação de mensagens.
Quando o ZRP é adequadamente configurado para um cenário em particular,
ele pode ter um desempenho tão bom quanto, e muitas vezes até melhor que, os
protocolos

puramente

proativos

ou

reativos.

Em

situações

nas

quais

o

comportamento da rede varia entre as diferentes regiões, o desempenho do ZRP
pode ser aperfeiçoado pelo ajuste individual da zona de roteamento de cada nó.
Os raios das zonas de roteamento de uma rede geralmente são determinados
antes de sua implantação, pelo administrador da rede ou assumindo-se valores
padrão definidos pelo fabricante do produto que executa o protocolo de roteamento.
Alternativamente, algum protocolo auxiliar pode ser utilizado para determinar
dinamicamente os raios das zonas de roteamento, tendo como base informações
sobre o tráfego ZRP da rede.
A criação de uma zona de roteamento requer primeiramente que um nó saiba
quem são os seus vizinhos. Um vizinho é definido como um nó com o qual uma
comunicação direta (ponto-a-ponto) pode ser estabelecida e que, portanto, está a
um salto de distância. A identificação dos vizinhos dos nós pode ser fornecida
diretamente por um protocolo da camada MAC (Medium Access Control – Controle
de Acesso ao Meio), como por exemplo, o protocolo NDP (Neighbor Discovery
Protocol – Protocolo de Descoberta de Vizinho).
As zonas de roteamento do ZRP determinam qual o tipo de roteamento
deverá ser utilizado. Cada tipo de roteamento, proativo ou reativo, é simplesmente
executado por um protocolo de cada categoria. Por padrão, o ZRP utiliza o protocolo
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IARP (Intrazone Routing Protocol – Protocolo de Roteamento Intrazona) para o
roteamento proativo e o protocolo IERP (Interzone Routing Protocol – Protocolo de
Roteamento Interzona) para o roteamento reativo. Desta forma, enquanto o IARP é
utilizado para manter rotas para destinos que estão dentro de uma vizinhança local,
o IERP é acionado para encontrar rotas para destinos que excedem esta vizinhança
ou zona.
O protocolo IERP, ou outro protocolo responsável pelas funções reativas do
ZRP, utiliza um serviço multicast de distribuição de mensagens chamado BRP
(Bordercast Resolution Protocol – Protocolo de Resolução de Borda), ao invés do
tradicional processo de descoberta de rotas por meio de mensagens broadcast. O
BRP, ou simplesmente bordercast, permite que consultas sejam direcionadas para a
borda da zona de cada nó, ou seja, para os nós periféricos da zona, assim evitando
que consultas repetidas sejam recebidas pelos nós da rede.
Um nó pode determinar a cobertura local de uma consulta observando os
endereços dos nós vizinhos que a encaminharam. Quando isso acontece, todos os
membros da zona de roteamento deste nó vizinho, que por sua vez também fazem
parte da zona do nó original, são marcados como cobertos pela consulta em
questão. Uma consulta ou requisição de rota é unicamente identificada pela
combinação do endereço do nó requisitante e do número de sua solicitação.
Assim, quando uma rota não está disponível para um destino externo à uma
zona, o nó requisitante gera um pacote de solicitação de rota e encaminha-o para os
vizinhos selecionados pelo algoritmo bordercast. Ao receber tal pacote, o nó vizinho
verifica se o destino encontra-se em sua zona, ou se existe uma rota válida para ele
em sua tabela de rotas. Se positivo, uma resposta é enviada de volta para a origem.
Caso contrário, o nó vizinho repete o processo de encaminhamento do pacote de
solicitação para seus vizinhos via bordercast.
Quando um nó é acionado para retransmitir uma mensagem bordercast, ele
constrói uma árvore baseado na topologia de sua zona, considerando-se o nó raiz e
estendendo esta árvore por todos os seus nós periféricos não cobertos pela
requisição de rota. A mensagem é então enviada para estes nós periféricos e todos
são marcados como cobertos, não podendo assim reencaminharem a mesma
mensagem.
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Apesar de ter diversas características de uma arquitetura hierárquica, como a
segmentação da rede em zonas (ou clusters) e o uso de protocolos de roteamento
complementares (proativo e reativo) de acordo com a necessidade, o ZRP é de fato
um protocolo de roteamento horizontal, afinal todos os nós da rede possuem as
mesmas atribuições e, portanto, desempenham as mesmas funções.
Os nós de uma rede ZRP mantêm suas próprias zonas de roteamento, muitas
vezes sobrepostas por zonas vizinhas. Portanto, como não há uma correspondência
de um para um entre nós e zonas de roteamento, as rotas são determinadas entre
nós individuais. Já em clusters hierárquicos, que inclusive geralmente não são
sobrepostos, as rotas são determinadas entre entidades de nível superior, os
chamados clusters-chefe, caracterizando assim uma hierarquia.
3.2 Roteamento hierárquico
O roteamento hierárquico, também chamado de não-uniforme, contrasta-se
com o roteamento horizontal pelo fato de diferentes funções serem atribuídas aos
nós de uma mesma rede. Por conta de estruturas de redes hierárquicas serem
adotadas nesta abordagem, a organização dos nós e seu gerenciamento são
facilitados. O roteamento hierárquico, de acordo com a organização dos nós, sua
gestão e funções de roteamento, pode ser dividido nas seguintes classes de
protocolos: baseado em cluster, nó central ou zona.
3.2.1 Roteamento baseado em cluster
Os protocolos desta classe são os mais utilizados quando o roteamento da
rede é hierárquico. Nesta classe, um algoritmo de eleição de clusters-chefe é
utilizado com o intuito de agrupar os nós em clusters por proximidade geográfica. Os
clusters-chefe são os nós que assumem a responsabilidade do cluster para as
funções de gerenciamento da associação de nós e roteamento. O CBRP, definido
em um draft (1999) do IETF, é um exemplo de protocolo de roteamento baseado em
cluster.
O protocolo CBRP determina que os nós sejam divididos em clusters, que
podem ser sobrepostos ou desconexos. Cada cluster é identificado pelo ID
(IDentifier – Identificador) do seu cluster-chefe, função que é atribuída a um único nó
de cada cluster. Os clusters são formados por meio de um algoritmo e o ideal é que
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os clusters-chefe sejam raramente alterados. A figura 7 exibe uma rede CBRP
dividida em clusters e as funções que cada nó desempenha na rede. Os nós B, E, H
e K são os clusters-chefe da rede e D, G e J são os nós de saída (gateways) da
rede. Os demais nós são chamados de nós internos de cada cluster.
O protocolo CBRP trabalha com o conceito de roteamento baseado na origem
(source routing), que permite ao nó emissor do pacote especificar parcialmente ou
completamente a rota que o pacote deve seguir pela rede. O CBRP também possui
uma técnica de encurtamento de rotas. Esta técnica determina que ao receber um
pacote, um nó tente encontrar o nó mais distante dele presente na rota, desde que
este seja seu vizinho, e então encaminha o pacote diretamente a ele, desta forma
encurtando a rota.
Figura 7 – Clusters CBRP e as funções dos nós

Fonte: Elaborada pelo autor
Cada nó CBRP mantém uma tabela de vizinhos que contém o estado dos
enlaces, unidirecional ou bidirecional, e a função atribuída aos vizinhos, clusterchefe ou membro. Um cluster-chefe mantém informações sobre os membros do seu
cluster e também uma tabela de adjacência de clusters, que contém informações
sobre clusters vizinhos. Para cada cluster vizinho, a tabela tem uma entrada que
indica o nó de saída pelo qual tal cluster é alcançável, além do seu respectivo
cluster-chefe.
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Quando uma origem precisa enviar dados para um destino, ela transmite em
broadcast uma mensagem de solicitação de rota para seus clusters-chefe vizinhos.
Ao receber tal mensagem, um cluster-chefe verifica se o destino faz parte de seu
cluster. Caso positivo, ele envia a mensagem diretamente para o destino e, se
negativo, ele encaminha a solicitação para todos os clusters-chefe adjacentes a ele.
Por fim, quando o destino recebe a mensagem, ele responde com a rota necessária
para alcançá-lo. Em contrapartida, caso a origem não receba uma resposta dentro
de um determinado período de tempo, ela aguarda exponencialmente antes de
tentar enviar uma nova solicitação de rota.
Ao encaminhar um pacote, caso um nó detecte um enlace indisponível, tal nó
envia uma mensagem de erro de volta para a origem e, então, utiliza um mecanismo
de reparo local de rota. Neste mecanismo, quando um nó determina que o próximo
salto para um destino está inacessível, ele verifica se existe um outro caminho por
meio de seus vizinhos para este próximo salto, ou ainda para o salto conseguinte.
Caso positivo, a rota foi reparada e o pacote pode ser enviado por este novo
caminho.
3.2.2 Roteamento baseado em nó central
Nesta classe de protocolos, os nós considerados críticos, chamados de nós
centrais, são dinamicamente selecionados para compor o backbone da rede. Eles
são responsáveis por funções especiais, como a construção de caminhos de
roteamento e a propagação de pacotes de controle e de dados. Os nós centrais
geralmente são responsáveis por guardar informações de estado de enlace, que
podem ser usadas para suportar QoS e otimização de rotas. As informações de
estado de enlace podem incluir largura de banda, estabilidade e atraso. O LANMAR
(LANdMArk Routing – Roteamento Referencial) é um protocolo de roteamento
baseado em nó central.
O protocolo LANMAR, definido em um draft (2002) do IETF, utiliza um
conceito de referência (landmark) que se baseia em sub-redes lógicas, nas quais os
membros de cada sub-rede possuem interesses similares e tendem a se mover em
grupos.

Cada sub-rede lógica possui um nó com a função de ser a referência

daquela sub-rede. Tal nó deve ter o conhecimento de todos os membros de seu
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grupo. O LANMAR depende de dois esquemas de roteamento complementares para
seu funcionamento:
•

Um esquema de roteamento local, que opera com um escopo limitado e pode
ser desempenhado, por exemplo, pelo protocolo de roteamento FSR (Fisheye
State Routing – Roteamento de Estado Olho de Peixe), a fim de manter rotas
para destinos próximos;

•

Um esquema de roteamento vetor-distância (distance-vector) de longo
alcance, que pode ser desempenhado, por exemplo, pelo protocolo de
roteamento DSDV (Destination-Sequenced Distance Vector – Vetor-Distância
Sequenciado pelo Destino), com o objetivo de propagar informações
referenciais.
No LANMAR, cada nó possui seu próprio escopo de roteamento, sendo que o

tamanho deste escopo é um parâmetro medido em número de saltos. Em uma
situação ideal, todos os membros de uma sub-rede lógica estão dentro do escopo da
referência, ou seja, a referência possui uma rota para todos os membros. Pode
acontecer, porém, que alguns dos membros da sub-rede estejam à deriva, ou seja,
fora de seus escopos em alguns momentos. Nesta condição, tais nós são chamados
de andarilhos (drifters) e sua ocorrência é dinâmica em uma rede móvel. Para
manter o acompanhamento dos andarilhos, o LANMAR segue um algoritmo
especifico para permitir que uma rota até cada um deles seja conhecida pela
referência. Para que seja possível remover a tempo uma informação ultrapassada
sobre um andarilho, o momento em que um nó nota outro nesta condição é gravado.
Desta forma, o nó monitora periodicamente sua condição e, quando tal nó se torna
um andarilho, atualiza sua ocorrência ao longo do caminho para a referência.
Destinos que estão dentro de um escopo podem ser alcançados por meio de
rotas obtidas na tabela de roteamento local. Em contrapartida, pacotes de dados
direcionados a destinos remotos, são direcionados inicialmente à referência deste
grupo remoto. Conforme o pacote se aproxima da referência, ele pode
eventualmente trocar sua rota por uma mais precisa, que pode ser fornecida por
algum dos nós contidos no escopo do destino. A figura 8 mostra a comunicação
entre o nó O, pertencente ao escopo cuja referência é o nó R1, e um nó remoto D,
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cuja referência deste escopo é o nó R3. O caminho exibido em negrito representa a
melhor rota entre os nós O e D, determinada pelo protocolo LANMAR.
Figura 8 – Escopos de roteamento do protocolo LANMAR

Fonte: Elaborada pelo autor
O processo dinâmico de eleição ou reeleição do nó referência de um escopo,
realizado periodicamente em segundo plano, é a base para o funcionamento do
LANMAR. Basicamente, cada nó rastreia outros nós em seu grupo ou escopo e
então computa um peso, cuja métrica pode ser, por exemplo, o número de nós que
ele encontrou. Conforme o processo continua, um dos nós irá aprender, por meio da
tabela de roteamento, que mais do que um certo número de membros do grupo
pertence ao seu escopo. Então, este nó se intitula a referência do grupo e adiciona a
si próprio ao vetor-distância de referências.
Em um ambiente estável, uma referência propaga sua presença para todos os
outros nós e tal informação converge facilmente. Já em um ambiente móvel, uma
referência eleita pode, eventualmente, perder seu papel depois de pouco tempo. Em
um período transiente, podem existir várias referências em um mesmo grupo. Uma
referência eleita também pode desaparecer ou ficar inativa em algum momento.
Quando isso acontece, seus vizinhos detectam o silêncio depois de um determinado
período de tempo. Então, um novo processo de eleição irá começar a partir dos nós,
qualificados por seus pesos, para competir pela função de referência.
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3.2.3 Roteamento baseado em zona
O roteamento baseado em zona, também pode ser chamado de roteamento
híbrido. Os protocolos dessa categoria utilizam uma arquitetura hierárquica na qual
as abordagens de roteamento proativa e reativa são implementadas em níveis
hierárquicos

distintos.

