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Resumo 
 A popularidade de dispositivos móveis como meio de comunicação tem crescido nos últimos 

anos devido à facilidade de uso, custo e as mais variadas tecnologias. O aumento no número dessas 

opções como WiFi, Bluetooth ou até mesmo rede de telefonia móvel permitem uma maior 

conectividade desses dispositivos móveis na rede. Determinadas tarefas, como compartilhamento de 

stream de vídeo, implicam diferentes requisitos, o que pode requerer diferentes tecnologias de rede. 

 Nos cenários de emergência, que incluem operações militares, força-tarefa para desastres e 

grupos de busca e resgate, onde se pressupõe a ausência de infraestrutura, o uso de redes sem fio e a 

permanente conectividade podem ser requisitos essenciais para realização de algumas tarefas. Para 

tanto o uso de um protocolo de roteamento que seja adequado a esse ambiente é de fundamental 

importância. 

 Este trabalho faz um estudo comparativo de um novo protocolo de roteamento para redes 

heterogêneas ad hoc, chamado Heterogeneous Routing Protocol ou simplesmente HTR, focado em 

cenários de emergência, com um dos protocolos de roteamento para redes ad hoc mais usado, o 

OLSR. A fim de fazer uma análise robusta e escalável, o protocolo HTR foi implementado no 

simulador NS-3 e comparado ao OLSR através de métricas como taxa de entrega, atraso, pacotes 

perdidos, entre outros.  

Palavras-chave: MANET, roteamento, redes ad hoc, simulação, NS-3 
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Abstract 
 The popularity of mobile devices as a means of communication have increased in recent years 

thanks to various technologies. The increase in the number of these options such as WiFi, Bluetooth 

and even mobile phone network allows for greater connectivity of mobile devices on the network. 

Certain tasks imply different requirements which may result in different network technologies that 

can be used. 

 In emergency scenarios, including military operations, the task force for disaster and search 

and rescue groups, which presupposes the absence of infrastructure, the use of wireless networks 

and permanent connectivity may be essential to carry out certain tasks. For both the use of a routing 

protocol that is suited to this environment is of fundamental importance. 

 This paper makes a comparative study of a new routing protocol for heterogeneous ad hoc 

networks, called Heterogeneous Routing Protocol or simply HTR, focused on emergency scenarios, 

with a routing protocol for ad hoc networks most commonly used, the OLSR. In order to make the 

analysis robust and scalable, the HTR protocol was implemented in the simulator and NS-3 

compared to OLSR using metrics such as delivery rate, delay, packet loss, among others. 

Keywords: MANET, routing, ad hoc network, simulation, NS-3  
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1 Introdução 

“o que vale é o que importa.” 

Dito Popular 

 Nos dias atuais, o uso e a popularidade de comunicações móveis têm crescido 

exponencialmente. Tarefas que antes era feitas através da comunicação cabeada, agora podem ser 

feitas usando dispositivos móveis através das mais variadas interfaces de comunicação sem fio como 

WiFi, Bluetooth ou até mesmo a rede de telefonia móvel. Diferentes requisitos de diferentes 

aplicações exigem diferentes tecnologias de rede que podem ser usadas. 

 Para algumas tarefas, como aquelas envolvidas com cenários de emergência, o uso de redes 

sem fio é essencial. Alguns cenários relevantes incluem operações militares, força-tarefa para 

desastres e formação de equipes para missões em comum como busca e resgate. Nessas situações 

múltiplos grupos e organizações podem precisar estabelecer um meio de comunicação para auxiliar 

na colaboração e atingir o objetivo. Por exemplo, em uma operação de resgate e salvamento em 

desastres, um comando militar pode precisar coordenar suas atividades com o corpo de bombeiros, 

grupo médico, policiais e outras entidades, compartilhando informações sem se preocupar com 

tecnologia está sendo utilizado por cada grupo. 

 Tal tarefa necessita do desenvolvimento de uma abordagem que permita a comunicação fim-a-

fim usando redes de comunicação móveis (ou redes compostas por dispositivos que possuam 

interfaces com tecnologia sem fio) e que possa estabelecer tal comunicação facilmente em um 

ambiente de desastre, onde não há uma infraestrutura de rede como suporte. Redes ad hoc são redes 

que podem funcionar sem a necessidade de uma configuração pré-estabelecida de rede. Uma das 

suas principais características é o suporte a operações eficientes em redes móveis incorporando o 

roteamento da rede dentro de cada nó ou dispositivo da rede (desde que implementem o protocolo 

IP [IETF81] [DEER98]). 

 Uma MANET (do inglês, Mobile Ad hoc Network) é uma rede ad hoc sem fio formada por nós 

com mobilidade que podem mudar de modo rápido e inesperado de localização, alterando a 

topologia da rede inúmeras vezes. Tais redes não possuem qualquer tipo de infraestrutura de 

suporte, ou seja, podem ser configuradas rapidamente em qualquer ambiente e, geralmente, são 
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compostas por nós que possuem restrições de capacidades (bateria, poder de processamento, entre 

outras.). Esse tipo de rede também pode ser adaptado a uma rede infraestruturada formando uma 

rede mesh [CHANG05].  

 Vários protocolos de roteamento para redes MANET têm sido especificados pelo IETF 

MANET WG e outras entidades [WIKI09] para obter um fácil desenvolvimento dessas redes. Tais 

protocolos são baseados em diferentes conceitos os quais foram propostos para lidar com 

determinados requisitos de diferentes domínios. Um cenário importante e, ainda não completamente 

explorado, é o desenvolvimento de uma MANET com suporte a tecnologias heterogêneas e com 

uma eficiente comunicação entre seus nós. 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é parte de um processo envolvido durante o desenvolvimento 

de um novo protocolo de roteamento usada em contexto ad hoc móvel e tem como objetivo 

fornecer uma especificação deste protocolo, a implementação em um ambiente simulado e a sua 

avaliação. 

O novo protocolo de roteamento especificado pode suportar o uso de diferentes tecnologias, 

como Wifi e Bluetooth (802.15) [BLUE04]. Para esse trabalho, porém, somente o uso de IEEE 

802.11 [IEEE09] será explorado, visto que o simulador escolhido não possui outras tecnologias de 

comunicação implementadas nativamente. Esse protocolo pode ser adequado para cenários de 

emergência como um requisito prioritário.  

Especificamente, esse trabalho propõe validar o protocolo especificado, comparando-o com 

um protocolo já conhecido e validado em trabalhos científicos. O protocolo escolhido foi o OLSR 

[CLAU03] e o ambiente de simulação utilizado para a avaliação foi o NS-3 [NS310]. 

1.2 Estrutura do Trabalho 

Esse trabalho foi organizado da seguinte forma. No Capítulo 2 é apresentado o estado da arte 

sobre redes ad hoc e é feita uma revisão na literatura de trabalhos relacionados ao tema desta 

dissertação. O Capítulo 3 apresenta o protocolo HTR (Heterogeneous Technology Routing), um novo 

protocolo adequado para redes MANET que permite a comunicação entre diferentes tecnologias de 

uma maneira automatizada. O Capítulo 4 descreve a implementação desse protocolo no simulador 

NS-3 bem como os cenários feitos para os testes. No Capítulo 5, algumas avaliações do protocolo 

são feitas considerando um conjunto de métricas relevantes. Além disso, a eficiência do protocolo é 

medida através da comparação dos seus resultados com outros protocolos já existentes. Finalmente, 

as conclusões, incluindo a enumeração das contribuições e os trabalhos futuros.  
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2 Trabalhos Relacionados 

“O primeiro dever da inteligência é duvidar dela mesma.” 

Albert Einstein 

 Neste capítulo os principais conceitos sobre roteamento em redes ad hoc e suas 

tecnologias disponíveis são apresentados. A seção 2.1 descreve os conceitos relevantes para 

o entendimento do trabalho. A seção 2.2 apresenta os trabalhos relacionados encontrados na 

literatura. Por fim, uma discussão dos trabalhos relacionados é feita visando destacar os 

pontos fortes de cada trabalho.  

2.1 Redes Ad Hoc 

 Redes sem fio são principalmente caracterizadas pela transferência de informação entre 

nós distantes sem o uso de fios. Basicamente, redes sem fio podem trabalhar de dois modos 

diferentes: baseados na presença de uma estação base (um ponto central de coordenação por 

onde toda e qualquer comunicação deve passar) ou não (ou seja, rede ad hoc). A Figura 1 

ilustra ambos os métodos.  
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Estação base

(a) rede infra-estruturada (b) rede ad hoc

  

Figura 1: Rede sem fio com infraestrutura (a) e Rede sem fio Ad hoc (b). 

 A Figura 1 (a) representa a comunicação infraestruturada, onde para um dispositivo se 

comunicar a outro é preciso enviar essa informação a um coordenador central que, por sua vez, irá 

encaminhar o tráfego ao dispositivo de destino correto. Já a Figura 1 (b) representa uma rede ad hoc, 

onde não há a presença de um coordenador central e a comunicação passa de dispositivo por 

dispositivo diretamente. Como redes ad hoc é o foco deste trabalho, elas serão mais bem exploradas 

a seguir.  

 Diferentemente das redes sem fio infraestruturadas, redes ad hoc podem ser implantadas sem 

uma coordenação central ou infraestrutura de rede pré-estabelecida. Por tal motivo, redes ad hoc 

provam ser bastante úteis em cenários onde a infraestrutura foi perdida ou sua implantação é 

complexa e/ou não rentável.  

 Embora a ausência de um coordenador central evite problemas como gargalos de 

comunicação e questões relativas à tolerância a falhas, certas tarefas, antes de responsabilidades da 

estação base, agora devem ser cumpridas pelos próprios nós de maneira distribuída e colaborativa, o 

que acaba por ocasionar novos problemas. Um desses desafios é o modo como as informações 

serão transmitidas do nó de origem até o destino, em outras palavras roteamento. Uma visão geral 

deste desafio específico é apresentada a seguir.  

2.1.1. Roteamento Ad Hoc  

 Nas redes ad hoc, a ausência de um coordenador central faz com que os nós cooperem 

no intuito de se comunicarem além da alcançabilidade de suas antenas. Esse procedimento é 

conhecido como técnica multisalto de roteamento, onde os nós mais distantes usam nós 
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intermediários para enviar mensagens e, então, estabelecer contato com os destinos 

desejados.  

 Um modo simples de implementar o multisalto é através da difusão de mensagens (do inglês 

flooding). Nesse modo, a mensagem é marcada com um número de sequência e enviada a todos os 

seus vizinhos locais. Esse tipo de envio é conhecido como broadcast. Se o nó que receber essa 

mensagem não for o destinatário, então ele encaminha a mensagem e mantém o número de 

sequência para evitar possíveis ciclos que possam acontecer se reencaminhar a mesma mensagem.  

 A Figura 2 mostra um exemplo de comunicação multisalto usando a difusão de mensagens 

com origem no nó A e com destino nó G. O número nas setas indica a quantidade de vezes que a 

mensagem foi repassada. As mensagens são propagadas para toda rede até chegar ao nó de destino, 

localizado a mais de um salto. A necessidade de um número de sequência pode ser verificada 

analisando o que acontece quando o nó D encaminha a mensagem para o nó E. Uma vez que o nó 

E já tem registrado o número de sequência, ele não encaminhará a mensagem novamente. Novas 

mensagens são marcadas com diferentes números de sequência e identificação do nó de origem a 

fim de manter registrado tudo o que já foi encaminhado. 

C

D GF

AE

B

3

2

1

2 2

3

3

3

2

4

2

1

 

Figura 2: Enviando uma mensagem do nó A ao nó G via broadcast 

 No exemplo da Figura 2, fica claro que das seis (6) mensagens enviadas em broadcast 

apenas duas (2) mensagens bastariam para efetuar a comunicação entre os nós A e G. 

Conseqüentemente, os nós B, C, D e E não precisam realmente encaminhar a mensagem. 

Desta forma, percebe-se que se o objetivo principal for simplesmente alcançar algum nó na 

rede, o processo de difusão de mensagem pode ser muito custoso e, dependendo do 

tamanho da rede, acarretar uma sobrecarrega de tráfego. 
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 Para superar esse problema, redes ad hoc aplicam protocolos de roteamento específicos que 

identificam o caminho pelo qual a mensagem será encaminhada até alcançar o destino. Contudo, as 

características específicas de redes ad hoc como topologia dinâmica e perda de pacotes regulares 

tornam a criação e manutenção de caminhos ótimos um grande desafio, fazendo o roteamento uma 

importante área de pesquisa em redes ad hoc. Dois exemplos bem conhecidos de protocolos de 

roteamento de redes ad hoc são o AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector) [PER03] e o OLSR 

(Optimized Link State Routing) [CLAU03]. O primeiro é um protocolo reativo capaz de descobrir rotas 

sob demanda. O segundo, por outro lado, é um protocolo de roteamento proativo baseado no 

algoritmo “link state” e personalizado para as necessidades de uma rede MANET. Em um 

protocolo de roteamento do tipo link state cada nó notifica periodicamente o estado atual de 

seus links para todos os nós da rede. Se ocorrer uma mudança no estado de um link, essa 

informação irá se propagar por toda a rede. 

2.2 Classificação dos Protocolos de Roteamento Ad Hoc 

 Para comparar e analisar os protocolos de roteamento para redes ad hoc existentes, um 

método de classificação é importante. Assim, [ACS07] classifica tais protocolos de acordo 

com certas características que servem para agrupar e comparar as diferentes abordagens 

utilizadas. Essas características são principalmente relacionadas com as informações que são 

utilizadas para o roteamento, quando essa informação é adquirida e os papeis que os nos 

desempenham durante o processo, por exemplo. 

 Um dos principais métodos para distinguir protocolos de roteamento é baseado em 

como as informações sobre as rotas são adquiridas e gerenciadas nos nós. Baseado nesse 

método, os protocolos de roteamento podem ser classificados em proativos, reativos e 

híbridos. 

2.2.1 Proativo 

 Um protocolo é dito proativo quando os nós em uma rede ad hoc móvel avaliam 

continuamente rotas para todos os nós alcançáveis e tentam manter consistentes e 

atualizadas essas informações de roteamento. Dessa forma, um nó de origem pode obter um 

caminho de roteamento imediatamente quando precisar [CHANG05]. Além do mais, todos 

os nós precisam manter uma visão consistente de toda a topologia da rede. Quando ocorre 

alguma mudança na topologia da rede, as atualizações devem ser propagadas através da rede 

para anunciar a mudança. Alguns exemplos de protocolos proativos são o Wireless Routing 
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Protocol (WRP) [MURT96], Destination Sequence Distance Vector (DSDV) [PER94], e o Optimized 

Link State Routing Protocol (OLSR) [CLAU03]. 

2.2.2 Reativo 

 Nos protocolos de roteamento reativos, também conhecido como protocolos de 

roteamento 'sob demanda', os caminhos de roteamento (rotas) são construídos apenas 

quando são necessários. Uma operação de descoberta de rota aciona um procedimento de 

resolução de rota. Tal procedimento termina quando uma rota for encontrada ou se 

nenhuma rota disponível for encontrada. Alguns exemplos de protocolos reativos são o Ad 

Hoc On‐demand Distance Vector routing (AODV) [PER03] e o Dynamic Source Routing (DSR) 

[JOHN96]. 

