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A contínua miniaturização dos componentes de hardware e a evolução das 

tecnologias de comunicação sem fio tem estimulado o desenvolvimento e o uso de 

Redes de Sensores Sem Fio (RSSF). Tipicamente, uma RSSF é formada por centenas a 

milhares de nós sensores, e por dispositivos de baixa capacidade equipados com um ou 

mais sensores. Estes sensores possuem a capacidade de produzir respostas mensuráveis 

às mudanças das condições físicas de um ambiente monitorado, como temperatura, 

umidade e luminosidade, entre outros. 

Diferente das redes tradicionais e ad-hoc, os nós sensores possuem recursos 

bastante restritos, tais como limitada capacidade de processamento, memória e energia. 

Na maioria das aplicações, os nós sensores são colocados em áreas remotas, o que 

dificulta muito o acesso a esses elementos para manutenção. Neste cenário, o tempo de 

vida da rede é extremamente dependente da quantidade de energia disponível nos nós 

sensores e, por isso, esses nós devem balancear seus recursos limitados com o objetivo 

de aumentar o tempo de vida da rede. 

A necessidade da economia de energia deve estar em todas as camadas da pilha 

de protocolo da rede. Na camada de rede, o principal desafio é encontrar uma maneira 

de estabelecer rotas de forma eficiente em termos de energia e garantir a transmissão 

dos dados dos nós sensores para a estação base (sorvedouro), maximizando assim o 

tempo de vida da rede. 

O roteamento em uma RSSF é bastante desafiador devido às suas características 

inerentes que distinguem essas redes das outras redes sem fio como redes ad-hoc ou 

redes celulares. Devido a tais diferenças, novos algoritmos têm sido propostos para 

tratar o problema de roteamento em RSSFs. Estes algoritmos de roteamento devem 

levar em consideração as características específicas as RSSFs, e também da aplicação a 

ser utilizada na rede para realizar corretamente as suas funções. A tarefa de encontrar e 

manter rotas em RSSFs não é trivial, uma vez que as restrições de energia e as 

mudanças repentinas no status dos nós (por exemplo, devido a falha) causam freqüentes 

e imprevisíveis mudanças topológicas. Para minimizar o consumo de energia, as 

técnicas de roteamento para RSSF propostas na literatura empregam alguma tática de 
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roteamento bem conhecida como, agregação de dados, processamento na rede, 

clusterização, atribuição de papéis diferentes a alguns nós sensores. 

Este trabalho explora as técnicas de roteamento que têm sido desenvolvidas nos 

últimos anos e classifica de acordo com sua estrutura de rede ou critério de roteamento. 

A seguir, discute-se cada um desses protocolos sobre esta classificação. Além disso, 

apresenta-se um novo protocolo de roteamento, denominado OPER (On-Demand 

Power-Efficient Routing Protocol). Esta família de protocolos prevê a utilização de 

mecanismos para controle de energia local e de seleção de rotas ótimas com relação à 

quantidade de energia. 

Palavras Chaves: Redes de Sensores, Protocolos de Roteamento, Simulação, 

Consumo de Energia.  
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Wireless Sensor Networks (WSNs) have increasingly been gaining acceptance 

with the introduction of smaller hardware components together with the evolution of  

wireless communications. A WSN may be seen as network of few to hundreds of 

thousands of sensor nodes, often with low processing and energy capacities. Sush 

elements are capable of physical measurements and ambient monitoring, including 

temperature, humidity and light. 

Unlike traditional and ad hoc netwoks, sensores have limited resources such as 

limited processing capacity, memory and energy. Often such nodes are located in 

remote areas making it difficult to manage or modify. Hence it is important for these 

nodes to adequatly manage their resources to increase their lifetime. 

Energy conservatioon must be applied at all stack levels. At the network layer, 

the main challenge is to establish energy efficient routing. 

New WSN routing algorithms have been proposed to take into consideration 

WSN’s requirements and limitations. Finding routes is by no mean a simple task as 

nodes states may change (as a result of a fault for example) hence introducing changes 

into the topology. WSNs often intriduce new mechanisms for route computing including 

data aggregation, processing at the fixed network, clustering and the establishment of 

different roles for some of the nodes. 

This work investigates routing recently developed techniques and classifies them 

according to their structure or routing criteria. Next, each of these propotocols is 

discussed according to the adopted classification. A new Ad-hoc On-demand Distance 

Vector energy Aware routing protocol (OPER) is described in details. This protocol 

uses energy information to control route selection. Simulation results show that OPER 

offers better results than AODV. Our work with routing protocols has opened the way 

for new questions that we propose as possible future research diretions. 

Keywords: Sensor Networks, Routing Protocols, Simulation, Energy 

Consumption. 
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A contínua miniaturização dos componentes de hardware, juntamente com a 

evolução das tecnologias de comunicação sem fio têm sido os dois principais fatores 

que estimularam o desenvolvimento e o uso de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF): 

redes compostas por pequenos dispositivos que possuem o objetivo de monitorar um 

ambiente e fornecer dados para permitir a tomada de decisões. 