Tais

algoritmos

são

projetados

para

aumentar

a

escalabilidade da rede, permitindo que os nós que estão próximos possam se
conectar. Desta forma, um determinado número de grupos é formado e funções
podem ser atribuídas a alguns nós, visando reduzir a sobrecarga da descoberta de
rotas.
Isto pode ser feito mantendo proativamente rotas para nós vizinhos e
determinando rotas para nós distantes, por meio de uma estratégia de descoberta
de rotas. Tanto o tamanho das tabelas de roteamento, quanto os pacotes de
atualização, são reduzidos quando apenas parte da rede é incluída neles, assim
também reduzindo a sobrecarga de controle existente. Em alguns protocolos de
roteamento baseados em zona, nós específicos atuam como portais (gateways) e,
portanto, realizam a comunicação entre zonas (interzone). O HARP (Hybrid Ad hoc
Routing Protocol – Protocolo de Roteamento Ad hoc Híbrido) é um protocolo de
roteamento hierárquico baseado em zona.
O protocolo HARP, proposto por Nikaein, Bonnet e Nikaein (2002), utiliza o
conceito de zonas não-sobrepostas para efetuar o roteamento das mensagens. O
processo de roteamento é dividido em dois níveis, intrazona e interzona, sendo que
de acordo com a localização do destino em relação à origem, apenas uma destas
abordagens de roteamento será executada.
O roteamento intrazona, na realidade, consiste apenas num processo de
encaminhamento, pois o HARP aplica uma abordagem proativa dentro de suas
zonas, que foi herdada do algoritmo DDR (Distributed Dynamic Routing –
Roteamento Dinâmico Distribuído). Portanto, a única tarefa de um nó dentro de uma
zona é encaminhar o tráfego de dados ao longo de um caminho preestabelecido. O
roteamento interzona, por sua vez, implica em um processo de roteamento, uma vez
que o HARP utiliza uma abordagem reativa entre zonas para gerar rotas. Nesta
abordagem, sempre é selecionada a rota mais estável para um destino. Para
alcançar este objetivo, o HARP utiliza um algoritmo de descoberta de caminhos, que
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consiste em duas mensagens: PREQ (Path REQuest – Solicitação de Caminho) e
PREP (Path REsPonse – Resposta de Caminho).
Quando um nó deseja enviar dados para um destino, este nó verifica se o
destino existe em sua tabela intrazona. Se existir, ele encaminha os dados sem
qualquer atraso. Caso contrário, se o destino pertencer à uma zona diferente do nó
de origem, a origem inicia a transmissão de uma PREQ. A propagação de uma
PREQ dentro de uma zona segue uma estrutura de árvore, assim limitando-a a um
subconjunto de nós de encaminhamento. Ao atingir os nós gateway, a PREQ pode
ser propagada para as zonas vizinhas. Depois deste processo, podem haver vários
caminhos candidatos para um determinado destino. Caso mais de um caminho com
a mesma estabilidade seja encontrado, o destino escolhe um destes aleatoriamente.
Por fim, o destino cria uma PREP, correspondente ao caminho selecionado, e roteia
esta mensagem unicast de volta para o gateway do qual ele recebeu a PREQ.
As informações de estado do roteamento, encontradas nas mensagens PREQ
e PREP de cada tráfego, são guardadas por cada nó gateway, a fim de assegurar
que a mensagem PREP possa percorrer exatamente o mesmo caminho de volta
para a origem. Estas informações de estado incluem: o ID do gateway do qual a
PREQ foi recebida, ou do gateway correspondente, e a estabilidade do caminho.
Uma vez que a PREP chega à origem, ela cria os pacotes de dados e os envia por
meio do caminho descoberto. Consequentemente, cada nó encaminha o pacote de
dados para a próxima zona por meio do gateway correspondente em direção ao
destino, de acordo com ambas as tabelas, intrazona e interzona.
A figura 9 ilustra diversos nós distribuídos em zonas Z de 1 a 5, sendo estas
interligadas pelos nós gateway exibidos na cor cinza-claro. Os nós na cor cinzaescuro representam os envolvidos na comunicação, a origem O e o destino D. O
caminho traçado em negrito é um exemplo de caminho escolhido por D como o mais
estável, sendo este o utilizado para retornar a PREP para O.
A estabilidade de um caminho, que é desconhecida no início, é definida pela
estabilidade da conexão de uma zona em relação à sua zona vizinha. Os nós
gateway são responsáveis por alterar o valor da estabilidade dos caminhos,
conforme estes propagam PREQs entre zonas. Como a estabilidade é a métrica
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mais importante para o HARP, o protocolo oferece mecanismos para antecipar a
falha de um caminho.
Figura 9 – Comunicação interzona do protocolo HARP

Fonte: Elaborada pelo autor
Inicialmente, um mecanismo proativo faz com que cada caminho seja
associado a um tempo de atualização, logo depois que uma nova fase de
descoberta é acionada. Isto é feito para evitar a falha do caminho, uma vez que a
topologia de rede pode mudar depois de um certo tempo. Além disso, os nós
também podem vir a ter um comportamento imprevisto e assim, causarem falhas em
caminhos. Neste caso, um mecanismo reativo de recuperação de caminhos é
acionado.
Ambos os mecanismos, proativo e reativo, são acionados pelo algoritmo de
manutenção de caminhos. Tal algoritmo visa reduzir o atraso decorrente das falhas
de caminhos durante a transmissão de dados, além de garantir que pacotes possam
ser seguramente transmitidos da origem para o destino. Seu objetivo é melhorar o
desempenho do atraso da comunicação com base na estabilidade do caminho.
3.3 Roteamento híbrido
Esta classe de protocolos, emprega simultaneamente os conceitos de
roteamento hierárquico e horizontal numa mesma abordagem. Em determinados
momentos, todos os nós de uma rede podem ser iguais no que diz respeito às suas
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funções no roteamento, assim caracterizando uma topologia baseada em
roteamento horizontal. Em contrapartida, podem haver situações nas quais funções
específicas são atribuídas a um ou mais nós da rede, assim tornando sua topologia
baseada em um roteamento hierárquico, mesmo que este seja temporário. O HWMP
é um exemplo de protocolo de roteamento que pode ser utilizado em uma topologia
híbrida.
O HWMP é o protocolo padrão das redes em malha sem fio, conforme
definido em 2011 por uma modificação do padrão IEEE 802.11, nomeada IEEE
802.11s. O HWMP, além de ser utilizado em topologias híbridas, também é
classificado como um protocolo de roteamento híbrido por sua abordagem de
obtenção de caminhos, que pode ser reativa ou proativa, de acordo com a
configuração da rede. Como o HWMP opera na camada de enlace, os termos
estação e

caminho são geralmente utilizados ao

invés de nó e

rota,

respectivamente. Além disso, no encaminhamento de mensagens o endereçamento
MAC é utilizado ao invés do IP.
A abordagem reativa do HWMP baseia-se no protocolo de roteamento AODV
para prover um roteamento sob demanda, porém neste caso a nível de enlace. O
roteamento sob demanda é o modo de operação padrão do HWMP. Neste modo, a
descoberta dos caminhos é realizada somente quando uma estação precisa
transmitir quadros a um destino, porém ainda não conhece um caminho até ele.
Desta forma, a comunicação fim-a-fim é possibilitada com o estabelecimento de um
caminho sob demanda entre duas estações.
A abordagem baseada em tabela de roteamento, entretanto, só é executada
quando a rede HWMP conta com pelo menos uma estação com a função de raiz.
Este modo proativo do HWMP baseia-se no roteamento em árvore do protocolo
DSDV, neste caso também a nível de enlace, para possibilitar a construção de uma
árvore proativa de caminhos a partir da estação raiz.
O HWMP utiliza alguns quadros de gerenciamento no processo de descoberta
e estabelecimento de caminhos:
•

PREQ – quadros enviados em broadcast por uma estação que deseja
encontrar um caminho para outra;
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•

PREP – quadros enviados pela estação de destino, em resposta ao
recebimento de uma PREQ de outra estação;

•

PERR (Path ERRor – Erro de Caminho) – quadros utilizados para notificar as
estações que um caminho não está mais disponível;

•

RANN (Root ANNouncement – Anúncio de Raiz) – quadros utilizados por uma
estação que se anuncia como raiz.
Durante o processo de descoberta de caminhos, cada estação participante

contribui com seus cálculos de métrica, acrescentando ou atualizando alguns
campos nos quadros de gerenciamento anteriormente apresentados. A métrica
utilizada pelo HWMP é a ALM. Esta métrica estima o tempo necessário para a
transmissão de um quadro por um enlace, levando em consideração sua taxa de
transmissão, a sobrecarga imposta nele pela camada física e a probabilidade de
retransmissão deste.
O uso da métrica ALM tem como propósito minimizar o consumo indevido de
recursos do enlace, que podem advir de longas transmissões por causa de baixas
taxas de transferência, ou de enlaces com uma alta probabilidade de erros e,
consequentemente, de retransmissões indesejadas. A ALM é determinada pelo
acúmulo dos valores da métrica dos enlaces ao longo de um caminho. Um melhor
caminho é aquele que possui um menor valor de métrica, pois isto indica que o uso
deste caminho implicará num menor tempo de utilização do enlace, ou ainda num
menor tempo de transmissão.
Em alguns momentos, pode ser que uma estação não consiga enviar um
quadro, que não foi originado por ela, por um determinado caminho. Neste caso, tal
estação deverá notificar todas as estações envolvidas no caminho até a origem do
quadro sobre a quebra do enlace e, consequentemente, da inviabilidade daquele
caminho. O quadro PERR é o mecanismo utilizado pelo HWMP para fazer este
anúncio, permitindo que a estação que originou o quadro possa iniciar um novo ciclo
de descoberta de caminho.
3.3.1 Roteamento baseado em demanda
No roteamento baseado em demanda do HWMP, também chamado de
reativo, a estação que origina a comunicação verifica se há um caminho para um
determinado destino em sua tabela de roteamento. Caso não houver, a estação de
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origem envia em broadcast uma mensagem PREQ pela rede, contendo no
cabeçalho do quadro o endereço MAC da estação de destino. As estações que
recebem a mensagem PREQ, criam ou atualizam suas informações de caminho até
a estação que originou tal mensagem e retransmitem o quadro para as estações
vizinhas. Quando um quadro PREQ é encaminhado, o campo métrica de seu
cabeçalho é atualizado, de forma que este passe a refletir a métrica acumulada do
caminho para a estação que encaminhou este quadro. Ao receber o PREQ, a
estação de destino responde para a origem por meio de uma mensagem unicast
PREP, enviada pelo caminho de melhor métrica. Por fim, quando a estação de
origem recebe o PREP, um caminho bidirecional é estabelecido com o destino para
a troca de mensagens.
O destino da comunicação pode, entretanto, estar dentro ou fora da rede em
malha sem fio. Na figura 10 são exibidas as duas situações, sendo a parte A quando
o destino D está dentro da rede em malha sem fio, e a parte B quando a
comunicação é destinada à uma estação X que está fora da rede em malha sem fio.
Em ambos os casos, a estação P representa um portal de saída para outras redes.
Figura 10 – Estabelecimento de caminhos a partir do HWMP reativo

Fonte: Elaborada pelo autor
Quando uma estação O deseja se comunicar com um destino D e, este não
está presente em sua tabela de roteamento, O envia um PREQ em broadcast para
todos os seus vizinhos, que o encaminham até que o PREQ alcance o destino D.
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Quando D recebe o PREQ, ele responde para O com um PREP em unicast. Ao
receber o PREP, é estabelecido um caminho sob demanda entre O e D, permitindo
que estas estações troquem mensagens.
Quando uma estação O deseja se comunicar com um destino X e, este não
está presente em sua tabela de roteamento, O envia um PREQ em broadcast para
todos os seus vizinhos, que o encaminham até que o PREQ alcance a estação P.
Por representar um portal de saída para outras redes e, portanto, conhecer o
caminho para X, quando P recebe o PREQ, ele responde para O com um PREP em
unicast. Ao receber o PREP, é estabelecido um caminho sob demanda entre O e P,
permitindo que as mensagens direcionadas ao destino X sejam encaminhadas.
3.3.2 Roteamento baseado em tabela
O roteamento baseado em tabela, ou também chamado de proativo, só pode
ser executado em uma rede HWMP caso esta possua pelo menos uma estação com
a função de raiz. Em uma rede em malha sem fio, podem existir múltiplas estações
raiz, o que significa que múltiplas árvores de caminhos proativos podem ser
estabelecidas simultaneamente a partir de estações raiz diferentes.
Neste

modo

de

roteamento,

as

informações

que

possibilitam

o

estabelecimento de caminhos proativos podem ser divulgadas de duas formas
distintas. O primeiro método baseia-se em um quadro PREQ proativo, que possui a
função de criar caminhos a partir das estações da rede com a estação raiz. O
segundo método utiliza o quadro RANN, cuja função é divulgar para as estações da
rede informações a respeito dos caminhos possíveis para a estação raiz. Em ambos
os casos, a estação raiz é responsável por enviar periodicamente mensagens PREQ
proativo ou RANN.
O mecanismo PREQ proativo determina que a estação raiz envie
periodicamente, em broadcast para seus vizinhos, quadros PREQ proativos com
números de sequência incrementais. Ao receber um PREQ proativo, cada estação
atualiza ou cria um caminho para a estação raiz, desde que a métrica e o número de
sequência

contidos

no

quadro

sejam

superiores

aos

valores

recebidos

anteriormente. Depois disso, o PREQ proativo precisa ser encaminhado pela
estação que o recebeu para seus vizinhos, mas antes ele é atualizado com a métrica
atual do caminho e a quantidade de saltos existentes até a estação raiz. Então, este
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PREQ proativo atualizado é encaminhado até que tenha atingido todas as estações
vizinhas.
Um quadro PREQ proativo possui uma flag em seu cabeçalho, chamada
PREP proativo, que visa controlar se um PREP deve ser enviado como resposta a
este quadro. Se a flag não está definida, uma resposta PREP não é enviada para a
estação raiz, caracterizando uma situação chamada de modo não-registrado. Neste
modo, uma árvore de caminhos é estabelecida a partir da estação raiz para as
demais estações, porém estas não são registradas proativamente na estação raiz.
Desta forma, se uma estação não-registrada tenta estabelecer um caminho
bidirecional com a raiz para enviar dados, tal estação origem deve enviar
primeiramente para a raiz um PREP gratuito a fim de se registrar. Assim, um
caminho proativo que não onera a rede é estabelecido entre a estação origem e a
estação raiz. Em contrapartida, caso a flag PREP proativo esteja definida, a estação
que recebeu o PREQ proativo deve obrigatoriamente enviar um PREP como
resposta, mesmo que esta não queira transmitir dados. Esta situação é chamada de
modo registrado e, neste caso, as estações que respondem com o PREP se
registram na estação raiz, assim estabelecendo caminhos bidirecionais para todas e
podendo onerar a rede.
Caso uma estação raiz esteja configurada para utilizar o mecanismo RANN,
então ela irá periodicamente enviar pela rede quadros RANN, em broadcast, com
números de sequência incrementais. Este mecanismo, entretanto, apenas propaga a
métrica dos caminhos para a estação raiz e para as demais estações da rede em
malha sem fio, assim não criando e nem atualizando as tabelas de roteamento das
estações. Caso uma estação queira criar ou atualizar um caminho para a estação
raiz, ela precisa enviar um PREQ em unicast para a raiz, sendo esta mensagem
respondida pela raiz por meio de um PREP, também em unicast. Ao receber o
PREP, a estação original estabelece um caminho proativo e bidirecional com a
estação raiz.
Independentemente do modo de divulgação de informações utilizado pela
estação raiz, quando uma estação deseja enviar dados para um determinado
destino, este pode estar dentro ou fora da rede em malha sem fio. Na figura 11 são
exibidas as duas situações, sendo a parte A quando o destino D está dentro da rede
em malha sem fio, e a parte B quando a comunicação é destinada à uma estação X
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que está fora da rede em malha sem fio. Em ambos os casos, a estação R detém a
função de raiz da rede e também representa um portal de saída para outras redes.
Figura 11 – Estabelecimento de caminhos a partir do HWMP proativo