2.2.3 Híbrido 

 Os protocolos híbridos são propostos como sendo a combinação das duas abordagens 

tratadas anteriormente e geralmente tentam superar as limitações destes. Alguns exemplos de 

protocolos que podem ser citados que são híbridos são o Zone Routing Protocol (ZRP) 

[HAAS97] e o Hybrid Ad Hoc Routing Protocol (HARP) [NIKA01]. 

2.3 Protocolos e Arquiteturas de Roteamento para Redes Ad hoc 

 Esta seção apresenta os principais protocolos e arquitetura de roteamento voltadas 

para redes ad hoc móveis e heterogêneas. 

2.3.1 OLSR 

 O OLSR (Optimized Link State Routing) [CLAU03] é um protocolo de roteamento 

desenvolvido para trabalhar em redes MANET, orientado a tabela, proativo e que utiliza um 

mecanismo de otimização no controle de inundação do tráfego (flooding) chamada multipoint 

relaying. Além disso, o OLSR possui a característica de ser um protocolo link state, ou seja, 

define a topologia da rede através das informações de enlace dos nós da rede. Também  

pode ser considerado um protocolo hierárquico devido a existência de um nó chamado de 

MPR que faz parte do mecanismo de otimização citado acima.  

 Vale salientar que, apesar de ser considerado um protocolo de roteamento, na verdade 

ele pode ser descrito como um protocolo de manutenção de rotas, já que ele possui a função 
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de gerenciar a tabela de roteamento deixando a função de fazer o roteamento propriamente 

dito para o sistema operacional. 

 Para garantir a manutenção das rotas, o protocolo OLSR possui um conjunto de 

mensagens de controle que permite a troca de informações usadas no cálculo de rotas. Os 

tipos principais de mensagens utilizadas pelo OLSR são os seguintes: 

 HELLO: são mensagens trocadas periodicamente entre vizinhos e fazem parte do 

processo de identificação de vizinhos. Durante o processo de identificação de vizinhos as 

mensagens de Hello trocadas entre os nós definem se o vizinho é simétrico ou assimétrico, 

caso haja resposta ou não as mensagens de Hello de um nó. Estas respostas servem como 

confirmação de recebimento e também são mensagens de Hello. A Figura 3 ilustra a 

identificação de um vizinho simétrico utilizando a ideia descrita na seção 3.8 e utilizando as 

mensagens de Hello. 

 

Figura 3: Processo de identificação de vizinhos do OLSR 

 MULTIPLE INTERFACE DECLARATION (MID): São enviadas por nós que 

possuem mais de uma interface em um domínio OLSR. 

 TOPOLOGY CONTROL (TC): Estas mensagens são encaminhadas pelos MPRs e 

possuem informações a respeito dos enlaces conhecidos de cada nó daquele domínio OLSR. 

O conjunto destas mensagens é que irá definir a topologia da rede e que, conseqüentemente, 

será utilizado no processo de cálculo e escolha da melhor rota. 

 HOST AND NETWORK ASSOCIATION (HNA): Esta mensagem é utilizada por 

nós que desejam se anunciar como gateways para outras redes. Gateways são nós que possui o 
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acesso, através de alguma interface disponível, a alguma rede externa e, por conseguinte, 

possibilita a comunicação entre a rede interna e externa. 

 O protocolo OLSR utiliza as mensagens de Hello e TC (Topology Control) para descobrir 

e então disseminar o estado do enlace através da rede. Os nós individualmente usam essas 

informações de topologia para computar o próximo salto até o destino para todos os nós na 

rede, usando caminhos com a menor quantidade de saltos durante o encaminhamento. 

 Para tanto, o OLSR mantém atualizado uma variedade de repositórios de dados com 

informações do estado da rede. Estes repositórios são atualizados através do processamento 

das mensagens de controle. As informações contidas nestes repositórios são utilizadas na 

geração das mensagens de controle. 

 Cada informação registrada possui um período de validade ou timeout. Esse tempo é 

fornecido em cada mensagem de controle que está informando algum detalhe para 

atualização. Os principais repositórios são descritos abaixo: 

 Tabela de Associação de Múltiplas Interfaces – contém informações a respeito de nós 

que possuem e utilizam mais de uma interface para se comunicar. Todos os 

endereços das interfaces desses nós são armazenados nessa tabela. 

 Tabela de Enlaces – Essa tabela é mantida para calcular o estado dos enlaces dos nós 

vizinhos. Para tanto, essa tabela opera considerando todos os endereços das 

interfaces, já que o protocolo considera as ligações entre as interfaces em nível de 

enlace.  

 Tabela de Vizinhos – Aqui são armazenados todos os vizinhos diretos, ou seja, de até 

um salto. As informações contidas nesta tabela são atualizadas dinamicamente através 

das informações da Tabela de enlaces. 

 Tabela de Vizinhos a Dois Saltos – Armazena todos os vizinhos diretos dos nós que 

são vizinhos diretos do nó local. Deve ser percebido que vizinhos diretos podem 

estar armazenados nesta base de dados, já que alguns podem ser alcançados por 

outros vizinhos diretos. 

 Tabela de MPR – Todos os nós que foram escolhidos como MPR pelo nó local são 

armazenados nessa tabela. 
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 Tabela de MPR Selecionados – Todos os nós que escolheram este nó local como MPR 

são gravados neste repositório. 

 Tabela de Informações de Topologia – Aqui são armazenadas as informações de 

estado de todos os enlaces recebidos dos nós que estão no domínio OLSR. 

 Tabela de Replicados – Essa tabela registra informações de mensagens processadas e 

repassadas recentemente para que estas não sejam duplicadas na rede. 

 Para que o mecanismo de otimização utilizado pelo OLSR funcione, todo nó deve 

calcular seu conjunto de MPRs através do seu conjunto de nós vizinhos simétricos 

escolhidos de tal forma que todos os vizinhos de dois saltos possam ser atingidos através de 

um MPR.  

 Todos os nós selecionam e mantêm os seus próprios MPRs. OLSR utiliza um conceito 

chamado „voluntariedade‟ (willingness) que todo nó diz a sua disposição em ser escolhido 

como MPR. Essa informação é anunciada através das mensagens de Hello é um dos fatores 

utilizados na seleção. Os níveis de voluntariedade são definidos de zero a sete e estes limites 

de intervalo dizem que, caso mínimo, um nó nunca será utilizado como MPR e, no caso 

máximo, que um nó sempre será utilizado como MPR.  

 Obter o melhor conjunto MPR foi provado ser um problema NP‐Completo 

[DEAN05]. A especificação do OLSR propõe uma heurística simples pra o processo de 

seleção do MPR (S‐MPR), mas outros processos podem ser utilizados como: Classical flooding, 

NS‐MPR, MPR‐CDS, E‐CDS, Cluster [DEAN05]. 

 O protocolo HTR toma emprestado alguns conceitos usados no OLSR, como a 

otimização ao broadcast de mensagens através do uso do MPR, o processo de identificação de 

vizinhos, formato de algumas mensagens e tabelas. Também por isso, o OLSR foi escolhido 

para uma análise comparativa neste trabalho além de ser um protocolo bem conhecido, 

comumente usado e reconhecido na comunidade acadêmica. 

2.3.2 ANA4 

 O Ana4 [BOU06] foi projetado para permitir a comunicação entre dispositivos em um 

ambiente de rede heterogênea. Esta arquitetura propõe um conjunto de requisitos, tais 

como: 
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• Conectividade entre redes: comunicação nó-a-nó, independente do tipo e 

quantidade de interfaces de cada nó. 

• Suporte a endereço IP: necessário para manter a capacidade da comunicação 

Inter redes sobre uma infraestrutura de rede heterogênea interoperável. 

• Conectividade com Internet: a comunicação global com outros nós ou serviços, 

que não estejam localizados dentro da rede ad hoc. 

 Para alcançar esse objetivo, o Ana4 opera em uma camada intermediária, chamada 

camada 2.5, para prover soluções para questões como autoconfiguração de endereço, 

integração com pilha IP e handover. Dessa forma, o Ana4 suporta a interoperabilidade entre 

redes sobre uma infraestrutura de rede heterogênea através do uso de um endereçamento 

virtual, que esconde a heterogeneidade de hardware e de rede. Além disso, pelo fato do Ana4 

abstrair as interfaces percebidas no dispositivo em uma camada intermediária, ele não 

necessita de alterações nos dispositivos ou na implementação da pilha IP. 

Arquitetura do Ana4 

 A arquitetura do Ana4 é dividida em três níveis de abstração de rede:  

• Nível de hardware: representa todas as interfaces de redes (interfaces físicas) 

disponíveis no dispositivo. Nesse nível, a noção de comunicação é relacionada à 

compatibilidade da camada de enlace. O endereço MAC é usado para identificar 

cada interface de rede. 

• Nível Ad hoc: representa a rede ad hoc. É uma combinação das redes compostas 

pelas tecnologias existentes no nó, independente se for com ou sem fio. Nesse 

nível cada nó pode ser assemelhado a uma interface virtual ad hoc e um único 

endereço ad hoc (denominado endereço ana4) é usado para identificá-lo. A 

interface virtual ad hoc é usada para esconder os diferentes dispositivos e 

tecnologias de rede e também para abstrair em uma única interface de rede virtual. 

• Nível IP: representa a rede IP abstraída, ou seja, é uma abstração da rede como um 

link Ethernet, onde o endereço de hardware de todo nó é o endereço de nível ad 

hoc. Dessa forma, todos os nós possuem uma única interface Ethernet. 

Roteamento no Ana4 
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 O roteamento do Ana4 é baseado na informação obtida na vizinhança da rede e na 

topologia armazenada nas tabelas ARP e COM. A tabela ARP contém os endereços das 

interfaces físicas (endereço MAC) de todos os nós da vizinhança. A tabela COM, que é a 

tabela de roteamento propriamente dita, contém o próximo salto (endereço ad hoc) que 

pode ser usado para cada destino. A tabela COM pode ser preenchida por outros protocolos 

de roteamento como OLSR, AODV [PER03] ou DSDV [PER94], uma vez que o 

mecanismo de roteamento não é abrangido eficientemente na arquitetura do Ana4. 

2.3.3 MCL (Mesh Connectivity Layer) 

 MCL (Mesh Connectivity Layer) [DRA04] é uma solução de roteamento ad hoc onde a 

qualidade do enlace influencia a seleção da rota. O MCL foi desenvolvido para o roteamento 

em redes sem fio multi-radio e multi-salto, focando nas estações estacionárias. O MCL foi 

projetado como um driver que fica localizado na camada 2.5 e implementa um adaptador de 

rede virtual. Dessa forma, em uma camada mais acima, o MCL figura apenas como mais um 

enlace Ethernet e, em uma camada mais abaixo, aparece como outro protocolo executando 

sobre a camada física. 

Roteamento no MCL 

 Multi-Radio Link Quality Source Routing (MR-LQSR) é o protocolo de roteamento usado 

pelo MCL framework. É a combinação do protocolo de roteamento LQSR [PAD04] com 

uma nova métrica chamada WCETT (Weighted Cumulative Expected Transmission Time). O 

LQSR é um protocolo do tipo link state derivado do DSR [JOHN96], que inclui suas 

funcionalidades básicas e mensagens como route request, route reply e route error. Entretanto, 

diferentemente do DSR, que atribui pesos iguais a todos os links da rede, o MR-LQSR usa a 

métrica WCCETT para atribuir pesos aos links e combiná-los em um caminho de métrica. 

2.3.4 AWDS 

 AWDS (Ad hoc Wireless Distributed Service) [AWDS08] é uma solução que tenta combinar 

a flexibilidade do roteamento na camada dois (2) com o controle de topologia e a capacidade 

de roteamento inteligente do OLSR. É implementado como um daemon do Unix/Linux e 

opera totalmente no espaço de usuário. 

Roteamento AWDS 
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 O AWDS usa a abordagem link state no seu roteamento, assim como o OLSR. Todo 

nó envia, periodicamente, pacotes contendo seu endereço que são recebidos por qualquer nó 

dentro do alcance de comunicação, ou seja, todos os seus vizinhos recebem. A lista de 

vizinhos de cada nó é constantemente difundida através da rede. Dessa forma todos os nós 

na rede possuirão uma visão completa da topologia. O algoritmo do caminho mais curto é 

usado para encontrar o próximo nó na rota que seja mais próximo do destino. O roteamento 

AWDS considera a métrica de qualidade de link que, o que evita certos problemas que são 

específicos para redes sem fio como links fracos ou unidirecionais. 

 A Erro! Fonte de referência não encontrada. abaixo apresenta uma visão geral e 

abrangente dos trabalhos relacionados apresentados anteriormente, indicando a sua 

abordagem, se trás suporte a heterogeneidade e qual o critério utilizado para a escolha da 

melhor rota durante o roteamento. 

Tabela 1 - Tabela comparativa dos trabalhos relacionados 

protocolo/arquitetura abordagem heterogeneidade critério de roteamento 

OLSR link state não número de saltos 

Ana4 link state sim dependente do protocolo 

MCL link state não qualidade do enlace 

AWDS link state não número de saltos 
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3 HTR 

“ao redor de buraco, tudo é beira.” 

 Ariano Suassuna 

O objetivo desse capítulo é especificar um novo protocolo de roteamento para redes ad hoc 

heterogêneas focado em cenários de emergência, denominado HTR (do Inglês Heterogeneous 

Technology Routing). Como dito anteriormente, redes para cenários de emergência precisam estabelecer 

rapidamente uma comunicação entre os nós e manter, por mais tempo que for possível, a 

conectividade entre eles, mesmo em ambientes precários e sem infraestrutura de comunicação, que é 

o caso desse cenário. 

Desta forma, esse capítulo apresenta uma visão geral do protocolo, terminologia e formato 

dos pacotes, mensagens e tabelas. Em seguida mostra como funciona o processamento dos pacotes, 

algoritmos de encaminhamento e roteamento. Por fim mostra o algoritmo de escolha dos nós MPR 

(Multipoint Relaying). 

3.1 Visão Geral 

HTR é um protocolo de roteamento desenvolvido para redes móveis ad hoc, que abstrai as 

características de múltiplos saltos e heterogeneidade da rede em uma única rede ad hoc. No 

protocolo HTR, um nó pode: participar de diferentes redes ad hoc; usar diferentes tecnologias de 

comunicação como 802.11 (Wi-Fi) [IEEE09] e 802.15 (Bluetooth) [BLUE04]; utilizar apenas um 

único endereço IP, permanecendo válido em todas as redes e fazendo com que a mobilidade do nó 

não implique na mudança de endereço. HTR também oferece compatibilidade total com TCP/IP e 

um mecanismo lógico para partição e junção de redes.  