Tipicamente, uma RSSF é formada por centenas a milhares de nós sensores, 

equipamentos de baixa capacidade, dotados de um dispositivo de comunicação sem fio e 

um ou mais sensores, os quais possuem a capacidade de produzir respostas mensuráveis 

às mudanças das condições físicas de um ambiente como temperatura, umidade e 

luminosidade, por exemplo. 

Diferente das redes tradicionais e das redes ad-hoc, os nós sensores possuem 

recursos bastante restritos, tais como limitada capacidade de processamento, memória e 

de energia, e tendo em vista que na maioria das aplicações, estes equipamentos são 

depositados em áreas remotas e inóspitas, este fato dificulta o acesso a esses elementos 

para sua manutenção. Neste cenário, o tempo de vida da rede é extremamente 

dependente da quantidade de energia disponível nos nós sensores e, por isso, eles devem 

balancear seus recursos limitados com o objetivo de aumentar o tempo de vida da rede.  

Esta necessidade de economizar energia deve ser levada a todas as camadas da 

pilha de protocolo da rede, para com isso permitir implementações especificamente 
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pensadas para as novas restrições impostas, fazendo com que a maioria das pesquisas 

realizadas atualmente, seja direcionada ao projeto e implementação de protocolos que 

realizem uma melhor utilização dos recursos disponíveis. 

�� ��� ��� ��� ����� !���"����!���"����!���"����!���"��������

O roteamento em uma RSSF é bastante desafiador devido às características 

específicas que distinguem essas redes das outras redes sem fio como redes ad-hoc ou 

redes celulares. Algumas dessas características são enumeradas a seguir: 

• Endereçamento – não é possível construir um esquema de endereçamento 

global (por exemplo, endereçamento IP) devido a grande quantidade de 

nós e, principalmente, ao custo extra com a manutenção do identificador 

neste tipo de rede é muito alto. Portanto, na maioria das aplicações, os 

protocolos tradicionais baseados em IP não são adequados as RSSFs. 

• Restrições de recursos – os nós sensores possuem fortes restrições quanto 

às capacidades de armazenamento, processamento e consumo de energia. 

Estas limitações fazem com que o projeto e o desenvolvimento de 

aplicações requeiram um cuidado especial. 

• Estacionaridade – diferentemente das redes ad-hoc tradicionais, os nós 

em RSSFs são geralmente estacionários após a sua deposição. Contudo, 

em algumas aplicações os nós sensores podem se mover e mudar suas 

localizações (embora com baixa mobilidade). 

• Dependência da aplicação – as redes de sensores são dependentes da 

aplicação, ou seja, os requisitos do projeto de uma rede de sensores 

mudam de acordo com a aplicação. Por exemplo, o projeto de uma 

aplicação de vigilância em uma hidroelétrica possui requisitos de latência 

diferentes de uma aplicação de monitoramento de uma área ambiental. 

• Eficiência na coleta dos dados – os dados coletados por muitos sensores 

em uma RSSF são tipicamente baseados em um fenômeno comum, 

portanto, existe alta probabilidade de que estes dados tenham alguma 

redundância. Tais redundâncias necessitam ser exploradas pelos 
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protocolos de roteamento para melhorar o consumo de energia e a 

utilização da largura de banda. 

Devido a tais diferenças, muitos algoritmos têm sido propostos para o problema 

de roteamento em RSSFs [Heinzelman2000] [Younis2002] [Intanagonwiwat2000]. 

Estes mecanismos de roteamento têm levado em consideração as características 

inerentes as RSSFs e a aplicação. A tarefa de encontrar e manter rotas em RSSFs não é 

trivial, uma vez que as restrições de energia e as mudanças repentinas no status dos nós 

(por exemplo, devido a falha) causam freqüentes e imprevisíveis mudanças topológicas. 

Para minimizar o consumo de energia, as técnicas de roteamento que têm sido propostas 

na literatura empregam alguma tática de roteamento bem conhecida como, agregação de 

dados, processamento na rede, clusterização e a atribuição de papéis diferentes a alguns 

nós sensores [Akyildiz2002] [Krishnamachari2002]. 

Entretanto, poucos trabalhos têm sido direcionados às aplicações cuja geração 

dos dados ocorre apenas quando um evento específico é detectado, caracterizando o 

tráfego de mensagens como eventual. O objetivo deste trabalho é exatamente pesquisar, 

estudar e propor soluções de roteamento que atendam aos requisitos dessa classe de 

aplicações. 
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Este trabalho apresenta uma nova família de protocolos de roteamento para redes 

de sensores, denominada OPER (On-Demand Power-Efficient Routing Protocol) cuja 

função é permitir que as rotas necessárias para realizar a comunicação entre os nós 

sensores sejam construídas de forma dinâmica. 