Fonte: Elaborada pelo autor
Quando uma estação O deseja se comunicar com um destino D e, este não
está presente em sua tabela de roteamento, O envia os dados em unicast para R
por meio do caminho proativo existente entre eles. Por R ser uma estação raiz e
saber as estações que fazem parte da rede, R constata que o destino D está dentro
da rede e, portanto, cria um caminho proativo até ele para o envio dos dados. Ao
receber os dados, D pode enviar para O um PREQ em unicast, visando estabelecer
um caminho direto entre eles para comunicações futuras. Desta forma, um caminho
sob demanda entre O e D, pode ser estabelecido, permitindo que estas estações
troquem mensagens diretamente, ou seja, sem que dependam do caminho proativo
da raiz. Neste momento, como há um caminho proativo e outro reativo estabelecidos
simultaneamente na rede, é caracterizado o roteamento híbrido do HWMP.
Quando uma estação O deseja se comunicar com um destino X e, este não
está presente em sua tabela de roteamento, O envia os dados em unicast para R
por meio do caminho proativo existente entre eles. Por R ser uma estação raiz e
saber as estações que fazem parte da rede, R constata que o destino D está fora da
rede. Por representar um portal de saída para outras redes, R conhece o caminho
para X e, portanto, R encaminha os dados originados por O para o destino X.
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4 MODELO DE SIMULAÇÃO
Como meio para obter os resultados da análise de desempenho, este trabalho
adotou como escopo secundário definir e implementar um modelo de simulação para
redes em malha sem fio híbridas. Espera-se que tal modelo possa ser utilizado por
protocolos de roteamento de diferentes classes, com o intuito de permitir a
realização de uma análise de desempenho de tais protocolos. Esta análise
comtemplará simultaneamente os conceitos roteamento, mobilidade e consumo de
energia a respeito do funcionamento dos protocolos simulados, quando estes
aplicados a um cenário com diferentes características de mobilidade dos nós
clientes.
Esta seção apresenta o modelo de simulação, suas condições e restrições de
uso, descreve de que forma foi programado e quais as métricas escolhidas para
realizar a análise de desempenho proposta por este trabalho. Por fim, esta seção
apresenta alguns dados que permitem a validação do funcionamento do modelo.
4.1 Condições e restrições de uso
O modelo foi idealizado para a simulação de redes em malha sem fio híbridas,
entretanto, é possível simular também redes ad hoc caso não sejam adicionados
nós roteadores na simulação. Uma rede do modo infraestrutura, por sua vez, não
pode ser simulada por este modelo, uma vez que caso nós clientes sejam
adicionados à topologia juntamente com nós roteadores, tais clientes também
poderão desempenhar funções de roteamento, caracterizando assim uma rede
híbrida.
A área de simulação estabelecida pelo modelo é determinada de acordo com
um parâmetro especificado em metros quadrados, de forma que o valor escolhido irá
formar uma área circular na qual todos os nós serão posicionados. O nó sink
(destino da comunicação), único no modelo proposto, é posicionado sempre ao
centro da área de simulação. Os nós roteadores são distribuídos na topologia em
forma de grid (grade). Com esta configuração do modelo, espera-se que o destino
do tráfego de dados seja o backbone da rede, justamente onde está localizado o nó
sink, assim proporcionando a existência de diversos caminhos possíveis para o nó
sink.
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Os protocolos selecionáveis para uso no modelo de simulação são o AODV, o
OLSR e HWMP. Tais protocolos foram escolhidos por serem os mais comuns para
redes em malha sem fio e, além disso, por possuírem características diferentes entre
si em relação ao processo de roteamento. O AODV e o OLSR são protocolos de
roteamento horizontais e diferenciam-se principalmente na forma adotada para a
descoberta de rotas, sendo o AODV um protocolo reativo e o OLSR proativo. O
HWMP, por sua vez, é um protocolo híbrido que pode trabalhar de forma reativa ou
proativa. Para referir-se aos modos de operação do HWMP, este trabalho adotou as
siglas HWMP-R (HWMP-Reativo) e HWMP-P (HWMP-Proativo). O HWMP-R é
selecionado automaticamente caso um nó raiz não seja especificado como
parâmetro de entrada do modelo. Alternativamente, caso especificado o endereço
MAC do nó raiz, o protocolo HWMP-P é selecionado para uso na simulação.
O padrão de mobilidade adotado neste trabalho pelo modelo de simulação
para a movimentação dos nós clientes é o Random Waypoint (Ponto de Parada
Aleatório). Este algoritmo é um dos principais utilizados em simulações que possuem
movimentação de nós. No caso específico deste trabalho, que irá simular a
movimentação de UAVs, o Random Waypoint é um algoritmo recomendado para
este cenário, conforme apresentado no trabalho de Fotouhi, Ding e Hassan (2017).
Além disso, este algoritmo permite a utilização do modelo para simular outros
cenários em que haja movimentação de nós, uma vez que o Random Waypoint,
pode ser configurado para diferentes velocidades e também com intervalos de pausa
dos nós.
A geração de pacotes de dados, que serão transmitidos inicialmente pelos
nós clientes, foi configurada no modelo como uma aplicação CBR (Constant Bit Rate
– Taxa de Bits Constante) baseada em UDP (User Datagram Protocol – Protocolo
de Datagrama de Usuário) e instalada em tais nós. Esta aplicação é responsável por
gerar pacotes de dados com um tamanho fixo, definido por um parâmetro de entrada
do modelo, e a uma taxa constante também configurável. O tráfego CBR UDP foi
adotado no modelo de simulação com o intuito ter-se uma taxa constante de dados
por todo o tempo de simulação, assim facilitando a interpretação dos resultados
obtidos para a análise de desempenho. Além disso, ao optar por um tráfego UDP,
exclui-se a necessidade de retransmissões de pacotes, assim tornando os
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resultados mais previsíveis e, desta forma, auxiliando na interpretação dos
resultados.
4.2 Programação do modelo de simulação
O modelo de simulação proposto por este trabalho e representado na figura
12, foi desenvolvido em C++, pois esta é uma das linguagens de programação
suportadas pelo software de simulação de redes ns-3, a outra linguagem é Python.
O software ns-3 foi adotado por este trabalho devido à sua vasta quantidade de
modelos e bibliotecas já implementadas. Além disso, a possibilidade de escrever em
código um modelo que atendesse todas as premissas estabelecidas neste trabalho,
tornou viável o uso do software ns-3. O código-fonte do modelo de simulação
desenvolvido neste trabalho está disponível no apêndice A.
Figura 12 – Representação gráfica do modelo de simulação

Fonte: Elaborada pelo autor
A versão 3.26 do software ns-3 vinha sendo utilizada para desenvolvimento
do modelo, entretanto ao simular redes com uma alta densidade de nós com o
protocolo HWMP, notou-se um bug (erro) que retornava a mensagem “Internal
collision but no packet in queue”, que significa “Colisão interna, mas nenhum pacote
na fila”. Desta forma, como até o presente momento a versão 3.27 do ns-3 não foi
lançada, passou-se a utilizar a distribuição de desenvolvimento do software,
intitulada ns-3-dev, pois nesta distribuição tal bug já havia sido corrigido. A
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distribuição ns-3-dev é atualizada constantemente pelos desenvolvedores quando
bugs são encontrados, melhorias são aplicadas no código ou novas funcionalidades
são desenvolvidas. A versão de desenvolvimento do ns-3 pode ser obtida na página
do ns-3 na Internet, por meio do endereço https://www.nsnam.org/ns-3-dev.
O modelo de simulação foi programado de forma que diversos cenários
pudessem ser simulados, uma vez que vários parâmetros podem ser especificados
no ato de sua execução. Os seguintes parâmetros são possíveis:
•

simArea – área de simulação em m²;

•

numClientNodes – número de nós clientes;

•

numRouterNodes – número de nós roteadores;

•

routingProtocol – protocolo de roteamento, sendo as opções os protocolos
AODV, OLSR ou HWMP;

•

rootMPAddress

–

endereço

MAC

do

nó

HWMP

raiz

no

formato

xx:xx:xx:xx:xx:xx, sendo que se especificado tal valor, o HWMP-P é o
protocolo selecionado e, caso contrário, é escolhido o HWMP-R;
•

dataRate – taxa de dados em bps, Kbps ou Mbps na qual os pacotes são
gerados pela aplicação instalada nos nós clientes;

•

packetSize – tamanho em bytes dos pacotes gerados pela aplicação;

•

clientSpeed – velocidade em m/s, na qual os nós clientes se movimentam,
sendo que os nós serão estáticos se especificado o valor 0;

•

maxPause – tempo em segundos que define o tempo máximo que os nós
clientes poderão ficar parados, antes de se movimentarem novamente;

•

initialEnergy – energia inicial em Joules atribuída à fonte de energia dos nós;

•

simDuration – duração da simulação em segundos;

•

outputFileName – nome do arquivo de saída da simulação no formato CSV
(Comma-Separated Values – Valores Separados por Vírgula);

•

outputInterval – intervalo em segundos das informações gravadas no arquivo;
Após a determinação do tamanho da área de simulação, os nós clientes,

roteadores e sink são criados de acordo com as quantidades definidas na simulação.
Em seguida, a pilha de protocolos TCP/IP é instalada nestes nós, juntamente com
um dos protocolos de roteamento disponíveis no modelo proposto por este trabalho.
Para as camadas MAC e física dos nós foi adotado o padrão 802.11g, que
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proporciona um alcance de sinal de aproximadamente 92 metros em um ambiente
sem obstáculos. Além disso, um endereço IP da rede 10.0.0.0/8 é atribuído à placa
de rede de cada um dos nós. São chamados de clientes aqueles nós que geram o
tráfego de dados da rede e, portanto, para tal executam uma determinada aplicação,
que é iniciada no instante zero da simulação e finalizada somente quando a
simulação termina.
A aplicação em execução nos nós clientes é definida por uma classe
chamada ns3::UdpSocketFactory e é instalada de forma que todo o tráfego gerado
tenha como destino o nó sink. Neste momento, também são definidas algumas
características desta aplicação, como o tamanho dos pacotes gerados e a taxa de
geração dos dados. No modelo proposto por este trabalho, os nós clientes enviam
dados ininterruptamente para o nó sink, assim caracterizando um tráfego CBR. Os
dados são encapsulados na camada de transporte pelo protocolo UDP, evitando
assim retransmissões, que poderiam vir a congestionar a rede devido à alta taxa de
mobilidade dos nós no cenário proposto.
Para que a comunicação entre os nós seja possível, o modelo também cria no
início da simulação o meio físico que suportará a comunicação da rede. Para tal, as
classes YansWifiPhyHelper e YansWifiChannelHelper são utilizadas, sendo a
primeira para a criação do meio físico e a segunda para o canal de comunicação.
Neste momento podem ser definidos quais modelos de perda de propagação, atraso
de propagação e taxa de erros serão utilizados na simulação. Entretanto, visando
criar um modelo que permita a simulação de cenários genéricos e, por estes não
serem parâmetros relacionados aos protocolos de roteamento, as configurações
padrão do ns-3 foram adotadas para as duas classes citadas. Desta forma, a classe
ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel foi utilizada como modelo de atraso de
propagação de sinal e a classe ns3::LogDistancePropagationLossModel como
modelo de perda de propagação de sinal.
A visualização do cenário configurado no modelo de simulação é possível por
meio de um software complementar ao ns-3 chamado PyViz. Este software permite
visualizar em tempo real as simulações e passou a ser incluído no pacote de
instalação do ns-3-allinone desde a versão 3.10. Uma outra opção de software para
visualização das simulações é o NetAnim, também incluso no pacote ns-3-allinone.
O NetAnim, entretanto, produz apenas uma animação offline da simulação com base
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em um arquivo XML (eXtensible Markup Language – Linguagem de Marcação
Extensível) de rastreamento, que precisa ser gerado durante a simulação.
A figura 13 ilustra um exemplo de cenário, visualizado por meio do software
PyViz, que possui uma área de aproximadamente 680.000 m². Estão representados
na imagem o nó sink ao centro na cor branca, os nós roteadores em grid na cor
cinza-escuro e os nós clientes na cor cinza-claro espalhados por todo o cenário.
Figura 13 – Visualização de um cenário por meio do software PyViz

Fonte: Elaborada pelo autor
O posicionamento dos nós no cenário segue um determinado padrão
estabelecido pelo modelo definido neste trabalho. O nós roteadores são
posicionados

no

cenário

em

forma

de

grid

por

meio

da

classe

ns3::GridPositionAllocator. Este grid, que simula o backbone de roteadores da rede,
é expandido de acordo com o tamanho da área de simulação, desta forma visando a
maior cobertura possível do cenário. O nó sink, que simula um portal de saída para
outras redes ou simplesmente um concentrador de informações, é posicionado
sempre ao centro do cenário por meio da classe ns3::UniformDiscPositionAllocator.
Os

nós

clientes,

por

sua

vez,

também

fazem

uso

da

classe

ns3::UniformDiscPositionAllocator para terem seu posicionamento definido, sendo
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que sua distribuição acontece de forma aleatória por toda a área de simulação.
Todos os nós são posicionados no cenário considerando um plano cartesiano, no
qual apenas os eixos X e Y têm valores definidos.
Uma vez que o posicionamento dos nós no cenário é definido, são aplicados
aos nós os padrões de mobilidade. Tanto o nó sink quanto os nós roteadores são
configurados com

o modelo

ns3::ConstantPositionMobilityModel,

pois estes

representam dispositivos estáticos no cenário. Já os nós clientes são configurados
com o modelo ns3::RandomWaypointMobilityModel, de forma que possuam livre
movimentação por toda a área de simulação. A velocidade em m/s pela qual os
clientes se movem é definida por meio da classe ns3::ConstantRandomVariable, de
forma constante e com o valor especificado na variável clientSpeed.
Basicamente, da forma que o Random Waypoint foi configurado neste
trabalho, os nós clientes selecionam um destino aleatório e se movimentam até ele à
uma velocidade constante. Ao atingir este destino, um novo é escolhido e percorrido
novamente com a mesma velocidade. Para que o modelo possua este
comportamento, a variável maxPause precisa ter o valor zero. Caso contrário, os nós
clientes iniciariam a simulação pausados, por um valor entre zero e o valor
especificado por maxPause, antes de percorrerem o destino selecionado. Além
disso, quando chegassem até um determinado destino, os nós clientes fariam
novamente uma pausa antes de irem para o próximo destino e, assim por diante.
Em relação à energia disponível para cada um dos nós, sabe-se que nós fixos
como os roteadores do backbone e até mesmo o sink, em geral possuem energia
ilimitada por estarem ligados à uma fonte permanente de energia. Os nós clientes,
por sua vez, possuem uma fonte limitada de energia, pois estes dependem de suas
baterias, pelo menos enquanto estão em movimento.
O intuito deste trabalho é analisar a energia média consumida pela rede como
um todo, e não o efeito do esgotamento das baterias dos nós clientes. Desta forma,
um valor simbolicamente infinito foi configurado no modelo para a fonte de energia
de cada um dos nós da rede, independentemente de sua função. Assim, é atribuído
a cada um dos nós da rede o valor de 1.000.000 de Joules, que é determinado pela
variável initialEnergy. O consumo de energia da rede se dá por diferentes atividades
desempenhadas pelos nós. No modelo de simulação proposto por este trabalho, tais
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atividades foram configuradas com os valores padrão estabelecidos no ns-3 para o
modelo de energia WifiRadioEnergyModelHelper.
Os valores padrão para as atividades de consumo de energia dos nós,
exibidos na lista a seguir, baseiam-se em medições que foram inicialmente
apresentadas no trabalho de Halperin et al. (2010):
•

IdleCurrentA – valor da corrente de um nó no estado ocioso – 0,273 A

•

CcaBusyCurrentA – valor da corrente de um nó no estado CCA (Clear
Channel Assessment – Avaliação de Canal Livre) ocupado – 0,273 A