O protocolo HTR pega emprestado alguns conceitos do OLSR [CLAU03] como a otimização 

para o controle do tráfego de mensagens chamada MPR (Multipoint Relaying). Entretanto, o HTR faz 

uso de outras métricas adicionais no seu cálculo de rotas, como link quality (que indica a qualidade do 

link, onde link pode ser entendido como um meio de comunicação que une dois nós), capacidade 

energética do nó e até mesmo políticas embutidas em papéis atribuídos aos nós para eleger aqueles 

que serão MPR na rede, diferentemente do OLSR que faz uso apenas do numero de saltos (hop count) 

na escolha da melhor rota. 
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Diferentemente da maioria das abordagens de roteamento, onde apenas uma única métrica de 

roteamento (por exemplo, contagem de saltos) é usada, o roteamento no HTR é baseado na forte 

integração das funcionalidades das camadas dois (enlace) e três (rede) da pilha TCP/IP. Uma função 

de custo é definida para considerar fatores como condições do link, eficiência energética e outros 

aspectos da camada de enlace a fim de encaminhar o pacote para o destino.  

3.2 Terminologia 

Esta seção descreve a terminologia usada na especificação do protocolo em questão. 

Nó: um dispositivo, integrante da MANET, que implementa o protocolo HTR como o especificado 

nesse documento.  

Interface HTR: um dispositivo de rede participante de uma MANET. Um nó pode ter várias 

interfaces HTR, mas somente um único endereço IP. 

Nó vizinho (vizinho de um salto): é chamado assim, todo nó que possui alguma interface que tem 

um link para pelo menos uma interface desse vizinho. 

Nó vizinho de dois saltos: um nó que pode ser alcançado diretamente por qualquer nó de um salto 

(excluindo, claro, qualquer outro nó de um salto e o nó local). 

Multipoint Relay (MPR): um nó que é selecionado por algum dos seus vizinhos de um salto para 

retransmitir todas as mensagens recebidas por este vizinho no modo broadcast (modo de envio onde 

o pacote é transmitido para todos os nós vizinhos), desde que a mensagem não seja uma duplicata 

(ainda não tenha sido enviada) e que o seu tempo de vida seja maior do que um (1). 

Tabela MPR: um subconjunto dos vizinhos selecionados tal que estritamente todos os seus 

vizinhos de dois saltos possam ser alcançados por pelo menos um desses vizinhos selecionados. 

Seletor MPR: um nó que tenha selecionado um vizinho de um salto como seu MPR, será chamado 

de Seletor MPR desse vizinho. 

Link: é um par de interfaces HTR (cada uma de diferentes nós) suscetível a ouvir uma a outra (isto 

é, uma pode estar hábil a receber tráfego da outra). É dito que um nó possui um link com outro nó 

quando uma de suas interfaces tem um link com uma das interfaces do outro nó. 

Link simétrico: um link que é, certamente, bi-direcional. 

Link Assimétrico: um link que possui apenas uma direção. 

Vizinhança simétrica de um salto: uma vizinhança simétrica de um salto de um nó qualquer X é 

um conjunto de nós tal que eles tenham, pelo menos, um link simétrico com X. 
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Vizinhança simétrica de mais de um salto: uma vizinhança simétrica de dois saltos de X é um 

conjunto de nós, excluindo ele mesmo, tal que eles tenham, pelo menos, um link simétrico com 

qualquer vizinho simétrico de um salto de X. 

3.3 Funcionalidades do HTR 

A fim de viabilizar o roteamento de pacotes em uma rede MANET estabelecida, o protocolo 

HTR possui um conjunto de funcionalidades bem definidas. Essas funcionalidades especificam o 

comportamento dos nós participantes de uma rede MANET que estejam executando o protocolo 

HTR como seu protocolo de roteamento. As principais funcionalidades do HTR são: 

 Endereçamento de nós: apesar de ser projetado para operar em nós com múltiplas 

interfaces, o protocolo usa um único endereço IP para identificar um nó na rede. Podem ser 

usadas as versões 4 ou 6 do protocolo IP (IPv4 ou IPv6). 

 Sensoriamento de link: essa funcionalidade mantém atualizadas informações sobre quais 

links existem ou ainda permanecem ativos entre um nó e seus vizinhos. É realizada através 

da emissão periódica de mensagens de HELLO sobre a interface a qual está sendo feito o 

sensoriamento. Uma mensagem separada de HELLO é gerada para cada interface e emitida 

na interface correspondente. As informações são mantidas em uma tabela chamada Tabela 

de Enlace de Vizinhos (explicada na seção 3.6). 

 Detecção de Vizinho: essa funcionalidade permite que os nós possam descobrir ou deduzir 

a existência de vizinhos diretamente a partir das informações trocadas durante o 

sensoriamento de link. Tais informações são armazenadas na Tabela de Enlace de Vizinhos 

(explicada na seção 3.6). 

 Seleção de MPR: essa funcionalidade permite ao protocolo controlar a difusão de 

mensagens (flooding) na rede através da seleção de nós que possam reenviar mensagens em 

broadcast dos seus vizinhos de tal forma que, devido à localização na rede, essas mensagens 

possam alcançar o maior número possível de nós distintos na rede. 

 Difusão das mensagens de controle de topologia (TC): as mensagens de controle de 

topologia (TC, do inglês Topology Control) são difundidas a fim de proporcionar informações 

suficientes a cada nó na rede para permitir o cálculo da rota. A seção 3.9.6 detalha essa 

funcionalidade. 

 Cálculo de rota: essa funcionalidade permite que cada nó possa computar sua tabela de 

roteamento de acordo com a informação obtida através da troca periódica de mensagens. A 

seção 3.10 detalha essa funcionalidade.  
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3.4 Formato dos Pacotes e Encaminhamento 

3.4.1 Formato dos Pacotes 

 O esboço básico de qualquer pacote no HTR está representado na Figura 4. O pacote HTR 

pode conter uma ou mais mensagens. 

 

Figura 4: Formato do pacote HTR. 

Cabeçalho do pacote HTR: 

 Tamanho do pacote: O tamanho (em bytes) do pacote inteiro, incluindo o cabeçalho (16 bits). 

 Número de Sequência do pacote: um número de sequência que é incrementado a cada vez 

que uma nova mensagem HTR é transmitida por um determinado nó (16 bits) 

Corpo do pacote HTR: 

 Tipo da mensagem: um inteiro identificando o tipo dessa mensagem (8 bits). Similar ao 

OLSR, tipos de mensagens de 0-127 são usados pelo HTR enquanto o 128-255 é reservado 

espaço para futuras ampliações. 

 Validade: indica por quanto tempo, após a recepção, um nó ainda irá considerar a informação 

contida na mensagem como válida (8 bits).  
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 Tamanho da mensagem: indica o tamanho (em bytes) dessa mensagem, incluindo o 

cabeçalho (16 bits). 

 Endereço de origem: indica o endereço do nó que, originalmente, gerou a mensagem (32 

bits). É importante ressaltar que esse campo não pode ser confundido com o endereço de 

origem do cabeçalho IP, que é modificado a cada vez que a mensagem é retransmitida para o 

endereço do nó intermediário. 

 Tempo de vida: um inteiro que identifica o número máximo de saltos que essa mensagem 

pode ser retransmitida (8 bits). Permite controlar o raio de difusão (flooding) da mensagem na 

rede. Para cada retransmissão da mensagem, este campo é decrementado de um (1). Um nó 

que recebe uma mensagem com um TTL (do inglês, Time-to-Live) igual à zero (0) ou um (1) 

não pode retransmití-la. 

 Contagem de saltos: um inteiro que identifica o número de vezes que a mensagem foi 

retransmitida (8 bits). Esse campo é iniciado com o valor zero (0) e a cada vez que a 

mensagem é retransmitida é incrementado em um (1). 

 Número de Sequência da Mensagem: um número de sequência que é incrementado cada 

vez que um novo pacote HTR é transmitido por determinado nó (16 bits). O número de 

sequência impede a retransmissão de mensagens já enviadas anteriormente. 

3.4.2 Processamento dos Pacotes e Flooding de Mensagens  

 Qualquer processamento de pacotes HTR começa com a avaliação do cabeçalho da 

mensagem. Quando um pacote HTR é recebido, o nó checa o valor do campo „Tipo da mensagem‟ 

para determinar sua natureza e o que fazer com esse pacote. Uma vez que o nó pode receber uma 

grande quantidade de mensagens em um curto intervalo de tempo, há a possibilidade de que alguma 

mensagem já processada anteriormente ser recebida de novo e, consequentemente, reprocessada. 

Para evitar esse desperdício de recurso, cada nó HTR salva informações sobre as mensagens 

recebidas mais recentemente. Essa tabela é chamada Tabela de Duplicados e é explicada na seção 

3.6.6. 

 Para cada pacote HTR recebido, o nó deve realizar os seguintes passos para cada mensagem 

encapsulada:  

Condição de descarte ou corte de pacotes: 

 Se o pacote não contém nenhuma mensagem (isto é, o tamanho do pacote é menor ou 

igual ao tamanho do cabeçalho do pacote), então o pacote é descartado. 



 

19 

 Se o TTL da mensagem é menor ou igual à zero, ou se a mensagem foi enviada pelo 

próprio nó que recebeu (isto é, o endereço de origem da mensagem é o endereço principal 

do nó recebedor), então a mensagem é descartada. 

Condição de processamento: 

 Se há um registro na tabela de duplicados que contenha o endereço de origem e o número 

de seqüência da mensagem, então a mensagem não deve ser processada, pois é uma 

mensagem duplicada. Caso contrário a mensagem pode ser processada de acordo com a 

especificação daquele tipo de mensagem.  

Condição de encaminhamento: 

 Se há um registro na tabela de duplicados que contenha o endereço de origem e o número 

de sequência da mensagem e o identificador (ID) da interface que recebeu a mensagem 

estiver na lista de interfaces pela qual tal mensagem já foi enviada (D_Iface_List), então a 

mensagem é considerada encaminhada e não pode ser retransmitida. 

 Caso contrário: 

o Se o nó implementa esse tipo de mensagem, então ela pode ser transmitida de 

acordo com as especificações para o seu tipo. 

o Se o nó não implementa esse tipo de mensagem, então ela pode ser processada de 

acordo com o algoritmo de encaminhamento padrão (default) descrito a seguir. 

3.4.3 Algoritmo de encaminhamento padrão 

O algoritmo de encaminhamento padrão opera da seguinte forma: 

1. Se o nó que envia a mensagem não é detectado como um vizinho de um salto, então o 

algoritmo de encaminhamento para e a mensagem não é encaminhada. 

2. Se há um registro na tabela de duplicados que contenha o endereço de origem e o número 

de sequência da mensagem, então a mensagem será encaminhada, se e somente se, o 

campo da tabela de duplicados que indica se tal mensagem já foi encaminhada (D_Retr) 

for falso e o identificador (ID) da interface que recebeu a mensagem não estiver incluído 

na lista de interfaces pela qual a mensagem já foi enviada (D_Iface_List). 

3. Se uma entrada não existir, a mensagem é encaminhada. 

Se depois desses passos a mensagem não for encaminhada, então o processo termina, ignorando os 

passos seguintes. Caso contrário, os seguintes passos são seguidos: 
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4. Se o endereço do remetente é um endereço de um nó que o escolheu como seu MPR e se 

o TTL da mensagem é maior que um („1‟), a mensagem pode ser retransmitida. 

5. Se uma entrada na tabela de duplicados existe com o mesmo endereço de origem e o 

mesmo número de sequência, então a entrada é atualizada da seguinte forma: 

o Tempo de expiração = Tempo atual + DUP_HOLD_TIME (Apêndice). 

o O ID da interface que recebeu a mensagem é adicionado ao D_Iface_List. 

o Ao D_Retr é atribuído o valor true se e somente se a mensagem for retransmitida de 

acordo com o passo quatro. 

 Caso contrário, na tabela de duplicados é salvo um registro com os seguintes valores: 

o D_Addr = Endereço de Origem. 

o Seq = Número de Sequência da Mensagem. 

o Tempo de expiração = Tempo atual + DUP_HOLD_TIME (Apêndice). 

o O ID da interface que recebeu a mensagem é adicionado ao D_Iface_List. 

o Ao D_Retr é atribuído o valor true se e somente se a mensagem for retransmitida de 

acordo com o passo quatro. 

 Se e somente se, de acordo com o passo quatro, a mensagem deve ser retransmitida, então: 

6. O campo TTL da mensagem deve ser decrementado 

7. O contador de saltos da mensagem é incrementado em um(„1‟) 

8. A mensagem é enviada em broadcast por todas as interfaces. 

Para mais detalhes sobre os campos Time e D_Retr consultar a tabela de duplicados na seção 3.6.6. 

3.5 Emissão de mensagem e Jitter 

 Para evitar colisões em mensagens de rádio devido à sincronia da transmissão, um jitter é 

introduzido. Este é um pequeno intervalo de tempo aleatório (que incrementa ou decrementa o 

tempo de envio de uma mensagem real) fazendo com que a mensagem seja armazenada em cache 

no nó antes de sua transmissão. Três mecanismos de jitter para casos diferentes devem ser 

empregados, com o objetivo de reduzir a probabilidade de transmissão simultânea e em caso de 

ocorrência, impedi-la de continuar. Este tópico também contém algumas recomendações 

apropriadas para ser usadas na transmissão de mensagens de TC e de HELLO. 

 Os três casos de relevância são: 
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 Geração periódica de mensagem 

 Geração de mensagem acionado externamente 

 Encaminhamento de mensagem 

 Para o primeiro caso, o jitter é usado para reduzir o intervalo entre sucessivas transmissões de 

mensagens por um valor aleatório. Para os dois últimos, o jitter é usado para atrasar uma mensagem 

que está sendo gerada ou retransmitida por um valor aleatório. Cada um desses casos é descrito a 

seguir e cada um usa um parâmetro, chamado MAXJITTER, para a variação do tempo máximo. 

Alguns pontos relevantes de como, por exemplo, como o jitter máximo (MAXJITTER) pode ser 

determinado, são mostrados na seção 3.5.4. 

3.5.1 Geração Periódica de Mensagem  

 Se dois nós geram pacotes contendo mensagens regularmente programadas do mesmo tipo ao 

mesmo tempo e se, tipicamente, eles estão usando o mesmo intervalo de mensagem, todas as 

transmissões dessas mensagens ocorrerão, portanto, ao mesmo tempo. 

 Quando um nó gera uma mensagem periodicamente, duas mensagens sucessivas serão 

separadas por um intervalo bem definido, denotado MSG_INTERVAL. Um nó pode manter mais 

do que um intervalo como, por exemplo, para diferentes mensagens ou diferentes circunstâncias 

(como conter transmissões para evitar congestionamento). 

 Para este caso, o jitter deve ser aplicado para reduzir esse atraso a um valor aleatório. Desta 

forma o atraso entre transmissões consecutivas de mensagens do mesmo tipo é igual a 

(MSG_INTERVAL - jitter), onde o jitter é um valor aleatório. Essa subtração garante que o tempo 

de intervalo da mensagem nunca exceda MSG_INTERVAL. O valor do jitter deve ser gerado 

uniformemente em um intervalo entre zero e MAXJITTER. 