O processo de obtenção de rotas para os novos destinos é realizado de maneira 

rápida e não exige que sejam mantidas informações nas tabelas de roteamento para 

destinos que não participam da comunicação. Os algoritmos propostos nesta pesquisa 

também fornecem mecanismos eficientes para lidar com as freqüentes mudanças de 

topologia ocasionadas pelas falhas no enlace ou nos nós da rede. Os mecanismos de 

busca e manutenção de rotas apresentados pelos protocolos da família OPER são 

semelhantes aos propostos pelos protocolos AODV (Ad hoc On-Demand Distance 

Vector) [Perkins1999] [Perkins2003] e DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector 
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Routing) [Perkins1994]. Além disso, OPER prevê inicialmente a utilização de 

mecanismos para controle de energia dos nós, cujo objetivo é evitar que nós com uma 

baixa carga energética sejam usados no estabelecimento de novas rotas. Para demonstrar 

as vantagens dessa abordagem, serão realizadas simulações dos algoritmos propostos, 

cujos resultados serão comparados com outros algoritmos propostos na literatura para 

redes de sensores. 
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Além desta introdução, o restante deste trabalho está organizado da seguinte 

forma: 

O capítulo 2 fornece uma visão dos principais conceitos, características, 

arquitetura e aplicações das redes de sensores sem fio. 

O capítulo 3 discute os principais desafios e questões que devem ser 

considerados no projeto de algoritmos de roteamento para redes de sensores. Além de 

descrever as características, vantagens e desvantagens de alguns dos principais 

protocolos de roteamento. Uma taxonomia para classificação dos algoritmos também é 

apresentada. 

O capítulo 4 descreve os algoritmos de roteamento propostos nesse trabalho. São 

abordadas as heurísticas avaliadas para a seleção das rotas e os principais mecanismos 

adicionados para permitir uma maior adequação às redes de sensores através da 

avaliação de parâmetros de energia. 

No capítulo 5 são apresentadas a plataforma de simulação e as métricas 

utilizadas para a avaliação dos algoritmos propostos. Os resultados obtidos também são 

discutidos neste capítulo.  

Por fim, o capítulo 6 traz as conclusões obtidas através dos experimentos e das 

análises realizadas, aponta as principais contribuições desse trabalho e apresenta 

algumas sugestões de trabalhos futuros. 
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Este capítulo apresenta os conceitos, características, aplicações e plataformas de 

desenvolvimento para redes de sensores sem fio. O objetivo é familiarizar o leitor no 

cenário para o qual está destinada a proposta desse trabalho. 
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Os avanços no hardware e nas tecnologias para comunicação sem fio estão 

viabilizando a criação de pequenos dispositivos capazes de permitir acesso a 

informações em qualquer momento e lugar. Um dos exemplos das tecnologias que dão 

suporte à criação desses ambientes “inteligentes” são as Redes de Sensores Sem Fio 

(RSSFs) – redes que possuem um conjunto de pequenos nós sensores depositados para 

realizar o monitoramento, de forma cooperativa, de algum fenômeno particular em um 

ambiente desejado. 

As RSSFs prometem ser uma solução bastante viável para uma grande 

quantidade de aplicações de monitoramento de ambientes, principalmente, devido a sua 

confiabilidade, precisão, flexibilidade e custo. Alguns dos exemplos da utilização das 

redes de sensores são: 

• Vigilância de áreas inóspitas – podem ser usadas para monitorar regiões 

de difícil acesso ou que possam trazer risco à vida de pessoas; 

• Monitoramento de uma floresta – utilizadas para detecção de focos de 

incêndio ou animais em extinção; 
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• Produção industrial – aplicadas ao processo de fabricação para monitorar 

a qualidade dos produtos; 

• Agricultura de precisão – empregadas no monitoramento de plantios, 

fornecendo informações precisas como nível de irrigação, temperatura, e 

doenças; 

• Rastreamento de objetos – usadas no rastreamento de objetos (por 

exemplo, carros), pessoas e animais em extinção; 

• Sistemas militares – utilizadas no âmbito militar para monitorar tropas 

inimigas, áreas de acesso, etc. 

Pode-se perceber claramente que a quantidade de aplicações para as redes de 

sensores, por serem as mais diversas possíveis, fornece um conjunto diferente de 

requisitos para cada classe de aplicação. Portanto, o projeto de novas soluções deve 

considerar os requisitos da aplicação alvo e as novas restrições existentes nessas redes 

como, quantidade limitada de energia dos nós, baixa capacidade de armazenamento, 

restrições de largura de banda para transmissão, entre outras. 

Um exemplo dos componentes de uma rede de sesores é ilustrado na Figura 2.1, 

onde pode-se notar os nós monitorando a região de interesse, captando um evento 

ocorrido e informando os dados coletados ao observador. 

 

Figura 2.1 – Estrutura de uma rede de sensores com seus principais componentes 
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Serão apresentadas, a seguir, uma série de características que devem ser levadas 

em consideração, baseados nos estudos apresentados em [Akyildiz2002], [Tilak2002], 

[Loureiro2003] e [Ruiz2004], para permitir que o projeto de soluções usando RSSFs 

sejam bem sucedidos. 