•

TxCurrentA – valor da corrente de um nó ao transmitir dados – 0,380 A

•

RxCurrentA – valor da corrente de um nó ao receber dados – 0,313 A

•

SwitchingCurrentA – valor da corrente de um nó ao trocar de canal – 0,273 A

•

SleepCurrentA – valor da corrente de um nó no estado dormindo – 0,033 A
O modelo de energia WifiRadioEnergyModelHelper, entretanto, pode ser

utilizado apenas para simulação de redes com os protocolos AODV e OLSR, pois os
nós destas redes são configurados com a função WifiHelper. Já para simulação de
redes com o protocolo HWMP, os nós são configurados com a função MeshHelper,
que por sua vez, não permite o uso do modelo de energia previamente citado. Até o
presente momento, o ns-3 não conta com um modelo de energia para uso nos nós
HWMP, nem mesmo na distribuição de desenvolvimento. Desta forma, o modelo
anteriormente citado foi adaptado para que se tornasse compatível com redes
HWMP.
O responsável pelo desenvolvimento desta adaptação é Kevin D’ Souza. O
modelo adaptado por ele foi chamado de MeshRadioEnergyModelHelper. Para o uso
deste modelo, foi necessário incluir os arquivos mesh-radio-energy-model-helper.cc
e mesh-radio-energy-model-helper.h no diretório src/mesh/helper da distribuição ns3-dev. Tais arquivos podem ser obtidos no repositório online do Kevin D’ Souza por
meio do endereço https://github.com/kdsouza1496/WSN. Além disso, para que tais
arquivos fossem compilados juntamente com o código-fonte do ns-3, foi necessário
modificar o arquivo wscript, localizado no diretório src/mesh da distribuição ns-3-dev,
incluindo as linhas destacadas em cinza exibidas na figura 14.
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Figura 14 – Modificações necessárias no arquivo src/mesh/wscript

Fonte: Elaborada pelo autor
Por fim, foi desenvolvido para o modelo proposto neste trabalho um
mecanismo de consolidação dos resultados obtidos por meio das simulações.
Primeiramente, os dados gerados nas simulações são classificados com o auxílio do
módulo FlowMonitor do ns-3 para a obtenção de alguns valores básicos, como o
número de pacotes e bytes transmitidos e recebidos, os valores de atraso e jitter
para cada fluxo, e a quantidade de vezes que cada pacote foi encaminhado.
Posteriormente, são aplicadas algumas fórmulas matemáticas nos dados obtidos
pelo FlowMonitor, descritas na seção a seguir, para que sejam geradas as
estatísticas correspondentes às métricas utilizadas por este trabalho. Por fim, tais
estatísticas são salvas em um arquivo CSV, que pode ser utilizado para a geração
de gráficos que facilitem a análise de desempenho dos protocolos de roteamento.
4.3 Métricas de desempenho
Para que fosse possível avaliar de forma concisa a aplicação do modelo de
simulação ao cenário definido neste trabalho, algumas métricas foram escolhidas
com o intuito de quantificar os resultados obtidos. Desta forma, espera-se ter uma
maior garantia, de que o desempenho apresentado pelos protocolos de roteamento
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no cenário simulado, aproxima-se do desempenho que obteriam em ambientes
reais.
Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de redes em malha
sem fio híbridas considerando simultaneamente os aspectos de roteamento,
consumo de energia e mobilidade dos nós. Desta forma, as métricas apresentadas a
seguir foram selecionadas com o intuito de permitir a análise de cada um destes três
aspectos, em relação ao desempenho dos protocolos de roteamento no cenário
proposto.
Fração de entrega de pacotes média
É a razão entre os pacotes recebidos com sucesso no nó sink e o total de
pacotes enviados por todos os nós clientes da rede. A fração de entrega de pacotes
é uma métrica importante para avaliar o desempenho de um protocolo de
roteamento, uma vez que permite visualizar sua eficiência em razão dos dados que
alcançaram o destino da comunicação. O atraso fim-a-fim, jitter e sobrecarga de
roteamento são fatores que afetam diretamente o resultado desta métrica. O
resultado da fração de entrega de pacotes é apresentado em porcentagem.
Para contabilizar a quantidade de pacotes transmitidos e recebidos, o módulo
FlowMonitor do ns-3 foi utilizado no modelo. Desta forma, a seguinte fórmula foi
adotada para apresentar o resultado médio da fração de entrega de pacotes da rede
em um determinado instante:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 = (

∑ 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100
∑ 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

Atraso fim-a-fim médio
É o tempo passado entre a criação dos pacotes na origem e o seu
recebimento no destino. O atraso fim-a-fim é um fator significativo para aplicações
que necessitam de baixa latência, como vídeo sob demanda e telefonia IP. O
resultado do atraso fim-a-fim é geralmente apresentado em milissegundos.
Para contabilizar o atraso das transmissões e a quantidade de pacotes
recebidos, o módulo FlowMonitor do ns-3 foi utilizado no modelo. Desta forma, a
seguinte fórmula foi adotada para apresentar o resultado médio do atraso fim-a-fim
da rede em um determinado instante:
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 = (

∑ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜
) ∗ 1000
∑ 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

Jitter médio
É o valor que representa a variação no atraso dos pacotes recebidos em um
determinado instante. Assim como o atraso fim-a-fim, este indicador é importante
para verificar a viabilidade de uma rede para aplicações que necessitam de uma
certa qualidade de serviço, como em conferências de voz e vídeo. O resultado do
jitter é geralmente apresentado em milissegundos.
Para contabilizar o jitter das transmissões e a quantidade de pacotes
recebidos, o módulo FlowMonitor do ns-3 foi utilizado no modelo. Desta forma, a
seguinte fórmula foi adotada para apresentar o resultado médio do jitter da rede em
um determinado instante:
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = (

∑ 𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
) ∗ 1000
∑ 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 − 1

Capacidade de processamento média
É a taxa de transmissão (Tx) ou recepção (Rx) máxima que a rede pode
alcançar em um determinado instante. A capacidade de processamento de uma rede
é uma métrica importante, pois permite mensurar as taxas de transferência
alcançadas por diferentes protocolos de roteamento, que podem variar de acordo
com as rotas descobertas por cada um deles. Os valores Tx e Rx são apresentados
neste trabalho em Kbps.
Para contabilizar a quantidade de bytes transmitidos e recebidos, o módulo
FlowMonitor do ns-3 foi utilizado no modelo. Desta forma, as seguintes fórmulas
foram adotadas para apresentar o resultado médio das taxas de transmissão e
recepção da rede em um determinado instante:
∑ 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
)∗8
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑡)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 =
1000
(

∑ 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
(
)∗8
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑡)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝çã𝑜 =
1000
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Contagem de saltos média
É a quantidade de saltos que um pacote percorreu por uma rota para chegar
a um determinado destino. Rotas estabelecidas por caminhos mais longos tendem a
ter menores taxas de transferência, devido à latência associada aos diversos saltos
que podem existir em um determinado caminho. A contagem de saltos é uma
métrica, entretanto, que por si só não pode ser utilizada como um indicador de
desempenho, uma vez que só mede a distância lógica da comunicação e não a
qualidade da mesma. O resultado desta métrica é apresentado em quantidade de
nós.
Para contabilizar o número de vezes que os pacotes foram encaminhados e a
quantidade de pacotes recebidos, o módulo FlowMonitor do ns-3 foi utilizado no
modelo. Desta forma, a seguinte fórmula foi adotada para apresentar o resultado
médio da contagem de saltos da rede em um determinado instante:
∑ 𝑉𝑒𝑧𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎𝑑𝑜
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠 = 1 + (
)
∑ 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
Sobrecarga de roteamento média
Representa o tráfego extra distribuído pela rede, que consiste em mensagens
de controle utilizadas pelos protocolos de roteamento para o estabelecimento de
rotas e também, de mensagens de protocolos auxiliares como o ARP (Address
Resolution Protocol – Protocolo de Resolução de Endereço). Tais mensagens
auxiliares são consideradas, no modelo de simulação deste trabalho, sobrecarga por
serem necessárias no processo de roteamento, desta forma também foram
contabilizadas no cálculo desta métrica. A sobrecarga de roteamento é uma métrica
importante, pois está diretamente associada ao consumo de energia dos nós da
rede. O resultado desta métrica pode ser obtido por meio da razão entre a
quantidade de mensagens de roteamento enviadas e a quantidade total de dados
enviados por todos os nós da rede. O valor desta métrica é apresentado em
porcentagem.
Para contabilizar a quantidade de bytes de dados transmitidos pelas
aplicações em execução nos nós clientes, o módulo FlowMonitor do ns-3 foi utilizado
no modelo. Entretanto, este módulo não é capaz de coletar a sobrecarga de
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roteamento. Desta forma, uma função baseada em um Trace Source (fonte de
rastreamento) do ns-3 chamado PhyTxBegin, responsável por indicar quando uma
transmissão é iniciada na camada física, foi utilizada no modelo. Tal função permite
a contabilização do total de bytes transmitidos na camada física, assim incluindo
mensagens de dados e de sobrecarga. Desta forma, a seguinte fórmula foi adotada
para apresentar o resultado médio da sobrecarga de roteamento da rede em um
determinado instante:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = [1 − (

∑ 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
)] ∗ 100
∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

Consumo de energia médio
É a quantidade de energia média consumida por todos os nós da rede
durante o período de simulação. Esta é uma métrica importante, pois os nós clientes
por serem móveis geralmente são dependentes de uma fonte limitada de energia,
como uma bateria. Desta forma, o uso eficiente da energia por parte dos protocolos
de roteamento, que dependem da transmissão e recepção de mensagens de
controle, pode ser determinante na continuidade de um nó na rede. O valor
consumido de energia é geralmente medido em Joules, porém como neste trabalho
tal valor é apresentado em razão do tempo, o resultado deve ser apresentado em
Watts.
Uma função baseada em outro Trace Source do ns-3, neste caso o chamado
RemainingEnergy, responsável por indicar a quantidade de energia disponível em
um nó, foi utilizada para contabilizar o total de energia consumida por todos os nós
da rede. Desta forma, a seguinte fórmula foi adotada para apresentar o resultado
médio do consumo de energia da rede em um determinado instante:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = (

∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑑𝑒
)
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑡)

4.4 Validação do modelo de simulação
Um modelo de simulação precisa expor dados que comprovem a viabilidade
de seu uso, de forma que seus resultados sejam confiáveis para o meio acadêmico.
Desta forma, uma simulação básica foi executada por meio do modelo e os
resultados obtidos são apresentados nesta seção, contrastando-os com cálculos
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matemáticos a respeito do que se espera das métricas de desempenho. A figura 15
exibe o cenário que foi utilizado para a validação do modelo, no qual o nó branco ao
centro representa o sink, o nó cinza-claro representa um cliente e os nós cinzasescuro representam os roteadores da rede.
Figura 15 – Cenário da simulação de validação do modelo

Fonte: Elaborada pelo autor
Com o objetivo de tornar trivial a interpretação dos resultados da execução do
modelo para este cenário, valores reduzidos foram adotados como parâmetros de
entrada da simulação. A tabela 4 exibe os parâmetros que foram utilizados na
simulação deste cenário de validação do modelo.
Tabela 4 – Parâmetros utilizados no cenário de validação do modelo
Número de nós sink 1
Número de nós clientes 1
Número de nós roteadores 4
Tamanho dos pacotes 1024 bytes
Taxa de geração de pacotes 1 Kbps
Área de simulação 10.000 m²
Tempo de simulação 25 segundos
Tipo de tráfego CBR UDP
Velocidade de mobilidade 1 m/s
Protocolo de roteamento AODV

Fonte: Elaborada pelo autor
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A tabela 5 exibe os resultados da execução deste cenário de validação, onde
T.T. representa a taxa de transmissão, T.R. a taxa de recepção, S.R. a sobrecarga
de roteamento, F.E.P. a fração de entrega de pacotes e C.E. o consumo de energia.
Tabela 5 – Valores resultantes da simulação do cenário de validação
Instante

T.T.

T.R.

Atraso

Jitter

Saltos

S.R.

F.E.P.

C.E.

(s)

(Kbps)

(Kbps)

(ms)

(ms)

(#)

(%)

(%)