3.5.2 Geração de Mensagem acionada Externamente 

 Visto que os nós respondem a mudanças em seus contextos, em especial na sua vizinhança, 

com a geração e transmissão de mensagens imediatamente, então dois nós próximos que respondem 

à mesma mudança irão enviar mensagens simultaneamente. Para reduzir esse risco, deve ser inserido 

um jitter em uma mensagem acionada externamente, atrasando-a por uma duração de valor aleatório. 

Quando mensagens são acionadas, transmitidas ou não periodicamente, o protocolo pode impor um 

intervalo mínimo entre as mensagens do mesmo tipo, denotado MSG_MIN_INTERVAL. 

 No caso em que o intervalo não é necessário, MSG_MIN_INTERVAL é considerado zero. 

Quando MSG_MIN_INTERVAL é diferente de zero, é apropriado, entretanto, permitir que esse 
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intervalo seja subtraído pelo jitter. Dessa forma, quando uma mensagem é transmitida, a próxima 

será enviada após um intervalo de (MSG_MIN_INTERVAL - jitter). O valor do jitter deve ser 

gerado uniformemente em um intervalo entre zero e MAXJITTER. 

3.5.3 Retransmissão de Mensagem 

 Considerando que os nós reencaminham mensagens recebidas por outros nós, os nós 

próximos irão, eventualmente, receber e reencaminhar a mesma mensagem. Se o encaminhamento 

for feito imediatamente, então a transmissão de pacotes resultante pode interferir uns com os 

outros. Para reduzir a interferência, quando um nó reencaminha uma mensagem, deve ser inserido 

um jitter nesta, atrasando-a por um tempo aleatório. Este atraso deve ser gerado de maneira 

uniforme em um intervalo entre zero e MAXJITTER.  

 Por várias possíveis razões (parâmetros diferentes, reescalonamento de mensagens, valores 

aleatórios extremos), um nó pode receber uma mensagem enquanto ainda estiver esperando para 

reencaminhar uma mensagem anterior proveniente do mesmo nó. Isso é possível sem o jitter, mas 

pode ocorrer mais frequentemente com ele. A ação apropriada a se tomar é reencaminhar somente a 

mensagem mais recente, caso o tipo dessa mensagem seja a mesma da mensagem anterior e outra 

ação também aplicada é reencaminhar ambas as mensagens se o tipo das mensagens for distinto. A 

junção das mensagens é suportada através do pacote HTR, que transporta mais de uma mensagem 

por pacote. 

3.5.4 MAXJITTER 

 O passo envolvido durante a geração do MAXJITTER deve seguir algumas recomendações 

que estão listadas abaixo: 

• Quando mensagens são periodicamente geradas, tudo o que segue abaixo é relevante para 

ser aplicados a cada instância do MAXJITTER: 

o Ele não deve ser negativo. 

o Ele não deve ser maior do que MSG_INTERVAL/2. 

o Ele não pode ser maior do que MSG_INTERVAL/4. 

• Se MSG_MIN_INTERVAL > 0, portanto: 

o MAXJITTER não deve ser maior do que MSG_MIN_INTERVAL. 

o MAXJITTER não pode ser maior do que MSG_MIN_INTERVAL/2. 
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• Assim como a decisão de se usar jitter é dependente do controle de acesso ao meio e as 

camadas inferiores, a seleção do parâmetro MAXJITTER deve ser apropriada para esses 

mecanismos. Por exemplo, MAXJITTER pode ser significantemente maior do que 

qualquer período do quadro de controle de acesso ao meio. 

• Como o jitter foi pensado para reduzir as colisões, um jitter maior, isto é, um acréscimo no 

valor do MAXJITTER, é apropriado quando a chance de colisão é maior. Esse é 

particularmente o caso com maior densidade de nós, que é significante em relação ao 

alcance da interferência ao invés do alcance do sinal útil. 

• A escolha do MAXJITTER usado quando for encaminhar mensagens pode também 

levar em conta o número esperado de vezes que a mensagem pode ser sequencialmente 

encaminhada, até o limite da rede, de modo que o atraso máximo acumulado é limitado. 

 

3.6 Tabelas  

 Uma vez que o HTR é um protocolo proativo e orientado à tabela derivado de 

algoritmos de roteamento tradicionais, do tipo link state, ele mantém tabelas que representam 

a topologia de toda a rede. Essas tabelas são atualizadas constantemente através de 

mensagens de controle, a fim de manter as informações de roteamento atualizadas. Esta 

seção explica cada tabela, seus campos e suas funcionalidades. 

3.6.1 Tabela de Enlace de Vizinhos 

 A Tabela de Enlace de Vizinhos (Link-Neighbor Base) é responsável por manter 

o estado da comunicação na camada de enlace com os vizinhos. Essa tabela abrange todos 

os links ativos entre as interfaces. 

 Basicamente, cada entrada na tabela é composta por oito (8) campos: 

 Identificador da Interface Local (Local Interface Identifier, L_Iface_ID): 

representa o índice da interface (8 bits).  

 Endereço do Vizinho (Neighbor Address, N_Addr): representa o endereço IP do 

nó vizinho.  

 Status: indica se o link é simétrico ou não (1 bit). O valor zero (0) representa um link 

não simétrico (ASYM) e um valor um (1) representa um link simétrico (SYM).  
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 HTR Score: representa o valor do HTR score para cada link entre interfaces, que é uma 

medida eficiente do custo entre a interface local e a interface remota daquele link.  

 Tempo de SYM (SYM Time): indica o tempo de validade, durante o qual o link é 

considerado simétrico (8 bits). Toda vez que o tempo SYM expira, o link é declarado 

assimétrico.  

 Tempo de ASYM (ASYM Time): indica o tempo de validade, durante o qual a 

interface do vizinho é percebida pela interface local, ou seja, o tempo que uma ligação 

assimétrica permanece estabelecida (8 bits).   

 Time: armazena o tempo de validação da entrada (8 bits). Toda vez que o Tempo de 

SYM e o Tempo de ASYM expiram, o link é considerado como perdido.  

 As informações para preencher essa tabela são adquiridas através das mensagens de 

HELLO e usadas para atualizar a tabela de MPR. Elas também são usadas para gerar 

mensagens de HELLO e efetuar cálculos da tabela de roteamento. A Tabela 2 ilustra um 

exemplo da Tabela de Enlace de Vizinhos. 

Tabela 2 - Tabela de Enlace de Vizinhos 

L_Iface_ID N_Addr Status HTRScore SYM Time (s) ASYM Time (s) Time (s) 

1 192.168.0.4 0 80 0 15 15 

2 192.168.1.26 1 97 20 10 20 

3 192.168.0.4 1 85 30 0 30 

 

 É importante enfatizar que cada campo representa um único link estabelecido entre 

duas interfaces de diferentes nós.  

3.6.2 Tabela de Vizinhos de Dois Saltos  

 Essa tabela mantém um conjunto de vizinhos de dois (2) saltos que podem ser 

alcançados através de um vizinho de um salto. Cada campo desse repositório representa um 

link simétrico entre um vizinho de um salto e um vizinho de dois saltos. Normalmente, essa 

tabela contém os nós vizinhos registrados na Tabela de Enlace de Vizinhos.  

Basicamente, cada entrada na tabela é composta por três (3) campos 
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 Endereço do Vizinho (Neighbor Address, N_Addr): representa o endereço IP do 

nó vizinho (32 bits). 

 Endereço do Vizinho de Dois Saltos (Two-Hop Neighbor Address, 

2Hop_N_Addr): representa o endereço IP do nó vizinho de dois saltos (32 bits).  

 Time: armazena o tempo de validação do campo (8 bits).  

 Similar à Tabela de Enlace de Vizinhos, essa tabela é preenchida pelas mensagens de 

HELLO e usada para atualizar a tabela de MPR. Ela também é usada para os cálculos da 

tabela de roteamento. A Tabela 3 ilustra um exemplo da Tabela de Vizinhos de Dois 

Saltos. 

Tabela 3 - Tabela de Vizinho de Dois Saltos 

N_Addr 2Hop_N_Addr Time (s) 

192.168.0.4 192.168.0.7 30 

192.168.0.4 192.168.0.8 20 

192.168.1.26 192.168.1.25 30 

 

 

3.6.3 Tabela de MPR  

 A Tabela de MPR contém todos os nós vizinhos selecionados como MPR. 

Basicamente, cada entrada desse repositório é composta por dois (2) campos: 

 Endereço do Vizinho (Neighbor Address, N_Addr): representa o endereço IP do 

vizinho MPR (32 bits).  

 Time: armazena o tempo de validação do campo (8 bits).  

 Essa tabela é mantém-se usando informações da Tabela de Enlace de Vizinhos e 

Tabela de Vizinhos de Dois Saltos. Ela é usada também na geração de mensagens de 

HELLO. 

 



 

26 

Tabela 4 - Tabela de MPR 

N_Addr Time (s) 

192.168.0.4 15 

192.168.0.7 20 

 

3.6.4 Tabela de Seletores de MPR  

 A Tabela de Seletores de MPR contém todos os vizinhos que selecionaram esse nó 

como seu MPR. Sua estrutura é similar à Tabela de MPR, onde cada entrada é composta 

por somente dois (2) campos: 

 Endereço do Vizinho (Neighbor Address, N_Addr): representa o endereço IP do 

vizinho MPR (32 bits).  

 Time: armazena o tempo de validação do campo (8 bits).  

 As informações para preencher esse repositório são adquiridas através das mensagens 

de HELLO e usadas para gerar mensagens de TC (Topology Control) e para encaminhar 

mensagens. 

Tabela 5 - Tabela de Seletores de MPR 

N_Addr Time (s) 

192.168.0.2 30 

192.168.0.4 20 

 

3.6.5 Tabela de Controle de Topologia 

 A Tabela de Controle de Topologia (Topology Control Base) é responsável por 

manter todas as informações sobre o estado dos links recebido dos nós dentro da rede HTR. 

Em outras palavras, ela contém a topologia da rede.  

Basicamente, cada entrada dessa tabela é composta por quatro (4) campos:  

 Endereço de Destino (TC Destination Address, TC_Dest_Addr): é o endereço IP 

de um nó, que pode ser alcançado em um salto a partir do nó com o endereço IP que 

está no campo TC_last_addr.  
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 Último endereço (TC Last Address, TC_Last_Addr): é um MPR do 

TC_dest_addr.  

 Número de Sequência (Sequence Number, Seq): é um número de sequência usado 

para determinar a mensagem mais atual. Tipicamente, esse campo é limitado a 16 bits.  

 HTRScore: Assim como na Tabela de Enlace de Vizinhos, representa o valor do 

HTRScore para cada link entre interfaces, que é a uma medida eficiente do custo entre 

a interface local e a interface remota daquele link.  

 Time: armazena o tempo de validação do campo (8 bits).  

 As informações para preencher essa tabela são adquiridas através das mensagens de TC 

e usadas para cálculos na tabela de roteamento. A Tabela 6 ilustra um exemplo da Tabela de 

Controle de Topologia.  

Tabela 6 - Tabela de Controle de Topologia 

TC_Dest_Addr TC_Last_Addr Seq HTRScore Time (s) 

192.168.0.7 192.168.0.1 100 80 30 

192.168.0.4 192.168.0.2 101 50 20 

192.168.1.25 192.168.1.26 102 70 30 

 

3.6.6 Tabela de Duplicados  

 A Tabela de Duplicados (Duplicate Base) é mantida para registrar todas as 

mensagens já recebidas e processadas. 

Basicamente, cada entrada desse repositório é composta por cinco (5) campos:  

 Endereço Duplicado (Duplicate Address, D_Addr): é o endereço original da 

mensagem (32 bits).  

 Número de Sequência (Sequence Number, Seq): é um número de sequência da 

mensagem (16 bits).  

 Duplicado Retransmitido (Duplicate Retransmitted, D_Retr): indica se a 

mensagem já foi retransmitida (1 bit). Tipicamente, esse valor é representado por um 
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inteiro, onde zero (0) representa que a mensagem ainda não foi retransmitida (false) e 

um (1) representa que a mensagem já foi retransmitida (true).  

 Lista de Interfaces Duplicadas (Duplicate Interface List, D_Iface_List): é uma 

lista de ID de interfaces pela qual a mensagem foi recebida.  

 Time: armazena o tempo de validação do campo (8 bits).  

 As informações para preencher essa tabela são adquiridas através das mensagens de 

HELLO e de TC usadas para encaminhar as mensagens HTR.  

Tabela 7 - Tabela de Duplicados 

D_Addr Seq D_Retransmitted D_Iface_List Time (s) 

192.168.0.7 100 TRUE {2} 30 

192.168.0.4 101 FALSE {1,2} 20 

192.168.1.25 102 TRUE {1} 30 

 

 

3.7 Tipos e Construção de Mensagens  

 O HTR define somente dois tipos de mensagens: HELLO e TC (Topology Control). 

Todas as funcionalidades do HTR são baseadas no processamento e geração dessas duas 

mensagens. Entretanto, o formato do pacote do protocolo HTR permite uma grande 

variedade de pacotes customizados para serem transmitidos. O HTR irá encaminhar pacotes 

de tipos desconhecidos de acordo com as regras de encaminhamento padrão explicadas mais 

na frente. A otimização usada no HTR, através do uso do MPR, faz com que o flooding de 

mensagem seja um diferencial a favor para qualquer um que precise da difusão de mensagens 

em broadcast em uma rede ad hoc.  

3.7.1 Mensagem de HELLO  

 Mensagens de HELLO são mensagens que compõem o mecanismo para popular a 

maioria dos repositórios mostrados (Tabela de Enlace de Vizinhos, Tabela de Vizinho de 

Dois Saltos e Tabela de Seletores de MPR) com informações sobre os seus vizinhos e os 

seus links 
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3.7.1.1 Formato 

 O formato de uma mensagem de HELLO é ilustrado a seguir:  

   

 

Figura 5: Formato da mensagem de HELLO 

       

 Reservado (Reserved): um campo reservado para uso futuro (16 bits). Ele é 

preenchido com o valor inteiro zero („0‟).  

 Tempo de Hello(Hello Time): indica por quanto tempo um nó pode esperar para 

enviar a próxima mensagem de HELLO (16 bits).  

 Código do Link (Link Code): esse campo contém informações específicas sobre um 

link com um vizinho e o tipo do vizinho (8 bits). O campo Link Type descreve o 

estado do link e o Neighbor Type descreve o estado do vizinho incluindo informações 

sobre MPR. Para tanto, o campo Link Code é interpretado como tendo dois diferentes 

campos de dois bits cada um, como ilustrado na figura abaixo.  

   

 

Figura 6: Formato do campo Link Code 

 

O subcampo Link Type pode representar quatro distintos estados:  
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o 00 (UNSPEC_LINK): indica que nenhuma informação específica sobre o 

link foi obtida.  

o 01 (ASYM_LINK): indica que os links são assimétricos, ou seja, a interface 

do vizinho pode ser percebida.  

o 10 (SYM_LINK): indica que os links são simétricos com a interface.  

o 11 (LOST_LINK): indica que os links foram perdidos.  