������� ��� ���������

No monitoramento de ambiente, os principais componentes envolvidos são o nó 

sensor, o observador e o fenômeno observado: 

• Nó Sensor – equipamento que possui um ou mais sensores que são 

responsáveis por capturar as variáveis monitoradas do ambiente. 

Normalmente ele possue cinco componentes: sensores, memória, bateria, 

processador e rádio (transceptor), como mostrado na Figura 2.2. 

• Observador – usuário final que está interessado em obter os dados 

coletados pelos nós da rede para assim extrair as informações desejadas 

do ambiente; 

• Fenômeno – característica ou variável do ambiente que será monitorada 

(por exemplos, temperatura, luminosidade ou umidade). 

Figura 2.2 – Hardware básico de um nó sensor [Loureiro2003] 

Em uma rede de sensores, os nós são colocados em uma região de interesse para 

coletar dados. Esses dados são disseminados através de outros nós que compõe a rede, 

permitindo com que cheguem até o observador. Ao receber os dados, o observador 

extrai as informações referentes ao local e o fenômeno específico que está sendo 

monitorado. 
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As principais funções de uma rede de sensores, segundo [Ruiz2002], podem ser 

agrupadas em cinco grupos de atividades, conforme pode ser observado na Figura 2.3. 

O modelo funcional deve realizar as seguintes tarefas para permitir o funcionamento da 

rede: estabelecimento, manutenção, sensoriamento, processamento e comunicação, a 

seguir serão descritas cada uma dessas tarefas. 

Figura 2.3 – Ciclo de vida de uma rede de sensores [Loureiro2003] 
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Independente da aplicação utilizada, antes que o monitoramento do ambiente 

desejado seja iniciado, é necessária a construção da rede, criando assim a infra-estrutura 

de rede utilizada pelos nós. Alguns procedimentos são realizados durante esta fase, 

como pode ser visto na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Estabelecimento de uma rede de sensores [Loureiro2003] 

O processo de deposição dos nós consiste no planejamento da localização e 

distribuição dos nós na região de interesse. Esse planejamento pode estabelecer locais 

de deposição específicos, exigindo uma distribuição manual dos nós nos pontos 

desejados, ou determinar a localização que os nós devem possuir, permitindo assim o 

lançamento dos nós de forma aleatória em uma determinada área (por exemplo, nós 

sensores lançados de um avião em uma floresta). Após o processo de deposição inicia-

se a fase de configuração da rede. Essa fase realiza a descoberta de localização dos nós, 

configuração do rádio, descoberta de vizinhos, estabelecimento de rotas, e todas as 

demais atividades necessárias para o funcionamento da rede. 
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O objetivo da manutenção é permitir que o tempo de vida da rede seja 

prolongado. Adaptações às modificações ocorridas na rede durante o seu funcionamento 

como as alterações na topologia ocasionadas pela ativação e desativação de nós são 

essenciais para aumentar o tempo de vida da rede. Essa tarefa é executada durante todo 

o ciclo de vida da rede, sendo usada por todas as demais tarefas. 
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O sensoriamento é responsável pelo monitoramento e pela coleta dos dados do 

ambiente, o que exigirá sensores diferentes dependendo do fenômeno a ser analisado.  

De acordo com a aplicação, algumas características deverão ser determinadas, como o 

nível de ruído no ambiente, o tipo e o volume dos dados coletados e a freqüência da 

amostragem a ser realizada. Após o estabelecimento desses parâmetros, é iniciada a 

coleta, processamento e transmissão dos dados para o nó sorvedouro1. 
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O processamento da rede pode ser dividido em duas categorias: 

• Processamento de controle - diz respeito às atividades realizadas pelos 

nós sensores para permitir o correto funcionamento da rede como o 

processamento envolvido com o gerenciamento, a troca de mensagens 

necessárias para estabelecer a comunicação e manutenção da rede. 

• Processamento da informação - refere-se a todo processamento realizado 

diretamente nos dados coletados pelos nós sensores como compressão de 

dados, fusão e/ou agregação dos dados, e criptografia. 

��������� �����������

Conceitualmente, a comunicação numa rede de sensores pode ser classificada 

em duas categorias: aplicação e infra-estrutura. O protocolo de rede deve suportar estes 

dois tipos de comunicação. A comunicação da aplicação relaciona-se à transferência do 

dado monitorado com o objetivo de informar ao observador sobre o fenômeno. Dentro 

da comunicação da aplicação, há dois modelos: o cooperativo e o não cooperativo. 