(W)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

100

0

0,43

2

0

0

0

0

0

100

0

2,67

3

0

0

0

0

0

100

0

3,42

4

0

0

0

0

0

100

0

3,8

5

0

0

0

0

0

100

0

4,02

6

0

0

0

0

0

100

0

4,17

7

0

0

0

0

0

100

0

4,28

8

0

0

0

0

0

100

0

4,35

9

0,94

0,94

11,02

0

1

71,57

100

4,48

10

0,84

0,84

11,02

0

1

73,62

100

4,47

11

0,77

0,77

11,02

0

1

75,4

100

4,51

12

0,7

0,7

11,02

0

1

76,95

100

4,54

13

0,65

0,65

11,02

0

1

78,32

100

4,57

14

0,6

0,6

11,02

0

1

79,53

100

4,6

15

0,56

0,56

11,02

0

1

80,62

100

4,62

16

0,53

0,53

11,02

0

1

81,6

100

4,64

17

0,99

0,99

9,96

2,12

1

70,18

100

4,74

18

0,94

0,94

9,96

2,12

1

71,35

100

4,67

19

0,89

0,89

9,96

2,12

1

72,43

100

4,68

20

0,84

0,84

9,96

2,12

1

73,43

100

4,7

21

0,8

0,8

9,96

2,12

1

74,37

100

4,71

22

0,77

0,77

9,96

2,12

1

75,24

100

4,72

23

0,73

0,73

9,96

2,12

1

76,05

100

4,72

24

0,7

0,7

9,96

2,12

1

76,81

100

4,73

25

1

1

9,60

1,06

1

69,69

100

4,84

Fonte: Elaborada pelo autor
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Analisando os dados da tabela 5, pode-se observar que no instante 0
segundos nenhuma informação foi gerada pela simulação. No instante 1 segundo,
pacotes de sobrecarga de roteamento começaram a ser transmitidos pela rede e,
tão logo as rotas começaram a ser estabelecidas, deu-se início a transmissão de
pacotes de dados. Entretanto, para a transmissão completa de 1 pacote de dados,
gerado pela aplicação com o tamanho de 1024 bytes, são necessários 8 segundos,
uma vez que com uma taxa de geração de pacotes de 1 Kbps são gerados 125
bytes de dados por segundo. Desta forma, foi somente no instante 9 segundos que o
primeiro pacote de dados completo teve a sua transmissão concluída.
Considerando que na simulação apenas um nó cliente estava transmitindo
pacotes, as taxas máximas de transmissão e recepção da rede não poderiam
ultrapassar o valor de 1 Kbps. Isto pode ser visto ao observar as colunas T.T. e T.R.
da tabela 5, nas quais o valor máximo atingido pelas taxas de transmissão e
recepção de pacotes foi exatamente 1 Kbps no instante 25 segundos. Além disso,
pelo fato das colunas T.T. e T.R. exibirem os mesmos valores, considera-se a
inexistência de perdas, filas e colisões na rede, assim resultando no valor 100% para
a coluna F.E.P.
A partir do instante 9 segundos, momento no qual o primeiro pacote de dados
da aplicação foi recebido por completo, a coluna Saltos começou também a exibir
valores diferentes de 0. Pela disposição física dos nós nesta rede, conforme
mostrado na figura 15 e, considerando que o AODV elege como o melhor caminho
aquele com o menor número de saltos, o valor máximo possível de contagem de
saltos para este cenário seria de apenas 1. Isto se deve, pois, a distância do nó
cliente para o sink é inferior aos 92 metros de alcance de sinal especificados pelo
padrão 802.11g, desta forma o nó cliente sempre conseguirá transmitir dados
diretamente para o sink. Como o nó cliente não pode se movimentar para fora da
área de simulação, o nó sink estará sempre dentro de seu alcance de sinal.
Conforme exibido na tabela 5, todos os nós obtêm rotas com apenas 1 salto de
distância para o destino até o final da simulação.
Em relação à sobrecarga de roteamento, sabe-se que por padrão o AODV
transmite mensagens HELLO a cada 1.000 ms, possuindo cada uma destas
mensagens 48 bytes, considerando no cálculo os cabeçalhos IP e UDP. Desta
forma, em 1 segundo são transmitidas 6 mensagens HELLO, sendo uma para cada
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nó da rede e assim gerando uma sobrecarga de roteamento total de 168 bytes por
segundo. Considerando que a aplicação gera 125 bytes de dados por segundo, temse aproximadamente 70% como o valor médio de sobrecarga de roteamento da
rede. Durante os instantes 1 a 8 segundos, pode-se observar na tabela 5 que os
pacotes de sobrecarga de roteamento foram predominantes no tráfego de rede, uma
vez que as rotas ainda estavam sendo estabelecidas e nenhum pacote de dados
havia sido recebido por completo pelo sink, desta forma a coluna S.R. apresentou o
valor 100%. A partir do instante 9 segundos, valores próximos à média de 70% de
sobrecarga de roteamento passaram a ser exibidos na coluna S.R.
O consumo de energia médio também passou a ser notado nos valores
apresentados na coluna C.E. conforme os pacotes começaram a ser transmitidos
pela rede. Isto aconteceu a partir do instante 1 segundo até o final da simulação.
Além disso, é possível notar na tabela 5 que o crescimento do valor de consumo de
energia em cada instante da simulação acompanha o crescimento dos valores T.T. e
T.R. Em contrapartida, o crescimento do valor de sobrecarga de roteamento é
inversamente proporcional ao crescimento do consumo de energia e dos valores
T.T. e T.R. Ou seja, quando um valor menor de dados é transmitido ou recebido,
menos energia é consumida e, consequentemente, a sobrecarga de roteamento da
aumenta, uma vez que mensagens de controle continuam trafegando pela rede.
Por fim, em relação aos valores apresentados na tabela 5 para o atraso fim-afim e o jitter, é possível notar que quando não há variação do atraso, instantes 9 a
16 segundos e 17 a 24 segundos, o jitter apresenta valores constantes. Além disso,
subtraindo-se o valor de 9,96 ms, equivalente ao atraso no instante 24 segundos, do
valor de 11,02 ms, que se refere ao atraso no instante 16 segundos, obtém-se o
valor de 1,06 ms, valor este que é o jitter apresentado no instante 25 segundos. Os
instantes 16 e 24 segundos foram selecionados para este cálculo, pois ambos
antecedem os instantes de mudança no valor do atraso, que é justamente quando o
valor do jitter é recalculado. Além disso, valores de atraso fim-a-fim foram
atualizados nos instantes 9, 17 e 25 segundos, pois foi nestes instantes que os
pacotes de dados foram recebidos pelo sink, sendo cada pacote de 1024 bytes.
Com os cálculos e valores apresentados nesta seção foi possível validar o
funcionamento do modelo de simulação, além da confiabilidade dos dados gerados
por meio de sua execução ao simular cenários.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta sessão descreve detalhes a respeito do cenário adotado por este
trabalho para a execução do modelo de simulação, visando obter os resultados que
permitam a análise de desempenho dos protocolos de roteamento. O modelo de
simulação foi projetado de forma que diferentes cenários pudessem ser simulados,
bastando apenas variar os parâmetros especificados na seção 4.2 deste trabalho.
As simulações foram executadas a partir de um computador com as configurações
de hardware e software exibidas na tabela 6.
Tabela 6 – Especificações do computador utilizado nas simulações
Modelo do computador Dell Inspiron 14 7460
Processador Intel Core i7-7500U
Memória RAM 16 GB 2400 MHz DDR4
Disco Rígido 1TB 5400 rpm
Sistema Operacional Ubuntu Linux 16.04
Software Simulador ns-3-dev
Software IDE Eclipse C++ Neon.3

Fonte: Elaborada pelo autor
Uma rede em malha sem fio híbrida tem como característica principal a
coexistência de nós roteadores e nós clientes, sendo ambos capazes de executarem
funções de roteamento e encaminhamento de pacotes. Neste tipo de rede,
basicamente há um backbone de nós roteadores, nós estes que geralmente são
estáticos, enquanto que os nós clientes podem ora ter funções de roteamento, ou
apenas serem clientes nativos que originam/recebem pacotes. Diferentemente dos
nós roteadores, os nós clientes podem apresentar diversos padrões de mobilidade.
Assim sendo, uma rede em malha sem fio híbrida é composta por um
determinado número de nós roteadores e de nós clientes. Além disso, os nós
clientes geralmente visam se conectar a um ou mais destinos da rede, também
chamados de nós sink. Um nó sink pode representar, por exemplo, um portal de
saída da rede para a Internet ou para outras redes. A existência de nós clientes, que
podem desempenhar funções de roteamento em uma rede em malha sem fio
híbrida, pode ser inversamente proporcional à necessidade de ter-se nós roteadores
por toda a área de cobertura.
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Em uma rede em malha sem fio híbrida, a velocidade da comunicação em
geral não é prioridade, mas sim a área de sua cobertura e disponibilidade do serviço.
Como muitas vezes os pacotes percorrerão alguns saltos de distância até
alcançarem o destino, podem haver perdas e, consequentemente, as taxas de
transferência poderão ser reduzidas. Em contrapartida, caminhos alternativos e
dinâmicos são providos pelos nós clientes em movimento, podendo estes serem
melhores do que contar apenas com a infraestrutura fixa de nós roteadores.
Algumas aplicações possíveis para redes em malha sem fio híbridas incluem:
suporte à comunicação em situações de emergência, quando a infraestrutura fixa
pode estar degradada ou indisponível; redes de sensores móveis ou estáticos em
florestas e áreas rurais para fins de monitoramento da fauna e flora; meio de
comunicação para dispositivos instalados em casas ou ambientes corporativos
inteligentes; redes militares temporárias estabelecidas em ambientes hostis ou para
segurança pública; entre outras aplicações.
Este trabalho propõe que o modelo de simulação seja aplicado a um único
cenário que conta com uma rede em malha sem fio híbrida, na qual os nós clientes
podem se movimentar em velocidades constantes pela área de simulação, enquanto
transmitem dados para uma estação em comum localizada no centro da topologia.
Diversas simulações serão executadas para este cenário, uma vez que serão
simuladas diferentes velocidades de movimentação dos nós clientes, assim como
diferentes protocolos de roteamento. Os resultados serão apresentados por meio de
gráficos, que ilustram o desempenho dos protocolos de roteamento nestas variadas
situações, e descritos com base no conhecimento teórico descrito neste trabalho.
5.1 Cenário das simulações
Uma aplicação possível para as redes em malha sem fio são cenários que
possuem uma alta taxa de mobilidade dos nós, considerando que tais nós podem
atingir altas velocidades. Um cenário típico são redes compostas por UAVs, que são
veículos aéreos não tripulados e popularmente conhecidos como drones. Em um
ambiente deste tipo, os nós clientes da rede representam os UAVs, podendo estes
se comunicarem entre si ou enviarem informações para um ponto da rede em
comum. Tais drones possuem algum objetivo, como por exemplo mapear uma área,
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coletar informações de uma região, executar tarefas sob demanda, dentre outras
atividades.
Este cenário foi configurado com uma área de 3,41 km², que equivale a área
total do Central Park de Nova Iorque. Os drones, por sua vez, equipados com
sensores que permitem o monitoramento da área do parque, foram distribuídos
aleatoriamente pelo cenário e podem se movimentar livremente em cada simulação
com uma velocidade constante, que pode variar de acordo com o modelo do drone
ou a necessidade da aplicação.
A figura 16 exibe o cenário das simulações, onde o nó sink está ao centro na
cor branca, os nós roteadores em grid na cor cinza-escuro e a posição inicial dos
nós clientes na cor cinza-claro, espalhados aleatoriamente por todo a área de
simulação. O tamanho dos nós foi aumentado no software PyViz para melhor
visualização da imagem e, portanto, está fora de escala. O círculo tracejado
representa a área de simulação do cenário, composta por 3,41 km², pela qual os nós
clientes podem se movimentar livremente.
Figura 16 – Cenário das simulações executadas neste trabalho

Fonte: Elaborada pelo autor
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O tráfego de dados da rede, gerado pela aplicação em execução nos nós
clientes, representa as informações coletadas pelos drones que são enviadas
constantemente para o nó sink, seja por meio dos nós roteadores ou até mesmo por
outros drones. O nó sink, que representa uma estão base de armazenamento de
informações foi posicionado na área central do parque. No caso das simulações do
protocolo HWMP-P, o nó sink foi definido como o nó raiz da rede em malha sem fio.
Uma quantidade de nós roteadores está espalhada uniformemente por todo o
cenário, com o intuito proporcionar a melhor cobertura possível para a comunicação
dos drones. Desta forma, é possível reduzir a quantidade de perdas de pacote por
áreas que não possuam a devida cobertura de sinal pelos nós roteadores.
A tabela 7 exibe os parâmetros que foram utilizados nas simulações
executadas para este cenário. A variação de velocidade dos nós clientes representa
os diferentes modelos de drones utilizados no monitoramento do parque, ou a
finalidade do monitoramento desempenhado por eles.
Tabela 7 – Parâmetros utilizados nas simulações do cenário proposto
Número de nós sink 1
Número de nós clientes 25
Número de nós roteadores 144
Tamanho dos pacotes 1024 bytes
Taxa de geração de pacotes 1 Kbps
Área de simulação 3.410.000 m²
Tempo de simulação 10 minutos
Tipo de tráfego CBR UDP
Velocidades de mobilidade 1, 2.5, 5, 10, 25 e 50 m/s
Protocolos de roteamento AODV, OLSR, HWMP-R e HWMP-P
Endereço MAC do nó raiz 00:00:00:00:00:01 (HWMP-P apenas)

Fonte: Elaborada pelo autor
Um tráfego CBR UDP foi selecionado para este cenário por conta de sua
constância ao longo de toda a simulação, de forma que tão logo os clientes possuam
rotas para o destino, o tráfego é enviado ininterruptamente. Além disso, foram
escolhidos os valores de 1 Kbps e 1024 bytes, para a taxa de geração de pacotes e
o tamanho destes pacotes gerados pela aplicação, respectivamente. Estes valores
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foram adotados para que a análise da sobrecarga de roteamento fosse possível.
Caso valores muito maiores fossem especificados, não seria possível notar a
variação do da sobrecarga de roteamento associada à cada um dos protocolos, pois
a quantidade de sobrecarga seria muito inferior à quantidade de dados transmitidos
pela rede. Além disso, outra métrica também é beneficiada no mesmo sentido, por
haver uma baixa quantidade de dados na simulação, o consumo de energia da rede.
Desta forma, a energia consumida pelos nós reflete principalmente a quantidade de
mensagens de controle transmitidas pelos protocolos de roteamento, permitindo
assim uma análise mais precisa do custo energético de cada protocolo.
Por fim, o tempo de simulação foi definido em 10 minutos, pois notou-se
durante as simulações que não houveram mudanças significativas após este
período. No caso de algumas métricas, como por exemplo o consumo de energia e a
sobrecarga de roteamento, um tempo muito menor seria suficiente para observar o
comportamento de cada protocolo de roteamento.
5.2 Resultados das simulações
A definição do melhor protocolo para cada uma das simulações executadas,
que variam de acordo com a velocidade de movimentação dos nós clientes, se dará
por meio das métricas anteriormente apresentadas. Os gráficos apresentados
servirão como apoio para esta análise que, por sua vez, se baseará nas
características dos protocolos de roteamento para justificar o desempenho obtido em
cada métrica.
Os gráficos apresentados nesta seção exibem o resultado médio de cada
uma das métricas de desempenho, para tempo definido como o intervalo das
simulações. Adicionalmente, os apêndices B à H podem ser consultados com a
finalidade de observar tendências no desempenho dos protocolos de roteamento,
para cada uma das métricas, em razão do tempo de simulação. Alguns gráficos
destes apêndices são apresentados em função de intervalos inferiores ao tempo
total de simulação, que é de 10 minutos, pois estes foram ajustados para que
exibissem os instantes de maior interesse das simulações.
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Fração de entrega de pacotes média
Uma das métricas consideradas mais importantes ao avaliar o desempenho
de protocolos de roteamento, a fração de entrega de pacotes está diretamente
associada aos resultados obtidos para a métrica capacidade de processamento. O
protocolo que apresentou o melhor desempenho em todas as simulações, com
exceção das simulações de velocidades mais baixas de 1 m/s e 2,5 m/s, foi o AODV.
Por ser um protocolo reativo, ele foi capaz de se adaptar rapidamente às mudanças
de topologia, ocasionadas pela movimentação dos nós clientes. Além disso, o AODV
sofreu um impacto mínimo mesmo com os aumentos de velocidade ao longo das
simulações, assim mostrando-se o protocolo de roteamento mais eficiente em
cenários onde há movimentação constante de nós. Seu desempenho médio é
exibido no gráfico 1.
Gráfico 1 – Fração de entrega de pacotes média em diferentes simulações
AODV

OLSR

HWMP-R

HWMP-P

Fração de entrega de pacotes (%)