 

O subcampo Neighbor Type pode representar três estados distintos:  

o 00 (SYM_NEIGH): indica que o vizinho possui, pelo menos, um link 

simétrico com o nó.  

o 01 (MPR_NEIGH): indica que o vizinho tem, pelo menos, um link simétrico 

E que o nó que recebeu esse HELLO foi selecionado como MPR pelo nó que 

o enviou.  

o 10 (NOT_NEIGH): indica que os nós ainda não se tornaram vizinhos 

simétricos.  

 Reservado (Reserved): um campo reservado para uso futuro (16 bits). Ele é 

preenchido com o valor inteiro zero (0).  

 Tamanho do Código do Link (Link Code Size): indica o tamanho (in bytes) da 

mensagem de link, começando do campo Link Code até o começo do próximo campo 

Link Code ou, se não houver mais outro campo Link Code, o final da mensagem (16 

bits).  

 Dados (Data): representa um campo variável composto pelas seguintes informações:  

o Endereço IP do Vizinho (Neighbor IP Address): indica o endereço do 

vizinho (32 bits).  

o HTRScore: representa o valor do HTRScore para cada link entre interfaces, 

que é a uma medida eficiente do custo entre a interface local e a interface 

remota daquele link.  
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3.7.1.2  Geração das Mensagens de HELLO  

 Como descrito anteriormente, uma mensagem de HELLO é empregada em três 

independentes tarefas: Sensoriamento do Link, Detecção de Vizinho e anúncio da 

Seleção de MPR.  

 Basicamente, uma mensagem de HELLO é montada da seguinte forma:  

1. O campo de validade do cabeçalho da mensagem HTR corresponde ao valor do 

parâmetro NEIGH_HOLD_TIME (Apêndice) do nó e o campo Hello Time 

corresponde ao parâmetro HELLO_INTERVAL (Apêndice) do nó. 

2. A lista de endereços declarados no campo Dados em uma mensagem de HELLO é 

a lista de endereços de vizinhos e o HTRScore de cada link é computado da seguinte 

forma:  

 Para cada entrada na Tabela de Enlace de Vizinhos, onde Time >= Tempo atual (isto é, 

não expirou) o endereço do vizinho é anunciado com:  

o O Link Type (subcampo do Link Code) é configurado da seguinte forma:  

 Se SYM_Time >= tempo atual (não expirou) então Link Type = 

SYM_LINK. 

 Se ASYM_Time >= tempo atual (não expirou) e SYM_Time < tempo 

atual (expirou) então Link Type = ASYM_LINK. 

 Se ASYM_Time < tempo atual (expirou) e SYM_Time < tempo atual 

(expirou) então Link Type = LOST_LINK. 

o O Neighbor Type (subcampo do Link Code) é configurado da seguinte forma: 

 Se o endereço, correspondente ao campo N_Addr, estiver incluído na 

tabela de MPR, então Neighbor Type = MPR_NEIGH. 

 Caso contrário, se o endereço, correspondente ao campo N_Addr, 

estiver incluído na tabela de enlace de vizinhos: 

 Se Status == SYM então Neighbor Type = SYM_NEIGH. 

 Caso contrário, se Status == NOT_SYM então Neighbor Type = 

NOT_NEIGH. 



 

32 

   

 Para cada entrada na Tabela de Enlace de Vizinhos, para cada endereço de vizinho 

(N_Addr) de um link que tenha sido anunciado pelo algoritmo anterior, tal endereço 

é anunciado com:  

o Link Type = UNSPEC_LINK. 

o Neighbor Type é configurado como está descrito no passo dois acima.  

 Uma mensagem de HELLO pode ser parcial (isto é, devido às limitações no tamanho 

da mensagem, impostas pela rede), nesse caso a regra é o seguinte: cada link e cada vizinho 

podem ser citados pelo menos uma vez dentro de um período de tempo de atualização pré-

denominado REFRESH_INTERVAL. Para acompanhar as mudanças rápidas de 

conectividade, uma mensagem de HELLO deve ser enviada em, pelo menos, todo intervalo 

denominado HELLO_INTERVAL, que é menor ou igual ao REFRESH_INTERVAL. 

 Note que para limitar o impacto da perca das mensagens de controle, é desejável que 

uma mensagem (mais o cabeçalho do pacote genérico) possa caber em um único frame 

MAC.  

3.7.1.3 Envio de Mensagens de HELLO  

 O envio da mensagem de HELLO é realizado via broadcast para os seus vizinhos 

usando todas as interfaces disponíveis. É importante enfatizar que mensagens de HELLO 

nunca são encaminhadas para mais do que um salto de distância.  

3.7.2 Mensagem de Controle de Topologia (Topology Control, TC) 

 Mensagens de TC são mecanismos criados para anunciar por toda a rede informações 

sobre a topologia da mesma. 

3.7.2.1 Formato  

 O formato das mensagens de TC está descrito abaixo (Figura 7):  
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Figura 7: Formato da mensagem de TC 

    

 Número de Sequência de Anúncio de Vizinho (Advertised Neighbor Sequence 

Number, ANSN): similar ao OLSR, esse campo é usado para controlar o processo 

de atualização da informação (16 bits). Um número de seqüência é associado com 

uma lista de vizinhos anunciados. Toda vez que um nó detecta uma mudança na sua 

lista de vizinhos anunciados ele incrementa o seu número de seqüência. Esse número 

é enviado no campo ANSN da sua mensagem de TC para acompanhar a informação 

mais recente. Quando um nó recebe uma mensagem de TC, ele pode decidir com 

base no seu ANSN, se a informação recebida é mais recente do que a que ele já tem 

salvado na tabela.  

 Reservado (Reserved): um campo reservado para uso futuro (16 bits). Ele é 

preenchido com o valor inteiro zero („0‟).  

 Dados (Data): representa um campo variável e seu tamanho é determinado pelo 

campo Tamanho da Mensagem no cabeçalho do pacote HTR. Ele é composto pelas 

seguintes informações:  

o Endereço de Destino (Destination IP Address): representa o endereço IP 

do nó de destino (32 bits).  

o HTRScore: representa o valor do HTRScore para cada link entre interfaces, 

que é a uma medida eficiente do custo entre a interface local e a interface 

remota daquele link. O processo para gerar o valor do HTRScore é descrito em 

mais detalhes na seção 3.9.5.  

3.7.2.2  Geração das Mensagens de TC 
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 Mensagens de TC têm o objetivo de construir a tabela com informações de topologia 

da rede. Essas mensagens são difundidas usando a técnicas de otimização do MPR, ou seja, 

todos os nós enviam mensagens de TC, entretanto somente os nós MPR são aptos a 

difundir essas mensagens por toda a rede. Isso é feito em um intervalo regular, mas as 

mensagens de TC também são geradas imediatamente quando mudanças são detectadas na 

Tabela de Seletores de MPR.  

 O uso do MPR introduz duas otimizações nas mensagens de TC:  

Otimização no tamanho  

 O tamanho das mensagens de TC é reduzido devido ao fato de que um nó pode 

declarar somente os nós que o selecionaram como MPR nas mensagens de TC. O fator 

dessa redução é relacionado a quão denso a topologia da rede está. 

Otimização do envio  

 Nós que não possuem links para declarar normalmente não transmitem mensagens de 

TC. A exceção aqui são nós que acabaram de perder os nós que o escolheram como MPR. 

Esses nós geram mensagens de TC vazias por um dado intervalo de tempo para atualizar a 

informação para os outros nós da rede MANET.  

 Exceto para esse caso, se somente os nós que o escolheram como MPR são declarados 

nas mensagens de TC, somente nós que foram selecionados como MPR geram mensagens 

de TC. Essa redução nas mensagens realmente transmitidas reduz a sobrecarga no controle 

do tráfego.  

3.7.2.3  Encaminhamento das Mensagens de TC  

 Mensagens de TC são enviadas e retransmitidas pelos nós MPR a fim de difundir a 

mensagem na rede inteira. Essas mensagens podem ser encaminhadas de acordo com o 

„algoritmo de encaminhamento padrão‟ descrito na seção 3.4.3. 

3.7.2.4  Processamento das Mensagens de TC  

 Uma vez recebido uma mensagem de TC, a tabela é atualizada da seguinte forma:  

1. Se o remetente da mensagem não é vizinho simétrico de um salto desse nó, a 

mensagem é descartada.  
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2. Se há alguma entrada na tabela de topologia que satisfaça a seguinte condição:  

(T_Last_Addr == endereço de origem e Seq > ANSN) então o processamento 

dessa mensagem de TC não é realizado e ela é descartada.  

3. Se há alguma entrada na tabela de topologia onde: 

(T_Last_Addr == endereço de origem e Seq < ANSN) então a mensagem é 

removida da tabela.  

4. Para cada um dos vizinhos anunciados contidos na mensagem de TC: 

a. Se há alguma entrada na tabela de topologia onde:  

(T_Dest_Addr == endereço do vizinho anunciado e T_Last_Addr == 

endereço de origem) então o tempo que essa entrada permanecerá na tabela 

será atualizado para: Time = tempo atual + tempo de expiração. 

b. Caso contrário, uma nova entrada será salva na tabela de topologia onde: 

T_Dest_Addr = endereço do vizinho anunciado.  

T_Last_Addr = endereço de origem.  

Seq = ANSN.  

Time = tempo atual + tempo de expiração.  
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3.8 Sensoriamento do Link e Detecção de Vizinho  

 A descoberta de atividades na vizinhança permite encontrar nós que sejam diretamente 

alcançáveis para uma comunicação. Uma vez que a descoberta de vizinhos é aplicada para a 

criação da topologia da rede e consequentemente usada no mecanismo de seleção de rotas, 

sua corretude e precisão são essenciais. Normalmente, essas mensagens são enviadas em 

intervalos regulares para verificar se a comunicação com o seu vizinho permanece ativa.  

 O protocolo HTR adota esse mesmo mecanismo de descoberta de vizinhos. A Figura 

8 ilustra esse processo de descoberta de vizinhos.  

A B

(1) HELLO

[B: vazio]

(2) HELLO

[A: ASYM]

(3) HELLO

[B: SYM]

(4) HELLO

[A: SYM]  

Figura 8: Descoberta de vizinhos usando mensagens de HELLO 

O algoritmo padrão para descoberta de vizinhos através das mensagens de HELLO é 

realizado através dos seguintes passos:  

1. Um nó A, que deseja descobrir vizinhos, manda mensagens de HELLO contendo 

informações sobre seus vizinhos (Tabela de Enlace de Vizinhos). Se o nó A não 

tiver nenhuma informação sobre seus vizinhos, o HELLO é enviado vazio.  

2. Um nó B recebe a mensagem de HELLO enviada por A e salva este nó como um 

vizinho assimétrico ou simétrico. Se o nó B encontra seu próprio endereço na 

mensagem de HELLO, ele irá registrar o nó A como simétrico. Caso contrário, B 

registrará A como um vizinho assimétrico. Após tudo isso, o nó B deverá incluir o 

nó A na sua próxima mensagem de HELLO a ser enviada, uma vez que A é 

vizinho seu. 
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3. Quando o nó A recebe uma mensagem do nó B e encontra seu próprio endereço 

dentro, salva o nó B como um vizinho simétrico e inclui essa informação na 

próxima mensagem de HELLO a ser enviada.  

4. Se na mensagem de HELLO enviada pelo nó B, o nó A é declarado como 

assimétrico, então o nó A inclui B na sua próxima mensagem de HELLO a ser 

enviada também. Dessa forma A, após receber a mensagem de A, deve salvar o nó 

A como um vizinho simétrico. 

 Uma vez que mensagens de HELLO são destinadas a todos os vizinhos de um salto, 

elas são capazes de alcançar toda a vizinhança e consequentemente são usadas para realizar o 

sensoriamento do link, descoberta de vizinhos, de vizinhos de dois saltos e de seletores de 

MPR (caso algum vizinho o tenha escolhido como MPR). Sendo assim, o processo de 

descoberta de vizinhos através das mensagens de HELLO permite ao protocolo HTR 

popular várias tabelas, especificamente as tabelas de Enlace de Vizinho, Vizinhos de Dois 

Saltos e Tabela de Seletores de MPR.  

3.9 Preenchimento das Tabelas  

 Nessa seção, o processo de como popular cada tabela do HTR é apresentado em 

detalhes. Algumas tabelas não serão vistas nessa seção, uma vez que já foram discutidas 

anteriormente nas seções 3.6.5 e 3.6.6. 

3.9.1 Tabela de Enlace de Vizinhos  

 No protocolo HTR, a tabela de enlace de vizinhos é usada para manter informações 

sobre os links com os vizinhos.  

 No intuito de explicar o processo sensoriamento do link entre nós, um cenário típico é 

ilustrado na Figura 9, representando o envio de mensagens de HELLO entre os nós A e B.  

 Inicialmente, o nó A reconhece os nós B, D e E como vizinhos, enquanto o nó B 

reconhece os nós A e C.  



 

38 

ABC

E

D

C1 B1B2 A1A2

D1D2

E1

L_Iface_ID

A1

N_Addr

192.168.1.25

Status

ASYM

HTRScore

20

SYM Time

0

ASYM Time

15

Time

15

A1 192.168.1.26 SYM 93 20 10 20

A2 192.168.1.16 SYM 85 30 0 30

B2 192.168.1.15 SYM 85 20 20 20

B1 192.168.1.20 SYM 89 15 0 15

L_Iface_ID N_Addr Status HTRScore SYM Time ASYM Time Time

Nó A – Tabela de Enlace de Vizinhos

Nó B – Tabela de Enlace de Vizinhos

 

Figura 9: Processo de sensoriamento do link entre os nós A e B 

  

 Quando o nó A envia uma mensagem de HELLO através da interface a2, ele irá 

informar seus atuais links com os vizinhos, o estado de cada link (simétrico ou assimétrico) e 

seus respectivos tempos de expiração (Tabela de Enlace de Vizinhos do nó A, na Figura 9). 

Após receber a mensagem do nó A, o processo de atualização da Tabela de Enlace de 

Vizinhos ocorre da seguinte forma:  

 Se não há entrada contendo N_Addr = endereço IP do nó A (“192.168.1.20”), 

então uma entrada nova é criada e um tempo de expiração é recebido a partir da 

mensagem para atualizar o campo de tempo de assimétrico (ASYM_Time). No 

cenário da Figura 9 isso não acontece, uma vez que o nó B já contém uma entrada 

para o nó A.  
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 Se a mensagem de HELLO tem o endereço IP do nó B (“192.168.1.16”), então o 

tempo de simétrico (SYM_Time) é atualizado e o estado do link é atualizado se 

necessário.  

 O tempo de expiração (Time) para essa entrada é determinado para ser maior do 

que a frequência de mensagens de HELLO ou o máximo entre o tempo de 

simétrico e o tempo de assimétrico. 