No modelo de sensor cooperativo, os nós sensores comunicam-se para atender o 

interesse do observador. Esta comunicação está além da função de retransmissão 

necessária para fazer o roteamento. Por exemplo, num protocolo de roteamento 

hierárquico o nó líder (cluster-head) e os nós sensores trocam informações entre si para 

                                                           
1 Nó tipicamente com mais recursos computacionais, que é responsável pelo 

processamento e distribuição para os observadores dos dados coletados. 
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disseminação de informação relacionada ao fenômeno real. A infra-estrutura de 

comunicação refere-se à comunicação necessária para configurar, manter e otimizar o 

processo de comunicação. Mais especificamente, os nós sensores devem ser capazes de 

descobrir caminhos para outros nós de interesse para si próprios e para o observador, 

desconsiderando a mobilidade ou falha do sensor. A infra-estrutura de comunicação é 

necessária para manter a rede funcional, assegurando robustez da operação em 

ambientes dinâmicos, e otimizando o desempenho global. 

 � � � � � � � ����� ��%���������$��*�����%���������$��*�����%���������$��*�����%���������$��*�������

Várias são as características que devem ser consideradas no projeto de novas 

soluções de hardware ou de software para redes de sensores. Alguns desses requisitos 

que devem ser avaliados são: 

• Uso eficiente da energia: como os nós sensores são alimentados por 

baterias com quantidade restrita de energia, os protocolos utilizados por 

esses dispositivos devem utilizar a sua energia da maneira mais eficiente 

possível, visando maximizar o tempo de vida da rede. Uma rede pode 

ficar inoperável quando possuir uma determinada quantidade de nós sem 

energia; 

• Atraso: o observador pode estar interessado em receber informações a 

respeito de um fenômeno dentro de um período máximo de tempo, o que 

poderá mudar de acordo com a aplicação em questão; 

• Precisão: obter informações exatas do ambiente monitorado é um dos 

objetivos principais do observador, mas essa precisão também pode 

depender da aplicação usada. Existe um compromisso entre precisão, 

atraso e uso de energia, sendo necessário estabelecer prioridades para os 

requisitos das aplicações. 

• Tolerância à falhas: os nós sensores podem falhar por causa das 

condições físicas do ambiente ou por falta de energia. Portanto, redes de 

sensores devem ser tolerantes à falhas, pois na maioria das aplicações é 

difícil substituir os nós sensores que saíram de atividade. Normalmente 
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essa característica é conseguida através da replicação dos nós sensores ou 

dos dados coletados; 

• Escalabilidade: a escalabilidade é um dos fatores mais críticos para o 

funcionamento de redes com centenas ou milhares de nós, como é o caso 

das redes de sensores sem fio. Essa grande quantidade de nós pode 

comprometer o funcionamento de protocolos que não são planejados 

para lidar com esse requisito. Geralmente são empregadas técnicas que 

foram projetadas para lidar com essa questão como protocolos de 

roteamento hierárquicos, mecanismos de agregação e fusão de dados. 

• Protocolos eficientes - os protocolos em uma rede de sensores devem 

possuir características e mecanismos específicos para permitir a 

economia de energia. Em [Akyildiz2002] é proposta uma pilha de 

protocolos, apresentada na Figura 2.5, onde são combinados o 

conhecimento de energia e do roteamento da rede para integrar as várias 

camadas. O objetivo é permitir a utilização de forma eficiente dos 

recursos para a transmissão através do meio sem fio e a cooperação entre 

os nós para a realização das suas tarefas. Em [Loureiro2003] e 

[Ruiz2004] são apresentadas descrições detalhadas dos protocolos 

existentes em cada camada. 

Figura 2.5 – Pilha de Protocolos em uma rede de Sensores [Akyildiz2002] 
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A maioria dos projetos de pesquisa que realizam o desenvolvimento de 

plataformas de para redes de sensores ainda se concentram no âmbito militar e de 

pesquisas acadêmicas. Alguns exemplos dessas plataformas são apresentados a seguir. 

A universidade de Berkeley é um dos grandes centros de pesquisa e 

desenvolvimento em redes de sensores sem fio. As plataformas de hardware Macro 

Motes [MacroMotes] e Mica Motes [Mica] [Mica2]  

[Mica2Dot], e de software TinyOS [TinyOS] estão entre as soluções mais 

utilizadas pela comunidade científica para o desenvolvimento de novas soluções em 

redes de sensores. 

A plataforma Macro Motes, mostrada na Figura 2.6, também conhecida como 

COST Dust, foi desenvolvida com a intenção de testar a comunicação e a capacidade de 

sensoriamento de uma quantidade elevada de sensores. Esta plataforma consiste em um 

micro-controlador Atmel, sensores para capturar informações do ambiente e uma 

unidade de comunicação que pode usar várias tecnologias como rádio freqüência – 

Figura 2.6(a)  – , laser – Figura 2.6(b) – ou comunicação óptica passiva – Figura 2.6(c). 

Dependendo da aplicação, um nó sensor pode ser equipado com uma variedade de 

sensores capazes de obter dados do ambiente como temperatura, luminosidade, umidade 

e pressão. 