120
100
80
60
40

20
0
1 m/s

2,5 m/s

5 m/s

10 m/s

25 m/s

50 m/s

Fonte: Elaborado pelo autor
O protocolo OLSR foi capaz de entregar mais pacotes, inclusive, do que o
AODV nas simulações das velocidades de 1 m/s e 2,5 m/s. Nestas velocidades,
como a movimentação dos nós clientes ocorre de maneira lenta, um protocolo
proativo como o OLSR tende a ter melhores resultados, uma vez que as rotas
precisam ser alteradas com menor frequência. Entretanto, o OLSR demonstrou ser o
protocolo de roteamento mais sensível aos aumentos de velocidade, uma vez que
seu desempenho caiu progressivamente. Desta forma, pode-se concluir também que
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em cenários estáticos, ou seja, onde não há movimentação de nós, o OLSR tende a
ter um desempenho superior do que os protocolos reativos.
O protocolo de roteamento HWMP, apresentou desempenho similar nas
versões reativa e proativa. Entretanto, por este protocolo gerar uma sobrecarga de
roteamento maior do que o AODV nas simulações, seu desempenho foi afetado por
diversas colisões que ocorreram durante as simulações, devido à constante de troca
de rotas por conta da movimentação dos nós.
Atraso fim-a-fim médio
No quesito atraso fim-a-fim, o protocolo de roteamento que apresentou o
melhor resultado médio em todas as simulações foi o OLSR. Por se um protocolo
proativo, o OLSR troca informações de topologia regularmente com outros nós da
rede. Desta forma, rotas estão sempre disponíveis localmente e o tráfego de dados
não fica sujeito a atraso causado pela descoberta de rotas. Além disso, como o
OLSR conta com as métricas ETT e ETX, além da contagem de saltos para um
determinado destino, ele é capaz de descobrir caminhos que possuam um melhor
desempenho. Consequentemente, o OLSR foi capaz de atingir os menores níveis de
atraso fim-a-fim ao longo de todas as simulações. Este resultado pode ser
observado no gráfico 2.
Gráfico 2 – Atraso fim-a-fim médio em diferentes simulações
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Vale ressaltar que nas simulações das velocidades de 25 m/s e 50 m/s, o fato
do OLSR ter aparecido no gráfico com o menor valor de atraso, não significa que ele
tenha sido o melhor protocolo. Isto se deve, pois, o atraso fim-a-fim é contabilizado
apenas para a quantidade de pacotes entregues e, nestas velocidades, o OLSR
apresentou uma fração de entrega muito inferior à apresentada pelos demais
protocolos, conforme exibido anteriormente no gráfico 1. Portanto, é certo afirmar
que nas maiores velocidades, o protocolo que apresentou o melhor desempenho,
em relação ao atraso fim-a-fim, foi o HWMP em sua versão proativa.
Os demais protocolos de roteamento apresentaram desempenhos similares
nos instantes iniciais das simulações, logicamente com um crescimento do tempo de
atraso fim-a-fim proporcional ao aumento da velocidade. Isto se deve, pois, como o
HWMP é um protocolo de roteamento baseado no AODV, a descoberta de rotas
nestes protocolos depende de mensagens PREQ enviadas em broadcast no início
da simulação. Desta forma, os três protocolos, AODV, HWMP-R e HWMP-P, foram
afetados por altos valores de atraso nos instantes iniciais das simulações.
Em contrapartida, no HWMP-P, uma vez que o nó raiz foi descoberto pelos
demais nós da rede, caminhos com menor incidência de atraso fim-a-fim foram
fornecidos aos nós até o final das simulações. Desta forma, o HWMP-P foi capaz de
apresentar um menor atraso fim-a-fim, em comparação com os protocolos HWMP-R
e o AODV, que não contam com um nó que detenha esta função de raiz. Além disso,
o uso da métrica ALM pelo HWMP, que permite aos nós visualizarem a
probabilidade estimada de sucesso dos caminhos descobertos, permitiu que sua
versão reativa e proativa roteassem os pacotes por caminhos com menor atraso do
que o AODV, que só considera a contagem de saltos como métrica para
determinação de rotas.
De acordo com os resultados obtidos nas simulações, conclui-se desta forma
que, do ponto de vista atraso fim-a-fim, as aplicações que consideram esta métrica
relevante, terão melhor desempenho ao utilizarem o protocolo de roteamento OLSR,
pelo menos enquanto os nós estiverem em movimento. Notou-se também que o
aumento da velocidade influenciou negativamente apenas o início das simulações,
sendo o OLSR o protocolo menos afetado também nesta comparação.
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Jitter médio
Nas simulações executadas neste trabalho, o jitter afetou consideravelmente
o desempenho dos protocolos de roteamento, sendo o OLSR e o AODV os
protocolos que apresentaram menos variações de atraso na entrega dos pacotes. As
características proativas do OLSR tendem a favorecê-lo em aplicações sensíveis ao
jitter, pelos mesmos motivos apresentados para a métrica atraso fim-a-fim. O AODV,
por sua vez, beneficia-se da sua rápida capacidade de calcular rotas para nós que
estão em constante movimento.
O OLSR foi o protocolo que apresentou os menores valores de jitter nas
simulações com baixa velocidade de movimentação dos nós. O AODV, por sua vez,
foi o protocolo que apresentou o melhor desempenho nas simulações das
velocidades intermediárias, e o HWMP-P foi o melhor para as velocidades mais
altas. Este comportamento pode ser observado no gráfico 3.
Gráfico 3 – Jitter médio em diferentes simulações
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Fonte: Elaborado pelo autor
Assim como apresentado nos resultados da métrica atraso fim-a-fim, o fato do
OLSR ter aparecido no gráfico com o menor valor de jitter na velocidade de 50 m/s,
não significa que ele tenha sido o melhor protocolo para esta simulação. O jitter
também é uma métrica contabilizada a partir da quantidade de pacotes entregues e,
nesta velocidade, o OLSR apresentou uma fração de entrega muito inferior à obtida
pelos demais protocolos, conforme exibido nos resultados do gráfico 1.
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O HWMP apresentou altos valores de jitter em todas as simulações, sendo
sua versão reativa a mais afetada pela variação do atraso na entrega de pacotes. A
métrica ALM, pode ser a explicação desta sensibilidade do HWMP ao jitter, uma vez
que como os nós estão em movimento, esta métrica pode ocasionar uma flutuação
constante de caminhos, principalmente para aqueles obtidos de forma reativa.
A variação da velocidade nas simulações apresentadas, fez com que o
desempenho dos protocolos de roteamento em relação ao jitter fosse se
aproximando conforme a velocidade aumentava, consequentemente também
aumentando progressivamente os valores de jitter.
Capacidade de processamento média
No que diz respeito à taxa de transmissão média e, considerando que nas
simulações todos os nós transmitiam simultaneamente à uma taxa de 1 Kbps,
estava sendo gerada uma taxa total de 25 Kbps. O único protocolo que se distanciou
desta taxa total foi o OLSR, conforme exibido no gráfico 4.
Gráfico 4 – Taxa de transmissão média em diferentes simulações
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Fonte: Elaborado pelo autor
O OLSR não só obteve as menores taxas de transmissão ao longo das
simulações, mas também foi possível notar que este também foi o protocolo que
demorou mais para iniciar as transmissões de dados. Por ser um protocolo proativo,
o OLSR não é capaz de descobrir rotas tão rapidamente quanto o AODV e o HWMP.
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Estes dois últimos, por sua vez, tiveram exatamente o mesmo desempenho em
relação à taxa de transmissão média, pois conforme descrito anteriormente, o
HWMP é um protocolo de roteamento baseado no AODV, portanto, o processo
inicial de descoberta de rotas é semelhante para ambos.
Em relação à taxa de recepção média, por outro lado, o OLSR obteve um
bom desempenho nas simulações de velocidades mais baixas, ficando apenas um
pouco abaixo do melhor desempenho na velocidade de 1 m/s, que foi do AODV.
Entretanto, o desempenho do OLSR decresceu proporcionalmente ao aumento da
velocidade nas simulações. Este comportamento é exibido no gráfico 5.
Gráfico 5 – Taxa de recepção média em diferentes simulações
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Fonte: Elaborado pelo autor
O AODV, por sua vez, foi o protocolo de roteamento que obteve o melhor
desempenho em todas as simulações de velocidade. Além disso, seu desempenho
foi pouco afetado com o aumento da velocidade nas simulações. As versões reativa
e proativa do HWMP, apresentaram um desempenho razoável nas simulações.
Entretanto, tais protocolos distanciaram-se progressivamente do desempenho do
AODV com o aumento da velocidade nas simulações.
Contagem de saltos média
A contagem de saltos não pode ser apontada individualmente como um
indicador de desempenho, pelo menos não quando esta comparação é feita com
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outros protocolos de roteamento, uma vez que nem sempre o melhor caminho para
um destino é o mais curto. Desta forma, o número de saltos pode mostrar apenas
qual protocolo de roteamento teve a capacidade de encontrar as rotas mais curtas.
O AODV, por ter como única métrica a contagem de saltos, considera os
caminhos mais curtos os melhores. O OLSR, por sua vez, conta com as métricas
adicionais ETT e ETX para a escolha do melhor caminho para um determinado
destino. Desta forma, o OLSR no quesito contagem de saltos foi o protocolo de
roteamento capaz de encontrar as rotas com os menores caminhos em todas as
simulações, conforme exibido no gráfico 6.
Gráfico 6 – Contagem de saltos média em diferentes simulações
AODV

OLSR

HWMP-R

HWMP-P
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Fonte: Elaborado pelo autor
O protocolo de roteamento HWMP, conforme descrito anteriormente,
considera todos os nós da rede como vizinhos de um salto de distância. Desta
forma, sua representação no gráfico anterior é apenas simbólica, pois a contagem
de saltos na camada de rede não tem nenhum significado para o HWMP, uma vez
que este é um protocolo da camada de enlace.
Notou-se também, por meio do gráfico, que para todas as simulações a
contagem de saltos média do OLSR tendeu a diminuir conforme a velocidade
aumentava. Este também foi o comportamento notado para o AODV, porém apenas
para as baixas velocidades, pois nas mais altas a contagem de saltos média teve um
crescimento proporcional ao aumento da velocidade de movimentação dos nós.
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Sobrecarga de roteamento média
A configuração do modelo de simulação com uma baixa taxa de transmissão
de pacotes de dados, permitiu que a sobrecarga de roteamento dos protocolos
pudesse ser observada de forma clara, uma vez que este tráfego de controle se
tornou o predominante da rede.
Conforme exibido no gráfico 7, o protocolo que apresentou a menor
sobrecarga de roteamento e, consequentemente, o melhor desempenho nas
simulações foi o AODV. Por trabalhar com apenas uma única métrica, a contagem
de saltos, o AODV transmite poucas mensagens de controle para o estabelecimento
de rotas. Além disso, por ser um protocolo reativo, tais mensagens são transmitidas
sob demanda, ou seja, somente quando rotas precisam ser estabelecidas para
determinados destinos até então inalcançáveis.
Gráfico 7 – Sobrecarga de roteamento média em diferentes simulações
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HWMP-P
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Fonte: Elaborado pelo autor
Os demais protocolos de roteamento apresentaram desempenhos similares
em todas as simulações. As mensagens de controle transmitidas pelo OLSR e
HWMP são constantes, pois ambos operam de forma proativa na manutenção de
rotas. Mesmo em sua versão reativa, o HWMP continua transmitindo mensagens de
controle para manter as rotas que foram estabelecidas sob demanda. O alto fluxo de
mensagens de controle transmitidas na rede pode, inclusive, impactar na fração de
entrega de pacotes, conforme foi exibido anteriormente no gráfico 1.
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Em relação ao aumento da velocidade nas simulações, não foi notada
alteração significativa na quantidade média de mensagens de controle transmitidas.
Notou-se apenas que nos instantes iniciais das transmissões, para todos os
protocolos a sobrecarga chegava à 100%, uma vez que rotas ainda estavam sendo
estabelecidas e, portanto, pacotes de dados ainda podiam ser transmitidos.
Consumo de energia médio
O consumo de energia de um protocolo de roteamento é uma métrica
importante para os nós que estão em constante movimento, uma vez que estes
geralmente dependem de uma bateria limitada. O modelo de simulação proposto
atribuiu um valor infinitamente simbólico à fonte de energia de todos os nós, visando
analisar o consumo de energia da rede por cada protocolo de roteamento, de forma
que os nós não pudessem ficar sem energia ao longo das simulações.
Conforme exibido no gráfico 8, pôde-se observar que o AODV foi o protocolo
que obteve o menor consumo de energia em todas as simulações e, portanto, o
melhor desempenho nesta métrica. Os demais protocolos apresentaram consumos
superiores, afinal transmitem mais mensagens de controle do que o AODV para o
estabelecimento de rotas. Desta forma, pode-se concluir que o consumo de energia
está diretamente associado à métrica sobrecarga de roteamento e, por este motivo,
o desempenho apresentado pelos protocolos nestas duas métricas foi similar.
Gráfico 8 – Consumo de energia médio em diferentes simulações
AODV

OLSR

HWMP-R

HWMP-P
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Fonte: Elaborado pelo autor
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O aumento da velocidade durante as simulações gerou um aumento mínimo e
proporcional de consumo de energia para todos os protocolos de roteamento. A
variação do consumo de energia pôde ser notada nos instantes iniciais das
simulações, quando desde o início o AODV se destacou positivamente como o
protocolo de roteamento com menor consumo e o HWMP, nas versões reativa e
principalmente proativa, como o protocolo com o maior nível de consumo de energia.
5.3 Análise dos resultados
O cenário proposto por este trabalho foi simulado pelo modelo desenvolvido
para o software ns-3 variando-se a velocidade de movimentação dos drones e os
protocolos de roteamento. Os resultados obtidos por meio das simulações e na
análise de desempenho, tornaram possíveis a elaboração de algumas conclusões a
respeito dos protocolos de roteamento. A tabela 8 exibe um resumo do desempenho
dos protocolos de roteamento nas diferentes velocidades simuladas, de acordo com
cada uma das métricas adotadas para a análise.
Tabela 8 – Resumo do desempenho dos protocolos de roteamento
Velocidade de
movimentação

1 m/s

2,5 m/s

5 m/s

10 m/s

25 m/s

50 m/s

Fração de entrega
de pacotes

OLSR

OLSR

AODV

AODV

AODV

AODV

Atraso fim-a-fim

OLSR

OLSR

OLSR

OLSR

HWMP-P*

HWMP-P*

Jitter

OLSR

OLSR

AODV

AODV

HWMP-P

HWMP-P*

Capacidade de
processamento

AODV

AODV

AODV

AODV

AODV

AODV

Contagem de
saltos**

OLSR

OLSR

OLSR

OLSR

OLSR

OLSR

Sobrecarga de
roteamento

AODV

AODV

AODV

AODV

AODV

AODV

Consumo de
energia

AODV

AODV

AODV

AODV

AODV

AODV

* O HWMP-P apresentou o melhor desempenho, pois o OLSR obteve
uma fração de entrega de pacotes insuficiente nestas simulações.
Observações
** O HWMP não participou da análise por não utilizar esta métrica da
camada de rede, assim o OLSR apresentou o melhor desempenho.

Fonte: Elaborada pelo autor
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O protocolo de roteamento AODV foi o que apresentou maior compatibilidade
com as necessidades do cenário proposto por este trabalho. Ele foi capaz de obter a
maior fração de entrega de pacotes e capacidade de processamento da rede.
Adicionalmente, o AODV foi o protocolo que apresentou a menor sobrecarga de
roteamento e consumo de energia em todas as simulações. Tais resultados positivos
podem ser atribuídos à capacidade de rápida adaptação do AODV às mudanças de
topologia, bem como o uso de uma métrica simples como é a contagem de saltos,
além de poucas mensagens de controle para a descoberta de rotas por ser reativo.
O AODV, entretanto, é penalizado pelo uso exclusivo da métrica contagem de
saltos, uma vez que este protocolo não é capaz de avaliar a qualidade dos caminhos
descobertos, assim tendo seu desempenho prejudicado nas métricas atraso fim-afim e jitter. Desta forma, o AODV pode não apresentar um desempenho satisfatório
em redes que executam aplicações dependentes de qualidade de serviço. Por outro
lado, o AODV demonstrou ser o protocolo de roteamento mais indicado para redes
que possuem uma alta taxa de mobilidade dos nós, inclusive em velocidades
maiores.
Adicionalmente, a baixa sobrecarga de roteamento do AODV possibilita que
menos mensagens de controle sejam transmitidas pela rede. Consequentemente, o
AODV é capaz de consumir menos energia e possibilitar maiores taxas de
transmissão e recepção de dados e, por conseguinte, uma maior fração de entrega
de pacotes. Por fim, o baixo consumo de energia do AODV, possibilita que os nós
móveis façam melhor uso de suas baterias, podendo permanecerem ativos por mais
tempo na rede.
O protocolo de roteamento OLSR apresentou seu melhor desempenho
quando aplicado a redes com uma baixa velocidade de movimentação dos nós,
assim obtendo a melhor fração de entrega de pacotes nestas situações. Em
simulações que envolviam velocidades maiores, o OLSR foi capaz de entregar
menos da metade dos pacotes transmitidos para o sink do que os demais protocolos
de roteamento. Desta forma, o OLSR provou ser o protocolo de roteamento mais
sensível ao aumento progressivo da velocidade de movimentação dos nós.
O OLSR, em contrapartida, mostrou durante às simulações ser o protocolo
mais capaz de entregar pacotes com o menor atraso fim-a-fim e um dos menos
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afetados pelo jitter, assim tornando-o viável para aplicações sensíveis a estas
métricas. Isto se deve ao fato do OLSR utilizar as métricas ETT e ETX em conjunto
com a contagem de saltos, assim possibilitando a obtenção de caminhos com
melhor qualidade.
O protocolo de roteamento HWMP, utilizado no cenário nas versões reativa e
proativa, apresentou desempenho similar ou ligeiramente inferior aos demais
protocolos, na fração de entrega de pacotes, atraso fim-a-fim e capacidade de
processamento da rede. Notou-se, inclusive, que o aumento da velocidade de
movimentação dos nós afetou pouco o desempenho do HWMP nestas métricas,
principalmente no caso de sua versão reativa, com exceção do atraso fim-a-fim, no
qual a versão proativa mostrou-se menos sensível.
Por fim, como o HWMP utiliza muitas mensagens de controle para a
descoberta e manutenção de rotas, este acabou sobrecarregando a rede com estas
mensagens,

assim

causando

muitas

colisões

de

pacotes.