Para esse cenário, a tabela de enlace de vizinhos do nó B está da seguinte forma: 

Tabela 8 - Nó B com a Tabela de Enlace de Vizinhos atualizada 

L_Iface_ID N_Addr Status HTRScore SYM Time (s) ASYM Time (s) Time (s) 

B1 192.168.1.15 SYM 89 20 20 20 

B2 192.168.1.20 SYM 85 30 0 30 

 

 É importante enfatizar que para a Tabela de Enlace de Vizinhos, somente as entradas 

relacionadas com o destino das mensagens de HELLO são avaliadas, ou seja, somente as 

entradas que contém os nós A e B são processadas. A informação sobre a vizinhança do nó 

A (nós D e E, neste cenário) será avaliada para popular a Tabela de Vizinhos de Dois Saltos. 

3.9.2 Tabela de Vizinhos de Dois Saltos  

 No protocolo HTR, a Tabela de Vizinhos de Dois Saltos é um repositório que mantém 

uma lista de todos os nós que são alcançados através de algum vizinho direto. Ela só é 

atualizada com informações das mensagens de HELLO dos vizinhos simétricos.  

 Usando o mesmo cenário de exemplo na Figura 9 e assumindo que a Tabela de 

Vizinhos de Dois Saltos do nó B está vazia, depois do processamento da mensagem de 

HELLO vinda do nó A, a informação sobre seus vizinhos é avaliada da seguinte forma:  

 Se o estado do vizinho é assimétrico (ASYM), então essa entrada é descartada 

devido ao fato de que somente vizinhos simétricos são avaliados para atualizar a 

Tabela de Vizinhos de Dois Saltos.  

 Se o estado do vizinho é simétrico (SYM) e não houver entrada para esse vizinho 

na tabela, então uma entrada nova é criada e o campo Time é preenchido com o 

tempo de expiração da mensagem.  
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 Se há uma entrada, então somente o campo Time é atualizado.  

 Para o cenário de exemplo, somente o nó D é inserido na Tabela de Vizinho de Dois 

Saltos. 

Tabela 9 - Nó B com a Tabela de Vizinho de Dois Saltos atualizada 

N_Addr 2Hop_N_Addr Time (s) 

192.168.1.20 192.168.1.26 20 

 
 

3.9.3 Tabela de Seletores de MPR 

 No protocolo HTR, o último repositório preenchido através das mensagens de 

HELLO é a Tabela de Seletores de MPR, uma tabela que mantém os endereços de todos os 

vizinhos que têm escolhido o nó como MPR. 

 Basicamente, se uma mensagem de HELLO é recebida, um nó checa se a mensagem 

possui informações sobre a seleção de MPR. Caso positivo, a tabela é atualizada ou uma 

entrada nova é criada com o endereço do nó remetente. 

 A fim de explicar esse processo, o cenário de exemplo da Figura 9 será usado outra 

vez. A mensagem de HELLO enviada pelo nó A ao nó B contém a atualização da escolha 

do nó B (pelo nó A) como MPR. Dessa forma, uma vez recebida uma mensagem de 

HELLO, o nó B checa se seu endereço está na lista com o campo Neighbor Type (subcampo 

do Link Code) igual à MPR_NEIGH. Em caso positivo, o nó B insere o nó A na Tabela de 

Seletores de MPR. 

3.9.4 Tabela de MPR 

 Essa tabela é preenchida usando o mecanismo de seleção de MPR que será descrito na 

seção 3.9.6.2. Como resultado desse mecanismo, um conjunto de vizinhos de um salto é 

gerado e cada elemento desse conjunto deve ser adicionado como entrada dessa tabela. Para 

cada entrada a ser adicionada, o campo Time deve ser definido com o mesmo SYM_Time da 

entrada relacionada ao vizinho selecionado como MPR na Tabela de Enlace de Vizinhos.  

 Para efeito de explicação a Figura 9 será considerada como exemplo. O nó B, usando o 

mecanismo citado acima, tem escolhido A como seu MPR. Assim, a tabela de MPR pode ser 

povoada da seguinte forma: 
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Tabela 10 - Tabela de MPR do nó B 

N_Addr Time (s) 

192.168.1.20 20 

 

 

3.9.5 HTRScore 

 Um dos diferenciais entre o HTR e outros protocolos é seu compromisso em 

manter a rede operando o maior tempo possível. Enquanto o OLSR, por exemplo, usa 

descritores, como o campo willingness, para expressar o desejo ou não de participar do 

roteamento da rede, em cenários de emergência, esse tipo de escolha não pode ser aceita 

visto que nesse contexto qualquer rota possível deve ser considerada no intuito de manter a 

conectividade da rede. 

 A fim de alcançar esse objetivo, o protocolo HTR especifica uma métrica efetiva 

para avaliar o estado dos participantes da rede e suas conexões, chamada HTRScore, que 

representa a medida de eficiência do custo entre a interface de rede local e a interface de rede 

do nó vizinho remoto. Em linhas gerais, HTRScore é focado no custo do link entre os pares. 

 A idéia por trás do HTRScore é a escolha de nós e caminhos onde possa existir 

otimização de tráfego com pequeno consumo de energia e isso é diretamente aplicado na 

escolha do MPR e no cálculo de rotas. Portanto, o HTRScore deve ser de tal forma que 

quando os nós tiverem com a sua energia residual completa, o termo da equação que 

representa o gasto de energia é enfatizado, enquanto que se a energia residual do nó se torna 

pequena, o termo que representa a energia residual deve ser mais enfatizado. 

 Entretanto, o uso de energia somente é suficiente na situação de alta qualidade do 

canal com baixa interferência. No caso do presente trabalho e no intuito de obter um cenário 

mais genérico e realista, o cálculo do HTRScore introduz a probabilidade de perca de pacotes, 

uma otimização que beneficia caminhos com altas taxas de entrega de pacotes e permite uma 

boa aproximação da quantidade de energia necessária para transmitir uma informação 

quando a retransmissão for necessária no caso de perda de pacotes. 

 Nesse protocolo, a equação do HTRScore(i, j) utilizada foi: 



 

42 

        (   )   
   
 

(      )
 
 
  
 

  
 

 

 Onde i é o nó local; j é seu vizinho; eij é a quantidade de energia necessária para o nó 

i transmitir uma unidade de informação para o seu vizinho, o nó j; pij é a probabilidade de 

perder um pacote enviado do nó i para o nó j; Ri é a energia residual do nó i; e Ei é a 

quantidade de energia inicial do nó i.  

 Os símbolos α, β, γ e θ representam pesos não negativos para cada item descrito. 

Note que se todos os pesos forem iguais a zero, então o caminho de menor custo é o 

caminho com o mínimo de saltos, e se somente γ e θ forem iguais a zero, então o caminho 

de menor custo será o caminho com o mínimo gasto de energia durante a transmissão, 

considerando retransmissão ou não, dependendo do valor de β. Se γ for igual a θ, então a 

energia residual normalizada será usada, enquanto que se somente θ for igual a zero então a 

energia residual absoluta será usada. Se α, γ e θ forem iguais a zero, então somente os 

caminhos com os links mais estáveis serão priorizados. 

3.9.6 Mecanismo de Difusão (Flooding) 

 Como mencionado anteriormente, o protocolo HTR aplica a difusão de pacotes 

(flooding) para espalhar informações de topologia por toda a rede. Para evitar ciclos, cada 

pacote possui um número de sequência, que é registrado pelo nó que recebe o pacote para 

garantir que um pacote é retransmitido somente uma vez. Se um nó recebe um pacote com 

um número de sequência menor ou igual ao do último pacote, do mesmo remetente, 

retransmitido, o pacote não será mais retransmitido. 

 No contexto discutido, o uso de um esquema de difusão sem qualquer otimização 

causa um desperdício de banda, já que existe um aumento da quantidade de pacotes 

duplicados e taxa de colisão de pacotes e um decréscimo da taxa de entrega de pacotes. A 

Figura 10 ilustra esse cenário. O número de retransmissões usando a difusão tradicional é n, 

onde n é o número de nós da rede. No entanto, o uso de alguma otimização é necessário 

para garantir uma melhor utilização da largura de banda e reduzir a ocorrência de colisão ou 

retransmissão desnecessária de pacotes. 
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Figura 10: Difusão Padrão 

 

3.9.6.1  MPR (Multipoint Relay) 

 A técnica de MPR (Multipoint Relay) é usada para reduzir a sobrecarga introduzida na 

rede pela transmissão de pacotes no modo broadcast e é uma otimização para o esquema de 

difusão usado por esse protocolo. O conceito de MPR foi primeiramente introduzindo em 

[BRAN98] e sua ideia principal é que somente um subconjunto de vizinhos possa 

retransmitir um pacote que foi difundido na rede. O tamanho desse subconjunto depende da 

topologia da rede. 

 Todo nó calcula seu próprio conjunto de MPR como sendo um subconjunto dos 

seus vizinhos simétricos escolhidos de tal forma que todos os nós vizinhos de dois saltos 

possam ser alcançados através desses MPR. Isso significa que para cada nó n na rede que 

pode ser alcançado a partir do nó local por, no mínimo, dois saltos simétricos, deve existir 

um nó MPR m de tal forma que n tenha um link simétrico com m e m é um vizinho simétrico 

do nó local. 

 Isso pode ser facilmente entendido que um conjunto convenientemente escolhido 

de nós vizinhos que podem retransmitir os pacotes difundidos para todos os vizinhos de 
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dois saltos é suficiente para garantir a devida entrega de pacotes para qualquer vizinho de 

dois saltos, como ilustrado na Figura 11. 

. 

 

 

Figura 11: Difusão usando MPR 

 Muitos algoritmos têm sido especificados para obter de maneira eficiente o conjunto 

de MPRs. Tem-se constatado que encontrar o conjunto de MPR ótimo é um problema NP-

completo [VIEN98] e outros trabalhos têm estudado e analisado o problema [MINET02], 

[QAYY02] e [JAQC02]. 

 O protocolo HTR propõe um método para seleção de MPR baseado no HTRScore, 

onde o gasto de energia na transmissão e a probabilidade de perda de pacotes são analisados 

para garantir um maior intervalo de conectividade. 

 Em linhas gerais, o cálculo do MPR proposto considera que cada nó possa ter 

prioridades distintas e que possam mudar durante o seu tempo de vida. Dessa forma, pode-

se usar qualquer técnica que leve em conta o impacto de cada métrica na fase de seleção. 

Usando o esquema abaixo, o protocolo garante que os nós possam escolher candidatos 
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(MPRs) com melhor custo-benefício para o contexto real, aumentando o desempenho de 

toda a rede. 

3.9.6.2  Seleção do Conjunto de MPRs 

 Inicialmente, a terminologia usada é fornecida para garantir o total entendimento do 

processo: 

 N: um conjunto contendo todos os vizinhos de um salto. 

 N2: um conjunto contendo todos os vizinhos de dois saltos. 

 P: o conjunto de todos os membros de N2 que ainda não são alcançados por 

qualquer nó contido no conjunto dos MPRs. 

 C(Y): a quantidade de membros de P alcançados diretamente por Y (um vizinho de 

um salto) de maneira simétrica 

 D(Y): a quantidade de vizinhos simétricos alcançados diretamente por Y (um 

vizinho de um salto), excluindo todos os outros vizinhos de um salto e o nó que está 

realizando a computação. 

 Para cumprir todos esses requisitos, o método utiliza o HTRScore (seção 3.9.5) para 

representar o custo do caminho entre dois nós para enviar uma quantidade mínima de 

dados. O HTRScore leva em consideração a ordem da transmissão; contudo o custo do 

caminho entre os nós A e B pode ser diferente do custo entre o nó B e A.  

 O HTRScore é calculado pelo nó local para cada vizinho simétrico e também é 

recebido o de outros nós através das mensagens de HELLO (para nós de até dois saltos de 

distância) e mensagens de TC. 

 O algoritmo de seleção do MPR proposto funciona da seguinte forma: 

1. Começa com a tabela de MPR vazia. 

2. Preenche P com todos os membros de N2. 

a. Adiciona à tabela de MPR aqueles nós em N, que são somente nós que 

alcançam um nó em N2. 

b. Remove os nós em P que são agora alcançados por um nó na tabela de 

MPR. 
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3. Enquanto houver nós em P: 

a. Para cada nó em N, calcula o HTRScore(Y) usando os pesos predefinidos d o 

nó Y. 

b. Selecione como um MPR o nó com o menor HTRScore, diferente de zero, 

entre os nós em N. 

i. Caso mais de um nó tenha o mesmo HTRScore, calcule o C(Y) desses 

nós e selecione o nó com o máximo C(Y). 

ii. Caso o empate continue, calcule o D(Y) desses nós e selecione o nó 

com o máximo D(Y). 

iii. Caso o empate continue, selecione o nó que tenha sido escolhido como 

MPR menos vezes. 

iv. Caso o empate continue, selecione o primeiro nó do conjunto restante. 

c. Remova os nós de P que são agora alcançados pelo nó selecionado da 

tabela de MPR. 

 

3.10 Cálculo de Rotas 

 Ao utilizar uma abordagem proativa, o HTR garante que um caminho seja 

computado o mais cedo possível, mas com os cálculos de rota convencionais que focam 

somente no caminho ótimo, a energia dos nós ao longo desses caminhos é rapidamente 

consumida, deixando a rede com uma larga disparidade de nível de energia dos nós e, 

eventualmente, particionando a rede. 

 O objetivo principal do HTR é manter a conectividade e sobrevivência da rede. Em 

outras palavras, o protocolo deve garantir que a conectividade na rede seja mantida pelo 

maior tempo possível. Isso é feito aplicando uma versão do algoritmo de Dijkstra [DIJK59] 

que usa o HTRScore como a função de custo do caminho. Esse conceito foi anteriormente 

utilizado em [CHAN00]. Entretanto, o HTRScore também considera a estabilidade do link 

que não foi abordado nesse último trabalho. 

 O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo de busca em grafo que soluciona o 

problema do menor caminho para um grafo com custos de arestas não-negativos, 
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produzindo uma árvore do caminho mais curto. Considerando o nó a ser observado como o 

nó inicial e a distância de um nó Y sendo a distância a partir do nó inicial até este nó. 

 O algoritmo de Dijkstra atribui alguns valores de distância iniciais e tenta melhorá-

los passo-a-passo, como mostrado a seguir: 

 Atribui a todo nó um valor para a distância. Põe zero nos quatro nós inicial e 

infinito para todos os outros. 

 Marca todos os nós como não visitados. Define o nó inicial como o atual. 

 Para o nó atual, considera todos os seus vizinhos como não visitados e calcula 

suas distâncias (a partir do nó inicial). Por exemplo, se o nó atual (A) possui 

distância 6, e uma aresta conectando ele com outro nó (B) é 2, a distância de B 

através de A será 6+2=8. Se essa distância for menor do que a distância salva 

anteriormente (infinito no começo, zero para o nó inicial) sobrescreve o valor 

da distância. 

 Após visitar todos os vizinhos do nó atual, marca ele como visitado. Um nó 

visitado não será checado novamente; a distância salva é final e mínima. 