   

Figura 2.6 – Plataformas Macro Motes(COST Dust) 

A plataforma MICA Motes (Figura 2.7) é a segunda geração de nós sensores 

sem fio, de baixo consumo desenvolvidos pelo grupo de pesquisas em redes de sensores 

da universidade de Berkeley. O MICA – Figura 2.7(a) –  é equipado com o processador 

(a) RF Mote (b) Laser Mote (c) CCR Mote 
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ATmega 128L, um módulo de rádio CC100 para o processo de transmissão e recepção 

dos dados, e diversos sensores como luminosidade (fotoresistor), temperatura 

(termoresistor), áudio (microfone e amplificador), campo magnético (magnetômetro) e 

movimentação (acelerômetro). Esta platadorma foi expandida, criando também o Mica2 

– Figura 2.7(b) – e o Mica2Dot – Figura 2.7(c) 

Além disso, um sistema operacional compacto e de código aberto, denominado 

de TinyOS, foi acrescentado a plataforma MICA. O TinyOS foi projetado para 

gerenciar os recursos e limitações do hardware eficientemente. Mais informações sobre 

o TinyOS serão apresentadas no capítulo 5. 

 

Figura 2.7 – Plataforma Mica Motes 

Outro projeto interessante, cujo nó sensor é ilustrado na Figura 2.8, é o Smart 

Dust (Poeira Inteligente) [SmartDust]. O Smart Dust trata-se de um esforço de pesquisa 

com o objetivo de construir minúsculos sistemas inteligentes para monitoramento de 

consumo de energia, integridade estrutural de edifícios e pontes e até fluxo de tráfego 

em avenidas. 

 

Figura 2.8 – Nó Sensor Smart Dust 

O SensorWeb [SensorWeb] (Figura2.9), desenvolvido pelo JPL (Jet Propulsion 

Laboratory) da NASA, foi projetado para atender às necessidades de exploração e 

monitoramento de novos planetas. O objetivo é distribuir milhares de sensores sobre a 

superfície de astros, que são responsáveis pela coleta de dados como condições da 

atmosfera e formação do solo. 

(a) Mica (b) Mica2 (c) Mica2 Dot 
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Figura 2.9 – Sensor Webs 

No MIT (Massachusetts Institute of Technology) também está sendo 

desenvolvida uma plataforma chamada �AMPS (�Adaptative Multi-domain Power 

Aware Sensor) [�AMPS], exibida na Figura 2.10. Esta plataforma utiliza uma política 

de gerenciamento de energia que permite uma adaptação do consumo de energia de 

acordo com as características e variações do ambiente monitorado, dos requisitos do 

observador ou dos seus próprios recursos. 

 

Figura 2.10 – Nó sensor µAMPS-I 
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Uma vez que se trata de uma área em franco crescimento e que ainda carece de 

uma certa maturidade para ser aplicada em sua plenitude, uma série de pesquisas 

continuam a ser desenvolvidas nos mais diversos campos, com o objetivo de viabilizar o 

uso das redes de sensores o mais rápido possível. 

Serão apresentadas a seguir alguns exemplos dessas pesquisas, mas é importante 

ressaltar que várias outros assuntos também são temas de estudo, mas não serão 

abordados nesta dissertação por restrições de tempo. 
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O gerenciamento de energia é um dos temas de pesquisa mais importantes em 

redes de sensores, tendo em vista que essa é a maior das restrições impostas nesses 

sistemas. 

Para que seja possível realizar esse gerenciamento, porém, é necessária uma 

prévia obtenção das informações do consumo dos nós. Uma abordagem utilizada para 

realizar essa obtenção do consumo e, consequentemente, da quantidade de energia 

disponível em cada nó sensor, baseia-se no envio periódico para o nó sorvedouro 

informações sobre sua energia disponível. Essa abordagem, contudo,  torna-se inviável, 

uma vez que grande parte das aplicações para RSSFs são compostas por diversos nós 

com recursos limitados, havendo portanto um gasto de energia inadmissível com esse 

processo.  

Por essa razão, técnicas mais eficientes em termos de consumo de energia 

devem ser usadas para obter informações sobre a quantidade de energia disponível na 

rede, como apresentado em [Souto2005]. A partir dessas informações é possível 

construir mapas de energia, representados normalmente em tons de cinza, onde as 

regiões mais claras correspondem às áreas com maior quantidade de energia e as mais 

escuras equivalem às regiões com menos energia [Machado2004], como pode ser visto 

no exemplo apresentado na Figura 2.11. 

Por serem representações gráficas da situação energética de todos os nós de uma 

rede, e consequentemente em cada região, seu objetivo é permitir um aumento no tempo 

de vida de uma RSSF, através das decisões baseadas nas informações passadas pelos 

mesmos, o que possibilita uma melhor escolha para a localização do nó sorvedouro e de 

novos nós a serem depositados, e contribui para os protocolos de roteamento evitarem 

rotas através de nós que possuem pouca energia. 