Tais

colisões,

consequentemente, afetaram o desempenho geral do HWMP em relação às
métricas abordadas neste trabalho. A sobrecarga de roteamento excessiva, torna o
HWMP o protocolo menos recomendado para cenários que possuam uma alta
densidade de nós, principalmente no caso de sua versão proativa, uma vez que uma
grande quantidade de bateria será gasta pelos nós clientes, assim afetando sua
permanência na rede.
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6 CONCLUSÃO
As redes em malha sem fio podem ser adotadas para estabelecer a
comunicação de diversas aplicações. Alguns exemplos de aplicações são os
sensores em áreas rurais, a conectividade para cidades, parques e áreas de campi,
as aplicações militares, entre outras. Entretanto, de acordo com o cenário de
aplicação, a escolha do protocolo de roteamento pode ser determinante para o
funcionamento da aplicação em si. Dentre os problemas que podem advir do uso de
um protocolo inadequado estão a alta latência na entrega de pacotes, baixas taxas
de transmissão e recepção, perda de pacotes, entre outros. Além disso, de acordo
com o cenário, o consumo de energia e a mobilidade dos nós podem ser fatores
determinantes na indicação do protocolo de roteamento mais adequado.
6.1 Resumo
Este trabalho apresentou uma análise de desempenho dos protocolos de
roteamento AODV, OLSR e HWMP, quando aplicados a um cenário composto por
uma rede em malha sem fio híbrida com movimentação de nós. Os nós clientes, que
se movimentavam em velocidades constantes por toda a área de simulação, tinham
como objetivo enviar dados para um nó sink central. Para possibilitar tal análise, foi
proposto e desenvolvido um modelo de simulação, por meio do software ns-3, no
qual o cenário descrito foi simulado para diversas velocidades de movimentação dos
nós, utilizando os protocolos de roteamento anteriormente citados.
O protocolo de roteamento AODV apresentou os melhores índices de
desempenho nas simulações executadas do cenário. Dentre as métricas analisadas,
o AODV se destacou em relação aos demais protocolos pela maior fração de
entrega de pacotes, maior capacidade de processamento, a menor sobrecarga de
roteamento e o menor consumo de energia em todas as simulações. Em
contrapartida, o AODV apresentou um baixo desempenho na latência atribuída à
entrega dos pacotes, medida pelas métricas atraso fim-a-fim e jitter. Concluiu-se,
portanto, que o AODV é um protocolo de roteamento recomendado para redes que
possuam uma alta taxa de mobilidade de nós, inclusive em altas velocidades,
permitindo o uso otimizado de suas baterias. Em contrapartida, redes AODV podem
apresentar problemas caso suas aplicações sejam sensíveis à latência na entrega
dos pacotes.
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O OLSR, por sua vez, foi o protocolo de roteamento que apresentou maior
sensibilidade aos aumentos de velocidade nas simulações. Ele destacou-se
somente em baixas velocidades de movimentação dos nós e, de forma geral, no
desempenho das métricas atraso fim-a-fim e jitter. Desta forma, recomenda-se o uso
do OLSR em cenários que executam aplicações sensíveis à latência na entrega de
pacotes. Outros cenários recomendados para uso do OLSR são aqueles nos quais
os nós possuem uma baixa taxa e velocidade de movimentação, ou ainda em
cenários estáticos.
O protocolo de roteamento HWMP mostrou nas simulações ser pouco
sensível ao aumento da velocidade de movimentação dos nós, entretanto teve seu
desempenho geral prejudicado devido às diversas colisões causadas por muitas
mensagens de controle transmitidas pela rede. Desta forma, recomenda-se o uso do
HWMP em cenários com baixa densidade de nós. Além disso, dentre as duas
versões do HWMP, a proativa mostrou ser a que implica num menor atraso na
entrega de pacotes e, no caso de cenários com mobilidade, a reativa a versão do
HWMP capaz de fazer melhor uso da bateria dos nós.
6.2 Análise geral e contribuições
As simulações, executadas para o cenário proposto por este trabalho,
mostraram que o protocolo de roteamento AODV é o que melhor se enquadra em
aplicações que possuam uma alta taxa e velocidade de mobilidade dos nós,
inclusive no consumo otimizado de energia dos nós. O uso do AODV só não é
recomendado em redes que executam aplicações sensíveis à latência na entrega
dos pacotes. Os demais protocolos de roteamento, OLSR e HWMP, não
apresentaram bons desempenhos nas simulações do cenário proposto. Concluiu-se,
portanto, que o uso do OLSR é mais indicado para cenários com nenhuma ou baixa
velocidade de movimentação dos nós e, por fim, que o uso do HWMP pode ser
indicado para cenários com baixa densidade de nós.
Este trabalho apresentou como contribuição primária os resultados de uma
análise de desempenho dos protocolos de roteamento AODV, OLSR e HWMP,
quando aplicados a redes em malha sem fio híbridas com mobilidade de nós,
considerando para tal diversas velocidades de movimentação. Como o estudo
contemplou simultaneamente os conceitos roteamento, mobilidade e consumo de
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energia, foi possível indicar os melhores cenários para cada um dos protocolos de
roteamento. Desta forma, os resultados apresentados podem ser utilizados pelo
meio acadêmico na escolha do protocolo de roteamento mais recomendado para os
cenários

que

estejam

estudando,

tendo

conhecimento

das

vantagens

e

desvantagens apresentadas por cada um dos protocolos de roteamento.
A contribuição secundária deste trabalho é o modelo de simulação que foi
desenvolvido para a execução das simulações. Tal modelo, cujo código-fonte está
disponível no apêndice A, pode ser utilizado pelo meio acadêmico para a reprodução
dos resultados apresentados neste trabalho, ou ainda para estudos relacionados. O
modelo de simulação é personalizável por conta dos diversos parâmetros de entrada
que podem ser especificados no início de sua execução, assim permitindo a
simulação de diferentes cenários compostos por redes em malha sem fio.
Além das contribuições esperadas, este trabalho adicionalmente contribuiu
com

a

identificação

de

bugs

encontrados

no

software

ns-3

durante

o

desenvolvimento do modelo de simulação. Desta forma, os bugs apresentados na
tabela 9 foram reportados para a comunidade de desenvolvimento do software ns-3
para que pudessem ser corrigidos. Até o presente momento, apenas o bug ID 2728
continua sem correção. Entretanto, tal bug não afetou o desenvolvimento deste
trabalho, uma vez que a impressão de quadros do HWMP foi utilizada como um
recurso auxiliar para o desenvolvimento do modelo de simulação.
Tabela 9 – Bugs encontrados no software ns-3 reportados para correção
Descrição do erro

Reporte

Correção

ID do bug

Erro ao executar simulações com o
protocolo DSR

05/07/2016

08/02/2016

2454

Erro ao tentar executar o PyViz na
versão ns-3-dev

26/02/2017

07/03/2017

Sem ID por ser na
versão ns-3-dev

Erro ao tentar imprimir quadros do
HWMP (802.11s)

11/03/2017

-

2728

Fonte: Elaborada pelo autor
Por fim, o autor deste trabalho também contribuiu ativamente com a
comunidade do software ns-3, ao responder algumas dúvidas de usuários em
relação ao uso, funcionamento e configuração do simulador, desde que este
software começou a ser utilizado neste trabalho.
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6.3 Sugestões para futuras pesquisas
Os resultados obtidos na análise de desempenho dos protocolos de
roteamento e o modelo de simulação desenvolvido para o software ns-3, dão
margem à elaboração de estudos relacionados ou complementares a este trabalho.
Desta forma, sugere-se como trabalhos futuros os seguintes tópicos:
•

Analisar os efeitos da aplicação de altas taxas de transmissão de dados
no desempenho dos principais protocolos de roteamento, considerando
para tal análise métricas similares às propostas por este trabalho. Com
este estudo será possível indicar se existem protocolos de roteamento
mais sensíveis à carga de dados e quais são eles;

•

Adaptação do modelo de simulação proposto por este trabalho para
contemplar protocolos de roteamento de outras categorias, como os
protocolos baseados em localização, energia ou QoS. Por cada uma
destas categorias possuir características distintas, pode-se analisar o
desempenho de seus protocolos quando aplicados a diferentes cenários;

•

Adaptação do modelo de simulação para considerar placas de rede com
diferentes capacidades de alcance para os nós clientes e os nós
roteadores, bem como segmentar as fontes de energia destes dois tipos
de nós. Desta forma, será possível analisar o efeito do esgotamento das
baterias dos clientes na capacidade de autorecuperação dos protocolos de
roteamento;