 Define o nó não visitado com a menor distância (a partir do nó inicial) como o 

próximo nó atual e continua do passo três. 

 Como resultado do processo acima, todos os caminhos de custo mínimo para um 

conjunto de nós é obtido. Cada caminho calculado é usado para manter a tabela de 

roteamento do nó. Entretanto, somente o próximo nó é necessário ser passado para a tabela 

de roteamento para cada caminho observado, ou seja, somente o nó intermediário mais 

próximo é inserido na tabela de roteamento, uma vez que o mesmo processo é aplicado a 

cada nó da rede, o caminho é construído de uma maneira distribuída como ilustrado na 

Figura 12. 



 

48 

D

A

C B

2310

60 14

Vizinhos de 1 salto de A

Vizinhos de 2 saltos de A

Destino

Tabela de Roteamento

D

C

B

Próximo

B

Destino

Tabela de Roteamento

B

C

A

Próximo

B

Destino

Tabela de Roteamento

B

D

A

Próximo

A

Destino

Tabela de Roteamento

C

D

A

Próximo

A

A

D C

B

 

Figura 12: Procedimento de cálculo de rotas e escolha do melhor caminho 
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4 Simulação e Avaliação 

“A formiga só trabalha porque não sabe cantar” 

Raul Seixas 

 O protocolo HTR foi implementado em um ambiente simulado no intuito de avaliar suas 

funcionalidades e seu desempenho. Esse capítulo apresenta a metodologia usada para avaliar o 

protocolo. Primeiramente, algumas características básicas do ambiente de simulação escolhido são 

apresentadas. Em seguida, os detalhes dos diferentes cenários escolhidos na simulação são descritos. 

A subseção final elucida as métricas escolhidas para avaliar o comportamento e desempenho do 

protocolo.  

4.1 Simulação 

 Simuladores de rede são uma boa estratégia para testar protocolos visto que eles são mais 

simples de configurar e menos custosos que ambientes de teste reais. Nos simuladores, a 

escalabilidade pode ser verificada facilmente além de permitir a reprodução dos experimentos, 

criação rápida de diferentes cenários e coleta de resultados rapidamente. Nesse trabalho o simulador 

escolhido foi o NS-3 [NSNAM10]. 

 NS-3 é um simulador de eventos discretos de rede, voltado originalmente para o uso em 

ensino e pesquisa. Desenvolvido no intuito de substituir o simulador NS-2 [FAL09], possui um 

grande foco no realismo, trazendo modelos próximos da realidade e fácil de validar. Pelo fato de ter 

sido desenvolvido usando boas práticas de engenharia de software, possui uma arquitetura bem 

definida, inteiramente escrito na linguagem de programação C++ e com um forte suporte da 

comunidade de software livre e código aberto (open source).  

 O NS-3 também já vem com uma grande quantidade de protocolos bem conhecidos já 

implementados e prontos para serem usados durantes as simulações, entre eles o OLSR, utilizado 

neste trabalho para a avaliação comparativa do HTR. No entanto, para que fosse possível a 

realização das simulações, foi preciso implementar o protocolo HTR no NS-3 como mais um 

protocolo de roteamento do simulador. 

 Neste trabalho, as simulações foram feitas usando dois computadores desktop com 

processador Intel® Core™2 Quad Q8200 [INT10] com 4Gb de memória RAM e utilizando o 

sistema operacional Ubuntu, versão 10.04 [UBU10] com versão de kernel 2.6.32-28. O protocolo 
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HTR, as métricas e os cenários de simulação foram implementados em sua totalidade na linguagem 

C++. 

 Os cenários e as métricas elaboradas no presente trabalho serão explicados nas subseções 

seguintes. As simulações foram feitas de tal forma que pudessem expor os protocolos analisados em 

situações de emergência, através dos cenários elaborados, analisando e comparando-os por meio de 

tais métricas. 

4.2 Cenários 

 Para melhor avaliar o protocolo HTR, dois cenários diferentes foram estabelecidos. O 

primeiro consiste de nós estáticos arranjados em formato de grade enquanto que o segundo é 

composto por nós dinâmicos que podem mover-se livremente dentro de uma região fixa, 

quadrangular com 300m x 300m. 

 Para ambos os cenários, os parâmetros atribuídos a cada nó estão descritos na Tabela 11. Já o 

atraso e perda na propagação do sinal são modelados de acordo com dois modelos do NS-3, 

chamados Constant Speed Propagation e Friis Propagation Loss, respectivamente [NS310]. Já o  

Tabela 11 - Parâmetros padrões dos cenários 

Tecnologia de enlace WiFi 

Alcance de transmissão 50m 

Taxa de transmissão 1Mbps 

Tempo de simulação 600 segundos 

 A periodicidade do envio das mensagens de HELLO e de TC assim como o tempo de 

expiração das entradas na tabela são as mesmas tanto do OLSR e do HTR e estão descritas no 

apendice. Já os valores de α, β, γ e θ utilizados durantes os testes foram, respectivamente, 1, 4, 0 e 0 

os quais, como está descrito na seção 3.9.5, considera o caminho de menor custo como sendo o 

caminho com o mínimo gasto de energia durante a transmissão. 

 Alguns parâmetros também foram combinados em ambos os cenários a fim de 

proporcionar uma variedade maior de contextos que possibilitassem pôr à prova os protocolos 

comparados nesse trabalho. Para avaliar a escalabilidade dos protocolos, ambos os cenários foram 

simulados com uma quantidade de nós considerada razoável e outra considerada extrema. Os 

valores escolhidos foram 25 e 100 nós, respectivamente. Já para avaliar a vazão da rede, os mesmos 

cenários foram simulados em um contexto onde todos os nós enviam pacotes de dados e apenas 

metade enviam tais pacotes. Desta forma, a partir da combinação dessas três características, pode-se 

dividir os cenários como descrito na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Classificação dos cenários simulados 

Estáticos Móveis 

25 nós 100 nós 25 nós 100 nós 

½ 

enviam 

dados 

Todos 

enviam 

dados 

½ 

enviam 

dados 

Todos 

enviam 

dados 

½ 

enviam 

dados 

Todos 

enviam 

dados 

½ 

enviam 

dados 

Todos 

enviam 

dados 

 

4.2.1 Cenário Estático  

 O principal objetivo desse cenário é avaliar corretude, eficiência e escalabilidade dos 

protocolos em um ambiente estático. A topologia em grade e com os nós parados permite observar 

o funcionamento do protocolo de uma maneira simples e controlada, além de facilitar a comparação 

das métricas com os comportamentos esperados.  

 Nesse primeiro cenário, os nós são dispostos em grade no formato de uma matriz 

quadrada. Apesar de todos os nós iniciarem na rede ao mesmo tempo, o primeiro nó da rede foi 

considerado como sendo o nó do canto inferior à esquerda e o último o nó do canto superior à 

direita. Esta topologia foi escolhida por manter o comportamento da rede semelhante mesmo 

aumentando a quantidade de nós presentes. Desta forma a topologia não influencia nos resultados 

da análise comparativa de cenários com mais e com menos nós na rede. 

 Para limitar a comunicação a um conjunto restrito de nós (seus vizinhos de um salto) e, 

portanto, criar a necessidade de um roteamento multi-salto, os nós são dispostos de tal forma que 

somente os nós imediatamente na sua redondeza, incluindo os nós do seu eixo diagonal, estejam 

dentro do alcance da antena deste nó. Para tanto a distância entre os nós atribuída foi um valor 

menor que o alcance dos nós, porém maior que a maior distancia entre os nós vizinhos (a distancia 

dos nós em diagonal). O valor escolhido foi 35 metros, como ilustrado na Figura 13. 
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Vizinhos de 2 saltos

Vizinhos de 1 salto

Alcance da antena

50m

35m

 

Figura 13: disposição dos nós dentro do alcance 

 Como dito anteriormente, cada cenário pode ser subdividido em um cenário onde todos os 

nós enviam mensagens e outro em que apenas metade, ou o mais próximo da metade, dos nós 

enviam pacotes. Para o caso em que metade dos nós enviam, tais nós foram escolhidos de tal forma 

que ficassem o mais espaçados e homogeneamente distribuídos possível. Desta forma o tráfego 

gerado por tais nós não ficaria concentrado em certos pontos do cenário. 

 Cada nó que envia pacotes, o envia para um nó posicionado o mais simetricamente oposto 

possível. Por exemplo, na Figura 14, o nó A envia pacotes destinado ao nó A’ e vice-versa. O 

mesmo acontece com o nó B, C e assim sucessivamente. Desta forma pode-se verificar a rota sendo 

feita tanto nos caminhos mais curtos quanto para os destinos mais longos do cenário. A Figura 14 

ilustra melhor essa estratégia. 
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Figura 14: disposição dos nós que enviam e recebem pacotes 

4.2.2 Cenário Dinâmico 

 Esse cenário tem a intenção de ser a representação mais realista de um cenário ad hoc real. 

Mais precisamente, o objetivo é analisar a eficiência, estabilidade e robustez dos protocolos 

estudados em situações onde os nós podem mover-se livremente dentro de uma região. 

Diferentemente do cenário estático, os links podem ser perdidos, assim como novos links podem 

surgir na vizinhança. Desta forma, é esperada uma maior perda de pacotes de controle, ocasionando 

o aumento da latência, além do aumento da troca de rotas.  

 Nesse segundo cenário, os nós podem mover-se dinamicamente de acordo com um 

modelo de mobilidade presente no NS-3 chamado Random Direction 2D [NS310]. Nesse modelo, o 

movimento do nó é baseado em direções randômicas e velocidades atribuídas por uma distribuição 

uniforme. Esse movimento é limitado por uma única região retangular, por onde todos os nós 

podem se locomover, e se dá da seguinte forma:  

1. No início o nó escolhe, randomicamente, uma direção e uma velocidade e anda nesta 

direção até os limites da região retangular. 

2. Ao atingir o limite da região, o nó para por um determinado tempo e então reinicia o 

processo, escolhendo uma nova direção e velocidade. 

 Para este cenário, os parâmetros escolhidos foram de uma região retangular equivalente a 

um quadrado de lado igual a 300 metros, o tempo de espera foi de 10 segundos e a velocidade de 

movimentação varia de acordo com uma distribuição uniforme de 0 a 5 metros por segundo.  
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 Inicialmente, a disposição dos nós no espaço continua sendo no formato de uma grade, 

mesmo que, pelo fato de tais nós começarem a se mover, eles terminem em posições 

completamente diferentes das suas posições iniciais ao final da simulação. Porém algumas mudanças 

foram feitas para facilitar o controle dos pacotes de dados no tráfego nesse ambiente e também para 

aumentar a relação com um cenário de emergência real. Os nós foram divididos em três grupos, 

onde os nós do mesmo grupo têm que mandar pacotes de dados para um mesmo nó centralizador, 

convenientemente chamado de coordenador do grupo. Desta forma, na medida em que os nós vão 

se locomovendo na rede, os pacotes enviados tomarão diferentes rotas para o mesmo destino. A 

Figura 15 ilustra o cenário dinâmico proposto. 

Coordenador Grupo 1

Grupo 1

Coordenador Grupo 2

Grupo 2

Coordenador Grupo 3

Grupo 3

Legenda

300m

 

Figura 15: Disposição e organização dos nós no cenário dinâmico 

 

4.3 Métricas 

 O protocolo proposto foi analisado considerando diferentes critérios para estudar seu 

comportamento sob as restrições dos cenários descritos nas seções anteriores. O primeiro critério é 

eficiência de tempo e de custo, ou seja, quanto o protocolo consegue gerenciar suas rotas 

afetando o mínimo possível no tempo da troca de pacotes da aplicação e gastando menos energia. O 

segundo é a escalabilidade, que sugere que o aumento no número de nós não tenha um grande 

impacto no desempenho geral do protocolo. E por último a estabilidade, que indica se a rede 
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alcança uma condição estável com relação ao controle da sobrecarga da rede. Para analisar esses 

critérios, algumas métricas comuns na área de redes sem fio foram escolhidas: 

 Atraso: diz respeito ao tempo de atraso de cada pacote de dados desde o envio até o 

seu destinatário. Quando esse tempo aumenta, pode se entender que uma rota pode 

estar maior (com relação à quantidade de saltos) ou que o tempo de transferência de 

pacotes em cada passo da rota está aumentando. 

 Jitter: é a variação estatística no atraso dos pacotes de dados, ou seja, é uma medida de 

variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados. Tal variação pode indicar uma 

instabilidade na rede decorrente de vários motivos, como sobrecarga da rede ou 

manutenção e mudança de rotas. 

 Energia: essa métrica indica a média do gasto de energia da rede ao longo da 

simulação. A variedade do tamanho, em bytes, e dos tipos de mensagens de cada 

protocolo analisado influenciam diretamente essa métrica. No contexto do cenário de 

emergência, a manutenção e a gerencia eficaz da energia de cada nó na rede é 

fundamental para manter a conectividade entre eles. 

 Perda de Pacotes: é a razão da quantidade de pacotes recebidos pela quantidade de 

pacotes enviados. Uma perda maior de pacotes, além prejudicar a comunicação, pode 

indicar uma sobre carga de pacotes na rede. 

 Vazão da Rede: indica a média da quantidade de dados enviados num determinado 

intervalo de tempo. Essa métrica influencia diretamente a eficiência de custo e tempo, 

visto que quanto mais sobrecarga introduzida pela quantidade de informação trocada 

através das mensagens de controle, mais recursos serão gastos. Em cenários de 

emergência, tais recursos são restritos e, quando escassos, podem prejudicar a 

conectividade da rede (nós podem morrer alterando rotas), além de ocupar o meio por 

mais tempo, atrasando a entrega de pacotes. Para uma avaliação mais precisa, tal 

métrica foi divida pela natureza da informação que é passada por essa vazão. Desta 

forma, pode-se classificá-la em vazão de dados e vazão de controle. 

 Para computar a média dos valores de cada métrica em todos os cenários, um número de 

simulações foi executado. Para determinar o número de execuções de tal forma que os resultados 

tenham uma representatividade confiável sob as condições analisadas, uma quantidade de 50 

execuções foram realizadas para determinar a média e o desvio padrão de cada amostra. Esse valor 
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aproximado foi descoberto usando a formula de Raj Jain [JAIN91] sob a amostra estatística o que 

retornou a quantidade necessária de execuções para um intervalo de confiança de 95%.  
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5 Resultados 

“Está provado por A + B que A + B não prova nada” 

Falcão 

 Este capítulo descreve os resultados obtidos para cada métrica usando os cenários descritos 

no capítulo anterior. Também são feitas análises e comparações sobre o desempenho de cada 

protocolo analisado. 

 Os gráficos aqui apresentados foram agrupados de tal forma que para cada métrica haverá um 

gráfico para os cenários em que metade dos nós envia pacotes e outro em que todos os nós enviam 

pacotes na rede e, em cada gráfico, contendo os cenários com 25 nós e outro gráfico para os 

cenários com 100 nós. 

5.1 Cenários Estáticos 

 Esta subseção apresenta os resultados medidos nos cenários estáticos descritos na seção 4.2.1. 