Na literatura são encontrados também alguns trabalhos relacionados à obtenção 

e previsão do consumo, e à construção de mapas de energia. O trabalho proposto em 

[Zhao2002] utiliza uma abordagem baseada em agregação para obter o mapa de energia 

de uma rede de sensores. Em [Mini2002] e [Mini2004] são apresentadas técnicas que 

utilizam predição para construção do mapa de energia. Estas técnicas são baseadas em 

cadeias de Markov e no modelo estatístico ARIMA. Já o trabalho proposto em 
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[Machado2004] avalia o uso de técnicas de amostragem e de interpolação na construção 

do mapa de energia utilizando técnicas de predição. 

Figura 2.11 – Exemplo de mapa de energia de uma rede de sensores. 
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As redes de sensores utilizam comunicação sem fio, tornando-as mais 

vulneráveis a ataques, uma vez que neste tipo de comunicação, o modo de transmissão 

naturalmente utilizado é broadcast. Ao utilizar broadcast, a rede fica mais susceptível à 

ação de intrusos, que podem facilmente escutar, interceptar e alterar os dados que 

trafegam na rede. 

Dessa forma, prover segurança em redes de sensores sem fio torna-se um grande 

desafio, sendo necessários mecanismos que sejam adequados às restrições de memória, 

processamento e largura de banda existentes neste tipo de rede.  

Os requisitos de segurança são essenciais às RSSF, uma vez que garantem a 

privacidade entre os nós que fazem parte da rede, além de impedirem o uso indevido e o 

acesso não autorizado às informações [Oliveira2003].  

A escolha de quais requisitos utilizar depende do tipo de aplicação que está 

sendo implementada. Dentre os principais requisitos de segurança utilizados, podem ser 

citados [Zhou1999], [Johnson2002]: 

• Autenticidade - possibilita que o receptor da mensagem seja capaz de 

verificar a identidade do emissor, evitando dessa forma que nós intrusos 

injetem dados maliciosos na rede; 
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• Confidencialidade - assegura que o conteúdo da mensagem seja acessado 

apenas por nós autorizados; 

• Integridade - garante que se a mensagem tiver seu conteúdo alterado 

durante a transmissão, estas alterações poderão ser identificadas pelo 

receptor. 

Para garantir a autenticidade, o mecanismo normalmente utilizado é o cálculo de 

um MAC (Message Authentication Code). O MAC é uma função que utiliza uma chave 

secreta e a própria mensagem para calcular um checksum criptografado. Este checksum 

será utilizado na autenticação e na verificação da integridade da mensagem. 

Para garantir a confidencialidade, algoritmos de criptografia são geralmente 

utilizados, mas devido as restrições de recursos das RSSFs, são aconselhados os 

algoritmos de chave privada [Perrig2001],que não serão abordados por fugirem do 

escopo principal desse trabalho. 

A preocupação com a segurança na comunicação entre os nós de uma RSSF é 

fundamental, pois, em muitos casos, informações que necessitam de sigilo durante sua 

transmissão são trocadas na rede. Dessa forma, a utilização de algoritmos de 

criptografia, associados a outros mecanismos que permitam a verificação da 

autenticidade e integridade das mensagens, é primordial. 

Atender a estes requisitos de segurança, juntamente às restrições de energia já 

mencionadas, torna-se necessário o desenvolvimento de pesquisas direcionadas ao 

estudo de mecanismos de segurança para RSSF e à análise do impacto causado por estes 

mecanismos no consumo de energia dos nós. 

Com relação ao consumo de energia, são encontrados diversos trabalhos, que 

normalmente restringem-se a simulações baseadas em modelos de energia [Zhong2004], 

criação de mapas de energia através de modelos estatísticos [Mini2002] [Mini2004] e 

análises matemáticas da redução no consumo devido à implantação de novos algoritmos 

[Kalantari2004]. No entanto, são encontrados poucos trabalhos voltados a cenários reais 

nesta área. 

Já na área de segurança em RSSF, encontram-se vários trabalhos que propõem 

soluções para os mais diversos pontos, como roteamento [Karlof2003] [Deng2003], 
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algoritmos de criptografia e autenticação [Perrig2001] [Undercoffer2002], distribuição 

de chaves [Chan2003] [Liu2003] e detecção de intrusão [Oliveira2003]. 

Um dos trabalhos mais reconhecidos em relação à proposição de mecanismos 

para segurança é o SPINS, apresentado em [Perrig2001], onde são definidos dois 

protocolos, o SNEP (Sensor Network Encryption Protocol) e o µTesla. Estes protocolos 

possuem a finalidade de garantir a confidencialidade, autenticação e integridade dos 

dados, para com isso permitir que a estação base e os nós possam se comunicar 

utilizando um roteamento seguro. 

Como exemplos de trabalhos que apresentam a influência do uso de algoritmos 

de criptografia e autenticação no consumo de energia em RSSF tem-se [Ganesan2003], 

[Law2004], [Malan2004], [Guimarães2004] e [Karlof2004], no último sendo 

apresentada também uma camada de enlace segura para redes de sensores, denominada 

TinySec. 
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A fusão de dados é um mecanismo utilizado para pré-processar os dados de uma 

rede de sensores, com o objetivo de aproveitar a capacidade computacional dos sensores 

para evitar a transmissão de dados desnecessariamente. Ela consiste na realização de 

processos como a associação, a correlação e a combinação dos sinais de múltiplos 

sensores para obter uma maior precisão e inferências específicas que não podem ser 

obtidas através de um único valor coletado. 