•

Por fim, seria possível utilizar o modelo de simulação para um novo estudo
a respeito de como a densidade de nós em um cenário afeta o
desempenho dos protocolos de roteamento. Para tal estudo, métricas
similares às propostas por este trabalho poderiam ser utilizadas.
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APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DO MODELO DE SIMULAÇÃO
/* -*- Mode: C++; c-file-style: "gnu"; indent-tabs-mode:nil; -*- */
/*
* Copyright (c) 2017 IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas - São Paulo
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation;
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
*
* Author: Daniel Oliva Domingues <techdan88@gmail.com>
*/
#include "ns3/aodv-module.h"
#include "ns3/applications-module.h"
#include "ns3/core-module.h"
#include "ns3/energy-module.h"
#include "ns3/flow-monitor-module.h"
#include "ns3/internet-module.h"
#include "ns3/llc-snap-header.h"
#include "ns3/mesh-module.h"
#include "ns3/mobility-module.h"
#include "ns3/olsr-module.h"
#include "ns3/wifi-module.h"
using namespace ns3;
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("HybridMeshSimulator");
class HybridMeshSimulator
{
public:
HybridMeshSimulator ();
std::string CommandSetup (int argc, char **argv);
void RunSimulation (std::string outputFileName);
private:
Ptr<Socket> SetupPacketReceive (Ipv4Address addr, Ptr<Node> node);
void ReceivePacket (Ptr<Socket> socket);
void TotalEnergy (double oldValue, double totalEnergy);
void PhyTxTrace (std::string context, Ptr<const Packet> packet);
void SimulationReport ();
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double simArea;
uint32_t numClientNodes;
uint32_t numRouterNodes;
std::string routingProtocol;
std::string rootMPAddress;
std::string dataRate;
uint32_t packetSize;
double clientSpeed;
double clientMaxPause;
double initialEnergy;
double simDuration;
std::string outputFileName;
double outputInterval;
uint32_t destinationPort;
uint64_t bytesReceived;
uint64_t packetsReceived;
uint64_t phyBytesTx;
double networkEnergy;
FlowMonitorHelper flowMonitor;
Ptr<FlowMonitor> flowMonitorPtr;
};
HybridMeshSimulator::HybridMeshSimulator ()
: simArea (3410000),
numClientNodes (25),
numRouterNodes (144),
routingProtocol ("HWMP"),
rootMPAddress ("ff:ff:ff:ff:ff:ff"),
dataRate ("1Kbps"),
packetSize (1024),
clientSpeed (0),
clientMaxPause (0.0),
initialEnergy (1000000),
simDuration (600.0),
outputFileName ("HybridMeshSimulator.csv"),
outputInterval (1.0),
destinationPort (9),
bytesReceived (0),
packetsReceived (0),
phyBytesTx (0),
networkEnergy (0.0)
{
}
std::string
HybridMeshSimulator::CommandSetup (int argc, char **argv)
{
CommandLine cmd;
cmd.AddValue ("simArea", "Simulation area in square meters", simArea);
cmd.AddValue ("numClientNodes", "Number of client nodes", numClientNodes);
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cmd.AddValue ("numRouterNodes", "Number of router nodes", numRouterNodes);
cmd.AddValue ("routingProtocol", "Routing Protocol: AODV; OLSR; HWMP",
routingProtocol);
cmd.AddValue ("rootMPAddress", "Root Mesh Point MAC Address in colon format",
rootMPAddress);
cmd.AddValue ("dataRate", "Data rate in bps, Kbps or Mbps", dataRate);
cmd.AddValue ("packetSize", "Packet size in Bytes", packetSize);
cmd.AddValue ("clientSpeed", "Client nodes mobility speed in m/s", clientSpeed);
cmd.AddValue ("clientMaxPause", "Client nodes mobility maximum pause in
seconds", clientMaxPause);
cmd.AddValue ("initialEnergy", "Nodes initial energy in Joules", initialEnergy);
cmd.AddValue ("simDuration", "Simulation duration in seconds", simDuration);
cmd.AddValue ("outputFileName", "Output file name in CSV format",
outputFileName);
cmd.AddValue ("outputInterval", "Output interval in seconds", outputInterval);
cmd.Parse (argc,argv);
return outputFileName;
}
Ptr<Socket>
HybridMeshSimulator::SetupPacketReceive (Ipv4Address addr, Ptr<Node> node)
{
TypeId tid = TypeId::LookupByName ("ns3::UdpSocketFactory");
Ptr<Socket> sink = Socket::CreateSocket (node, tid);
InetSocketAddress local = InetSocketAddress (addr, destinationPort);
sink->Bind (local);
sink->SetRecvCallback (MakeCallback (&HybridMeshSimulator::ReceivePacket,
this));
return sink;
}
void
HybridMeshSimulator::ReceivePacket (Ptr<Socket> socket)
{
Ptr<Packet> packet;
Address senderAddress;
while ((packet = socket->RecvFrom (senderAddress)))
{
bytesReceived += packet->GetSize ();
packetsReceived += 1;
}
}
void
HybridMeshSimulator::PhyTxTrace (std::string context, Ptr<const Packet> packet)
{
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WifiMacTrailer wifiTlr;
WifiMacHeader wifiHdr;
LlcSnapHeader llcHdr;
Ptr<Packet> p = packet->Copy ();
p->RemoveHeader(wifiHdr);
if (p->GetSize () == 4)
{
return;
}
p->RemoveTrailer(wifiTlr);
if (routingProtocol != "HWMP"){
if (!p->PeekHeader (llcHdr))
{
return;
}
p->RemoveHeader(llcHdr);
}
phyBytesTx += p->GetSize();
}
void
HybridMeshSimulator::TotalEnergy (double oldValue, double totalEnergy)
{
networkEnergy += (oldValue - totalEnergy);
}
void
HybridMeshSimulator::SimulationReport ()
{
double txPacketsSum = 0;
double txBytesSum = 0;
double rxPacketsSum = 0;
double rxBytesSum = 0;
double delaySum = 0;
double jitterSum = 0;
double timesForwardedSum = 0;
double meanDelay = 0;
double meanHopCount = 0;
double meanRoutingOverhead = 0;
double meanJitter = 0;
double meanRxBitrate = 0;
double meanTxBitrate = 0;
double meanPacketDeliveryRatio = 0;
double meanEnergyConsumption = 0;
std::ofstream outputFile (outputFileName.c_str (), std::ios::app);
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flowMonitorPtr->CheckForLostPackets();
Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>
(flowMonitor.GetClassifier ());
std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = flowMonitorPtr->GetFlowStats ();
for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = stats.begin (); i !=
stats.end (); ++i)
{
Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i->first);
if (t.destinationPort == destinationPort)
{
txPacketsSum += i->second.txPackets;
txBytesSum += i->second.txBytes;
rxPacketsSum += i->second.rxPackets;
rxBytesSum += i->second.rxBytes;
delaySum += i->second.delaySum.GetSeconds();
jitterSum += i->second.jitterSum.GetSeconds();
timesForwardedSum += i->second.timesForwarded;
}
}
if (rxPacketsSum == 0)
{
meanDelay = 0;
meanHopCount = 0;
meanRxBitrate = 0;
}
else
{
meanDelay = (delaySum/rxPacketsSum)*1000;
meanHopCount = 1+(timesForwardedSum/rxPacketsSum);
meanRxBitrate = ((rxBytesSum/(Simulator::Now ().GetSeconds ()))*8)/1000;
}
if (rxPacketsSum == 0 || rxPacketsSum == 1)
{
meanJitter = 0;
}
else
{
meanJitter = (jitterSum/(rxPacketsSum-1))*1000;
}
if (txPacketsSum == 0)
{
meanPacketDeliveryRatio = 0;
meanTxBitrate = 0;
}
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else
{
meanPacketDeliveryRatio = (rxPacketsSum/txPacketsSum)*100;
meanTxBitrate = ((txBytesSum/(Simulator::Now ().GetSeconds ()))*8)/1000;
}
if (phyBytesTx == 0)
{
meanRoutingOverhead = 0;
}
else if (phyBytesTx < txBytesSum)
{
meanRoutingOverhead = 0;
}
else
{
meanRoutingOverhead = (1-(txBytesSum/phyBytesTx))*100;
}
if (Simulator::Now ().GetSeconds () == 0)
{
meanEnergyConsumption = 0;
}
else
{
meanEnergyConsumption = networkEnergy/(Simulator::Now ().GetSeconds ());
}
std::locale myLocale("");
outputFile.imbue(myLocale);
outputFile << (Simulator::Now ()).GetSeconds () << ";"
<< meanTxBitrate << ";"
<< meanRxBitrate << ";"
<< meanDelay << ";"
<< meanJitter << ";"
<< meanHopCount << ";"
<< meanRoutingOverhead << ";"
<< meanPacketDeliveryRatio << ";"
<< meanEnergyConsumption
<< std::endl;
outputFile.close ();
Simulator::Schedule (Seconds (outputInterval),
&HybridMeshSimulator::SimulationReport, this);
}
void
HybridMeshSimulator::RunSimulation (std::string CVSFileName)
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{
NodeContainer sinkNode;
NodeContainer routerNodes;
NodeContainer clientNodes;
if (numRouterNodes == 0 || numClientNodes == 0)
{
std::cout << "WARNING: The absence of router nodes or client nodes does not
characterize a Hybrid Mesh Network."
<< std::endl;
}
if (numRouterNodes/sqrt(numRouterNodes) != sqrt(numRouterNodes))
{
std::cout << "WARNING: This number of router nodes will not form a perfect
grid."
<< std::endl;
}
sinkNode.Create (1);
routerNodes.Create (numRouterNodes);
clientNodes.Create (numClientNodes);
MobilityHelper sinkMobility;
MobilityHelper routerMobility;
MobilityHelper clientMobility;
sinkMobility.SetPositionAllocator ("ns3::UniformDiscPositionAllocator",
"rho", DoubleValue (0.0),
"X", DoubleValue (0.0),
"Y", DoubleValue (0.0));
sinkMobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
sinkMobility.Install (sinkNode);
double initialPos;
double simAreaStep;
const long double pi = 3.141592653589793238L;
double simAreaRadius = sqrt(simArea/pi);
if (numRouterNodes == 1)
{
initialPos = -0;
simAreaStep = 0;
}
else
{
initialPos = simAreaRadius/sqrt(2);
simAreaStep = (2*initialPos)/(sqrt(numRouterNodes)-1);
}
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double maxStep = sqrt(pow(200,2)/2);
if (simAreaStep > maxStep)
{
std::cout << "WARNING: For maximum simulation area coverage, consider using
at least "
<< pow(ceil(sqrt(pow(((2*initialPos)/maxStep)+1,2))),2)
<< " router nodes."
<< std::endl;
}
routerMobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator",
"GridWidth", UintegerValue (ceil(sqrt(numRouterNodes))),
"MinX", DoubleValue (-initialPos),
"MinY", DoubleValue (-initialPos),
"DeltaX", DoubleValue (simAreaStep),
"DeltaY", DoubleValue (simAreaStep),
"LayoutType", StringValue ("RowFirst"));
routerMobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
routerMobility.Install (routerNodes);
ObjectFactory clientPos;
clientPos.SetTypeId ("ns3::UniformDiscPositionAllocator");
clientPos.Set ("rho", DoubleValue (simAreaRadius));
clientPos.Set ("X", DoubleValue (0.0));
clientPos.Set ("Y", DoubleValue (0.0));
Ptr<PositionAllocator> positionAlloc = clientPos.Create ()>GetObject<PositionAllocator> ();
if (clientSpeed > 0)
{
char bufferSpeed[100];
sprintf(bufferSpeed, "ns3::ConstantRandomVariable[Constant=%f]", clientSpeed);
std::string clientSpeedStr = std::string(bufferSpeed);
char bufferPause[100];
sprintf(bufferPause, "ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=%f]",
clientMaxPause);
std::string clientMaxPauseStr = std::string(bufferPause);
clientMobility.SetMobilityModel ("ns3::RandomWaypointMobilityModel",
"Speed", StringValue (clientSpeedStr),
"Pause", StringValue (clientMaxPauseStr),
"PositionAllocator", PointerValue (positionAlloc));
}
else
{
clientMobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
}
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clientMobility.SetPositionAllocator (positionAlloc);
clientMobility.Install (clientNodes);
NodeContainer allNodes;
allNodes.Add(sinkNode);
allNodes.Add(routerNodes);
allNodes.Add(clientNodes);
YansWifiPhyHelper phy = YansWifiPhyHelper::Default ();
YansWifiChannelHelper channel = YansWifiChannelHelper::Default ();
phy.SetChannel (channel.Create());
NetDeviceContainer allDevices;
if (routingProtocol != "HWMP")
{
WifiHelper wifi = WifiHelper ();
WifiMacHelper mac = WifiMacHelper ();
wifi.SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_80211g);
allDevices = wifi.Install (phy, mac, allNodes);
}
InternetStackHelper internetStack;
if (routingProtocol == "AODV")
{
AodvHelper aodv;
internetStack.SetRoutingHelper (aodv);
internetStack.Install (allNodes);
}
else if (routingProtocol == "OLSR")
{
OlsrHelper olsr;
internetStack.SetRoutingHelper (olsr);
internetStack.Install (allNodes);
}
else if (routingProtocol == "HWMP")
{
MeshHelper mesh = MeshHelper::Default ();
if (!Mac48Address (rootMPAddress.c_str ()).IsBroadcast ())
{
mesh.SetStackInstaller ("ns3::Dot11sStack", "Root", Mac48AddressValue
(Mac48Address (rootMPAddress.c_str ())));
}
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else
{
mesh.SetStackInstaller ("ns3::Dot11sStack");
}
mesh.SetStandard(WIFI_PHY_STANDARD_80211g);
mesh.SetSpreadInterfaceChannels (MeshHelper::ZERO_CHANNEL);
mesh.SetNumberOfInterfaces (1);
allDevices = mesh.Install (phy, allNodes);
internetStack.Install (allNodes);
}
else
{
std::cout << "ERROR: Invalid Routing Protocol option. Please choose between
AODV, OLSR and HWMP."
<< std::endl;
}
BasicEnergySourceHelper basicSourceHelper;
basicSourceHelper.Set ("BasicEnergySourceInitialEnergyJ", DoubleValue
(initialEnergy));
EnergySourceContainer energySourceContainer = basicSourceHelper.Install
(allNodes);
if (routingProtocol != "HWMP")
{
WifiRadioEnergyModelHelper wifiRadioEnergyHelper;
wifiRadioEnergyHelper.Set ("IdleCurrentA", DoubleValue (0.273));
wifiRadioEnergyHelper.Set ("CcaBusyCurrentA", DoubleValue (0.273));
wifiRadioEnergyHelper.Set ("TxCurrentA", DoubleValue (0.380));
wifiRadioEnergyHelper.Set ("RxCurrentA", DoubleValue (0.313));
wifiRadioEnergyHelper.Set ("SwitchingCurrentA", DoubleValue (0.273));
wifiRadioEnergyHelper.Set ("SleepCurrentA", DoubleValue (0.033));
wifiRadioEnergyHelper.Install (allDevices, energySourceContainer);
}
else
{
MeshRadioEnergyModelHelper meshRadioEnergyModelHelper;
meshRadioEnergyModelHelper.Set ("IdleCurrentA", DoubleValue (0.273));
meshRadioEnergyModelHelper.Set ("CcaBusyCurrentA", DoubleValue (0.273));
meshRadioEnergyModelHelper.Set ("TxCurrentA", DoubleValue (0.380));
meshRadioEnergyModelHelper.Set ("RxCurrentA", DoubleValue (0.313));
meshRadioEnergyModelHelper.Set ("SwitchingCurrentA", DoubleValue (0.273));
meshRadioEnergyModelHelper.Set ("SleepCurrentA", DoubleValue (0.033));
meshRadioEnergyModelHelper.Install (allDevices, energySourceContainer);
}
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Ipv4AddressHelper address;
address.SetBase ("10.0.0.0", "255.0.0.0");
address.Assign (allDevices);
OnOffHelper client ("ns3::UdpSocketFactory", InetSocketAddress (Ipv4Address
("10.0.0.1"), destinationPort));
client.SetAttribute ("OnTime", StringValue
("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1.0]"));
client.SetAttribute ("OffTime", StringValue
("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0.0]"));
client.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (packetSize));
client.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (DataRate (dataRate)));
ApplicationContainer clientApp = client.Install (clientNodes);
simDuration += outputInterval;
clientApp.Start (Seconds (0.0));
clientApp.Stop (Seconds (simDuration));
HybridMeshSimulator::SetupPacketReceive (Ipv4Address ("10.0.0.1"),
sinkNode.Get (0));
flowMonitorPtr = flowMonitor.InstallAll();
for(uint32_t i=0; i<allNodes.GetN(); i++)
{
Ptr<BasicEnergySource> basicSourcePtr = DynamicCast<BasicEnergySource>
(energySourceContainer.Get (i));
basicSourcePtr->TraceConnectWithoutContext ("RemainingEnergy",
MakeCallback(&HybridMeshSimulator::TotalEnergy, this));
}
Config::Connect ("/NodeList/*/DeviceList/*/Phy/PhyTxBegin", MakeCallback
(&HybridMeshSimulator::PhyTxTrace, this));
HybridMeshSimulator::SimulationReport ();
Simulator::Stop (Seconds (simDuration));
Simulator::Run ();
Simulator::Destroy ();
}
int
main (int argc, char *argv[])
{
HybridMeshSimulator simulator;
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std::string outputFileName = simulator.CommandSetup(argc, argv);
std::ofstream outputFile (outputFileName.c_str ());
outputFile << "Simulation Time;"
<< "Mean Tx Bitrate;"
<< "Mean Rx Bitrate;"
<< "Mean Delay;"
<< "Mean Jitter;"
<< "Mean Hop Count;"
<< "Mean Routing Overhead;"
<< "Mean Packet Delivery Ratio;"
<< "Mean Energy Consumption"
<< std::endl;
outputFile.close ();
simulator.RunSimulation (outputFileName);
return 0;
}
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APÊNDICE B – EVOLUÇÃO DA FRAÇÃO DE ENTREGA DE PACOTES
Gráfico B1 – Fração de entrega de pacotes na velocidade de 1 m/s
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Gráfico B2 – Fração de entrega de pacotes na velocidade de 2,5 m/s
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Gráfico B3 – Fração de entrega de pacotes na velocidade de 5 m/s
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Gráfico B4 – Fração de entrega de pacotes na velocidade de 10 m/s
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Gráfico B5 – Fração de entrega de pacotes na velocidade de 25 m/s
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Gráfico B6 – Fração de entrega de pacotes na velocidade de 50 m/s
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APÊNDICE C – EVOLUÇÃO DO ATRASO FIM-A-FIM
Gráfico C1 – Atraso fim-a-fim na velocidade de 1 m/s
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Gráfico C2 – Atraso fim-a-fim na velocidade de 2,5 m/s
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Gráfico C3 – Atraso fim-a-fim na velocidade de 5 m/s
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Gráfico C4 – Atraso fim-a-fim na velocidade de 10 m/s
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Gráfico C5 – Atraso fim-a-fim na velocidade de 25 m/s
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Gráfico C6 – Atraso fim-a-fim na velocidade de 50 m/s
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APÊNDICE D – EVOLUÇÃO DO JITTER
Gráfico D1 – Jitter na velocidade de 1 m/s
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Gráfico D2 – Jitter na velocidade de 2,5 m/s
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Gráfico D3 – Jitter na velocidade de 5 m/s
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Gráfico D4 – Jitter na velocidade de 10 m/s
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Gráfico D5 – Jitter na velocidade de 25 m/s
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Gráfico D6 – Jitter na velocidade de 50 m/s
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APÊNDICE E – EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO
Gráfico E1 – Taxa de transmissão na velocidade de 1 m/s
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Gráfico E2 – Taxa de recepção na velocidade de 1 m/s
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Gráfico E3 – Taxa de transmissão na velocidade de 2,5 m/s
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Gráfico E4 – Taxa de recepção na velocidade de 2,5 m/s
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Gráfico E5 – Taxa de transmissão na velocidade de 5 m/s
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Gráfico E6 – Taxa de recepção na velocidade de 5 m/s
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Gráfico E7 – Taxa de transmissão na velocidade de 10 m/s
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Gráfico E8 – Taxa de recepção na velocidade de 10 m/s
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Gráfico E9 – Taxa de transmissão na velocidade de 25 m/s
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Gráfico E10 – Taxa de recepção na velocidade de 25 m/s
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Gráfico E11 – Taxa de transmissão na velocidade de 50 m/s
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Gráfico E12 – Taxa de recepção na velocidade de 50 m/s
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APÊNDICE F – EVOLUÇÃO DA CONTAGEM DE SALTOS
Gráfico F1 – Contagem de saltos na velocidade de 1 m/s
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Gráfico F2 – Contagem de saltos na velocidade de 2,5 m/s
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Gráfico F3 – Contagem de saltos na velocidade de 5 m/s
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Gráfico F4 – Contagem de saltos na velocidade de 10 m/s
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Gráfico F5 – Contagem de saltos na velocidade de 25 m/s
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Gráfico F6 – Contagem de saltos na velocidade de 50 m/s
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APÊNDICE G – EVOLUÇÃO DA SOBRECARGA DE ROTEAMENTO
Gráfico G1 – Sobrecarga de roteamento na velocidade de 1 m/s
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Gráfico G2 – Sobrecarga de roteamento na velocidade de 2,5 m/s
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Gráfico G3 – Sobrecarga de roteamento na velocidade de 5 m/s
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Gráfico G4 – Sobrecarga de roteamento na velocidade de 10 m/s
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Gráfico G5 – Sobrecarga de roteamento na velocidade de 25 m/s
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Gráfico G6 – Sobrecarga de roteamento na velocidade de 50 m/s
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APÊNDICE H – EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
Gráfico H1 – Consumo de energia na velocidade de 1 m/s
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Gráfico H2 – Consumo de energia na velocidade de 2,5 m/s
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Gráfico H3 – Consumo de energia na velocidade de 5 m/s
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Gráfico H4 – Consumo de energia na velocidade de 10 m/s
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Gráfico H5 – Consumo de energia na velocidade de 25 m/s
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Gráfico H6 – Consumo de energia na velocidade de 50 m/s
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