Atraso 

 As Figura 16 e Figura 17 mostram o atraso na entrega de pacotes em redes usando os 

protocolos simulados nos cenários descritos. 
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Figura 16: Atraso do cenário estático com metade dos nós enviando pacotes 

 Analisando as figuras podemos perceber inicialmente que o atraso possui um valor quase que 

insignificante nos cenários com 25 nós, ainda assim, o OLSR possui um atraso maior que o HTR, 

tanto no cenário em que metade dos nós da rede envia pacotes quanto no cenário em que todos os 

nós estão enviando pacotes (o que, naturalmente, faz com que o atraso de ambos os protocolos 

aumentem). 

 

Figura 17: Atraso do cenário estático com todos os nós enviando pacotes 

 Podemos perceber também uma diferença relevante no valor do atraso, em função do 

incremento na quantidade de nós presentes na rede. Porém pode ser observado nesse gráfico que o 

HTR possui um atraso maior na entrega de mensagens do que o OLSR no cenário em que todos 
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enviam pacotes. Isso é compreensível pelo fato de o HTR não considerar a quantidade de saltos na 

escolha da melhor rota para o seu destino, considerando, por exemplo, um cenário onde o gasto 

energético possa ser menor em cada nó em decorrência de uma rota que possua mais saltos até o seu 

destino do que outra. 

Jitter 

 Com o jitter, vemos um comportamento semelhante ao do atraso. Da mesma forma que a 

métrica anterior, o valor do jitter, nesses cenários, não possui um valor expressivo. Ainda assim o 

HTR mantém um valor de jitter menor do que o OLSR. 

 

Figura 18: Jitter do cenário estático com metade dos nós enviando pacotes 

 Porém, como pode ser visto na Figura 19, o jitter possui um comportamento diferente do 

delay nos cenários com 100 nós e em que todos os nós enviam pacotes. Apesar de ser mínima a 

diferença, o jitter do protocolo HTR é menor do que o do protocolo OLSR. 
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Figura 19: Jitter do cenário estático com todos os nós enviando pacotes 

 Os resultados acima podem indicar que o protocolo HTR possui um atraso na entrega dos 

pacotes maior que o OLSR apenas no cenário mais estressante dos ambientes simulados, porém, 

mesmo assim ele possui uma variação nesse atraso menor que o OLSR em todos os cenários, 

inclusive no cenário em questão. 

Energia 

 As Figura 20 e Figura 21 mostram o gasto de energia nas redes usando os protocolos 

simulados nos cenários descritos. 
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Figura 20: Gasto de energia do cenário estático com metade dos nós enviando pacotes 

 Olhando os gráficos podemos destacar um aumento considerável na quantidade de energia 

gasta, em ambos os protocolos, comparando os cenários com 25 e os com 100 nós na rede. Porém, 

mesmo com esse aumento no gasto de energia, o HTR ainda gasta menos energia do que o OLSR, o 

que condiz com a proposta do protocolo que gira em torno do equilíbrio energético geral da 

rede. Tal equilíbrio tem o intuito de manter o maior número de nós vivos e, consequentemente, 

conectados por mais tempo possível. 

 

Figura 21: Gasto de energia do cenário estático com todos os nós enviando pacotes 

 O equilíbrio citado anteriormente pode ser mais bem visualizado nesse segundo gráfico, onde 

o gasto de energia de ambos os protocolos naturalmente aumenta em decorrência do aumento da 
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quantidade de nós enviando pacotes na rede na rede. Porém percebe-se que, nos cenários com 100 

nós, o gasto de energia do HTR se mantém praticamente o mesmo enquanto que o OLSR possui 

um aumento no seu gasto de energia (algo em torno de um Joule) no cenário em que todos os nós 

enviam pacotes, comparativamente com o cenário onde apenas metade dos nós envia pacotes. 

Perda de Pacotes 

As Figura 22 e Figura 23 mostram a média do número das perdas de pacotes dos nós. 

 

Figura 22: Perda de pacotes do cenário estático com metade dos nós enviando pacotes 

 À primeira vista, é possível perceber que se perdem muito mais pacotes em um cenário com 

100 nós do que em um cenário com 25 nós, em ambos os protocolos. Também se perde mais 

pacotes quando todos os nós enviam em relação com quando apenas metade dos nós enviam 

pacotes. Essas constatações são estatisticamente previsíveis, visto que ao incrementar a quantidade 

de pacotes trafegados na rede (aumentando a quantidade de nó que enviam ou a quantidade de nós 

na rede ou os dois) aumenta-se também a chance de mais pacotes se perderem. 
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Figura 23: Perda de pacotes do cenário estático com todos os nós enviando pacotes 

 Porém, como pode ser visualizado na Figura 23, o protocolo HTR possui uma perda de 

pacotes menor do que o OLSR, ficando com uma perda de pacotes maior apenas no cenário mais 

crítico (que possui 100 nós e com todos eles enviando pacotes). 

 

Vazão 

 Os gráficos a seguir são apresentados no intuito de mostrarmos como a vazão de pacotes de 

dados é afetada pelos protocolos de roteamento usados durante as simulações. O primeiro gráfico 

caracteriza a vazão de cada cenário em vazão de dados e de controle. É possível perceber 

inicialmente que a vazão dos pacotes de controle é relativamente baixa, havendo um aumento pouco 

substancial nos cenários com 100 nós. 

 Pelo fato de o HTR possuir uma mensagem de tamanho maior que mensagens do OLSR e um 

intervalo de envio mais curto, pode-se constar que a vazão dos pacotes de controle do HTR é 

ligeiramente maior que a vazão do OLSR.  

5X5 10X10

HTR 7,069462366 2203,499667

OLSR 7,193049645 2181,3623

0

500

1000

1500

2000

2500

q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 p

ac
o

te
s 



 

64 

 

Figura 24: Vazão de pacotes de dados e de controle nos cenários estáticos 

 Já nesse segundo gráfico foi feita uma relação entre a vazão dos pacotes de dados que são 

enviados e a vazão dos pacotes de dados que são recebidos. Neste gráfico podemos perceber o peso 

do aumento da quantidade de nós na rede. Mesmo estando com os nós estáticos, o aumento na 

quantidade de nós na rede em um espaço restrito pode ocasionar uma sobrecarga de tráfego na rede, 

o que possibilitaria a perda de pacotes. 

 

Figura 25: Relação entre a taxa de envio (Tx) e a taxa de recebimento (Rx) de pacotes nos cenários 
estáticos 

 Percebe-se que, no cenário mais crítico, ambos os protocolos recebem menos da metade dos 

dados enviados. Os protocolos possuem uma taxa de entrega equivalente em todos os cenários. 
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5.2 Cenários Dinâmicos 

  Esta subseção apresenta os resultados obtidos nos cenários dinâmicos descritos na seção 

4.2.2. 

Atraso 

  

 

Figura 26: Atraso do cenário dinâmico com metade dos nós enviando pacotes 

 Analisando as figuras percebe-se que houve acréscimo significativo no atraso de ambos os 

protocolos para o cenário com 25 nós, comparando com os mesmos cenários em ambiente estático. 

Entretanto o HTR possui um atraso menor do que o do OLSR, nesse cenário com 25 nós. 

 Já nos cenários com 100 nós acontece o contrário: o atraso de ambos os protocolos e em 

ambos os contextos (todos e metade dos nós enviando) obteve uma diminuição considerável para, 

no máximo, 0,6s, enquanto que o mesmos cenários, só que com nós estáticos, o atraso chega 8s. 
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Figura 27: Atraso do cenário dinâmico com todos os nós enviando pacotes 

 

Jitter 

 O jitter nos cenários dinâmicos, tanto com 25 nós quanto com 100 nós, pode ser analisado nas 

figuras abaixo. Através da Figura 28 podemos perceber que ambos os protocolos tiveram um 

aumento no seu jitter no cenário de 25 nós. Por outro lado, o cenário com 100 nós houve uma 

diminuição em relação ao cenário estático, ficando em torno de 0,01s enquanto que no cenário 

estático ficava em torno de 0,4s. Ainda assim o HTR continuou com um jitter menor do que o 

OLSR. 

5X5 10X10

HTR 0,015809435 0,58978546

OLSR 0,017140932 0,556764805

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

te
m

p
o

 e
m

 s
e

gu
n

d
o

s 
(s

) 



 

67 

 

Figura 28: Jitter do cenário dinâmico com metade dos nós enviando pacotes 

 Já com os cenários em que todos os nós enviam pacotes, apesar de ainda obter valores 

maiores do que os cenários em que metade enviam pacotes, o jitter também teve uma diminuição em 

relação aos cenários estáticos. No entanto, vale salientar que, em todos os casos, o HTR obteve um 

resultado melhor do que o resultado obtido pelo OLSR. O fato de possuir, no geral, um jitter menor 

que o OLSR indica que o HTR responde mais rapidamente a mudanças dinâmicas na rota. 

 

Figura 29: Jitter do cenário dinâmico com todos os nós enviando pacotes 
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 Os gráficos a seguir ilustram o consumo de energia nos cenários dinâmicos. Em princípio, é 

possível perceber que, apesar de o protocolo HTR continuar obtendo valores melhores quanto ao 

gasto de energia da rede, a diferença entre o gasto do HTR e o gasto do OLSR diminuiu 

consideravelmente em boa parte dos cenários, ficando maior apenas no cenário com 100 nós e com 

metade dos nós enviando. 

 

Figura 30: Gasto de energia do cenário dinâmico com metade dos nós enviando pacotes 

 Outro ponto a ser destacado é a diminuição do gasto de energia em todos os cenários 

ilustrados nas Figura 30 e Figura 31, em relação aos mesmos cenários com os nós estáticos. 

Enquanto que no cenário mais crítico (com 100 nós e todos enviando) a energia gasta variava entre 

16 e 18 J no cenário estático, no cenário dinâmico a energia gasta não chega nem a 10 J.  

 Isso se dá em função do balanço energético feito quando os nós estão se movendo. O valor 

do HTRScore tende a aumentar o peso daquela rota pelo fato do nó não estar mais fixo e, portanto, 

gastando energia. Isso faz com que o número de rotas varie ainda mais impedindo que uma mesma 

rota seja usada por muito tempo e gastando, assim, a energia dos mesmos nós. 
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Figura 31: Gasto de energia do cenário dinâmico com todos os nós enviando pacotes 

 

Perda de Pacotes 

 Dentre as discrepâncias encontradas nos resultados após a inserção de nós móveis nos 

cenários, a maior foi a encontrada nos resultados obtidos na perda de pacotes na rede, que estão 

representados nos gráficos abaixo.  

 

Figura 32: Perda de pacotes do cenário dinâmico com metade dos nós enviando pacotes 

 Diferentemente dos resultados obtidos pela mesma métrica no cenário com nós fixos, nesse 

cenário a perda de pacotes do HTR foi maior do que a do OLSR. 

5X5 10X10

HTR 3,626661215 9,362350628

OLSR 3,684981834 9,841922063

0

2

4

6

8

10

12

En
e

rg
ia

 e
m

 J
o
u
le
s 

(J
) 

5X5 10X10

HTR 1502,602381 2136,738882

OLSR 1353,938889 1930,223588

0

500

1000

1500

2000

2500

q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 p

ac
o

te
s 



 

70 

 

Figura 33: Perda de pacotes do cenário dinâmico com todos nós enviando pacotes 

 

Vazão 

 Nas figuras a seguir é mostrado o comportamento da vazão nos cenários com nós dinâmicos. 

Em princípio, pela primeira figura, vê-se que o tráfego dos pacotes de controle continua 

relativamente baixo em relação ao tráfego de dados, aumentando um pouco nos cenários com 100 

nós. Da mesma forma, o protocolo HTR possui uma vazão de pacotes de controle um pouco maior 

em decorrência dos mesmos motivos citados na vazão dos cenários estáticos. 
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Figura 34: Vazão dos pacotes de dados e de controle nos cenários dinâmicos 

 Já na segunda figura é possível observar que a taxa de entrega de pacotes sofreu um 

decréscimo ainda maior em relação à taxa de entrega dos cenários estáticos (taxa essa que já era 

baixa em alguns casos). Porém, é possível notar que a taxa de entrega do protocolo HTR no cenário 

mais crítico (cenário com 100 nós e todos enviando pacotes) é significantemente maior que a taxa de 

entrega do OLSR. 

 

Figura 35: Relação entre a taxa de envio (Tx) e a taxa de recebimento (Rx) de pacotes nos cenários 
dinâmicos 
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6 Conclusão e Trabalhos Futuros 

“Só sei que nada sei” 

Sócrates 

 Este trabalho descreveu um novo protocolo de roteamento para redes ad hoc desenvolvido 

para redes de emergência – Heterogeneous Routing Protocol (HTR) – e o analisou em ambiente simulado, 

utilizando como parâmetro comparativo um protocolo de roteamento para redes ad hoc bem 

conhecido e amplamente utilizado na comunidade cientifica e na indústria – o Optimized Link State 

Routing Protocol (OLSR). Ambos os protocolos foram submetidos às mesmas condições e em 

diferentes cenários no intuito de apontar vantagens e desvantagens de cada um. 

 Os resultados obtidos nos permitem concluir que o protocolo HTR pôde gerenciar o 

consumo energético geral da rede de modo mais eficaz do que o OLSR, o que o torna mais 

recomendado para ser utilizado em cenários de emergência. Em contrapartida, o resultado inferior 

em algumas métricas como o aumento no tráfego de controle e uma maior perda de pacotes, ilustra 

algumas deficiências de desempenho no protocolo, mas que, salvo em alguns contextos que 

necessitem uma alta taxa de entrega, ele pode se utilizado sem problemas. 

6.1 Contribuições e Trabalhos Futuros 

 Algumas funcionalidades do protocolo desenvolvido, como a heterogeneidade de tecnologia 

no roteamento e a comunicação com redes externas, não puderam ser avaliadas em ambiente 

simulado pelo fato da carência de tecnologias de comunicação implementada nativamente no 

simulador utilizado – o NS-3. 

 Uma avaliação completa dessas funcionalidades é necessária para uma total validação do 

protocolo desenvolvido. Para tanto, novos modelos de tecnologias precisam ser implementados nas 

próximas versões do simulador, além de testes de adequação de novas tecnologias inseridas no 

simulador com o nosso protocolo para, então, cenários que envolvam o roteamento entre 

tecnologias possam ser realizados. 
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Apêndice  
Neste tópico será descrito os valores utilizados tanto no protocolo HTR quanto no OLSR: 

Intervalos de Emissão 
HELLO_INTERVAL = 2s 
REFRESH_INTERVAL = 2s 
TC_INTERVAL = 5s 
 
Tempos de Validade 
NEIGHB_HOLD_TIME = 3 x REFRESH_INTERVAL 
TOP_HOLD_TIME = 3 x TC_INTERVAL 
DUP_HOLD_TIME = 30s 
 
Tipos de Mensagem 
HELLO_MESSAGE = 0 
TC_MESSAGE = 1 
 