Os maiores benefícios trazidos por essa técnica são a melhoria na precisão dos 

dados, já que estão menos susceptíveis às interferências causadas pelas condições 

ambientais, e a economia de energia conseguida pela redução da quantidade de 

mensagens transmitidos pelos sensores. 

Já a agregação é um caso particular da fusão, onde os métodos são aplicados 

diretamente nos dados, mas produzem como resultado um dado de menor 

representatividade do que o conjunto dos dados utilizados na fusão. A vantagem deste 

método, porém, é a redução do volume de dados que trafegam pela rede, sendo indicada 

para soluções onde se deseja justamente obter um valor de dado agregado de forma 

distribuída pelos próprios nós sensores da rede. 
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O roteamento nas rede de sensores é uma das funções mais importante que deve 

ser desempenhada por causa da comunicação multihop, normalmente utilizada nesse 

tipo de rede para permitir a comunicação entre os nós sensores, responsávéis por 

coletarem os dados do ambiente, e o nó sorvedouro, responsável pelo seu 

processamento e obtenção de informações. Serão apresentadas mais informações a 

respeito do roteamento em redes de sensores no próximo capítulo. 
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Neste capítulo serão apresentadas algumas das tecnologias que foram 

desenvolvidas nos últimos anos na área de roteamento para redes de sensores, que 

serviram como base para o desenvolvimento desse trabalho. 
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Uma das principais funções da camada de rede é realizar a seleção do caminho 

que deverá ser seguido pelos pacotes desde uma origem específica até o destino 

desejado com o intuito de permitir a comunicação entre os pontos da rede.  

Para realizar essa função, é necessária uma camada de software responsável pela 

escolha de como a comunicação deve ser realizada para permitir que a troca de dados 

entre os pontos da rede seja bem sucedida, através do estabelecimento de um conjunto 

de regras. 

Independente do esquema de escolha das rotas, se para cada pacote ou somente 

quando novas conexões forem estabelecidas, existem determinadas propriedades que 

são desejáveis em um algoritmo de roteamento, dentre elas: 

• Corretude: é necessário que um algoritmo de roteamento possa escolher 

as melhores rotas para atender às necessidades de comunicação dos 

pontos da rede, a partir das métricas estabelecidas; 

• Simplicidade: refere-se à oferta dos serviços, por parte dos algoritmos de 

roteamento, causando a menor sobrecarga de processamento possível; 
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• Robustez: é a capacidade do algoritmo de adaptar-se de forma 

consistente às modificações ocorridas na rede, como por exemplo as 

mudanças de topologia ou a falha de equipamento, sem interromper a sua 

utilização; 

• Estabilidade: é desejável que os algoritmos de roteamento apresentem 

um funcionamento equilibrado e previsível independente das condições a 

que seja submetido; 

• Equidade: todos os pontos da rede devem ser tratado com a mesma 

importância, a menos que algum mecanismo de Qualidade de Serviço 

(QoS), que realize a diferenciação entre eles, de acordo com suas 

características, seja adotado. 

Segundo [Tanembaum], os algoritmos de roteamento podem ser agrupados em 

duas classes principais: adaptativos e não adaptativos. Os algoritmos não adaptativos 

baseiam suas decisões para escolha das rotas entre dois nós em estimativas do tráfego e 

da topologia que serão encontrados durante o funcionamento da rede, ou seja, as rotas 

são previamente calculadas e informadas para os roteadores quando a rede é 

inicializada. Esse procedimento também é conhecido como roteamento estático. 

Já os algoritmos adaptativos, mudam suas decisões de roteamento para refletir as 

mudanças ocorridas na topologia e no tráfego da rede, o que permite uma maior 

liberdade ao funcionamento com relação às alterações que podem ocorrer na rede, como 

a carga e a topologia, por exemplo. São também conhecidos como algoritmos 

dinâmicos. 

Outra classificação para algoritmos de roteamento pode ser encontrada em 

[Câmara2000], onde várias outras características como por exemplo reatividade, 

hierarquização e utilização de múltiplos caminhos são abordadas. 
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Nesta seção serão descritos alguns de algoritmos de roteamento para redes ad 

hoc. Entretanto é interessante que sejam apresentadas, inicialmente, algumas das 

características do funcionamento dessas redes que influenciaram nas decisões adotadas 
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pelos algoritmos. [Hass1998] apresenta em seu estudo três características principais para 

redes ad hoc: 

• Inexistência de uma entidade central: ao contrário de uma rede celular, 

onde são encontradas entidades que realizam o controle e o 

gerenciamento da rede (estações base, registro de localização, etc.), nas 

redes ad hoc não existe nenhuma infraestrutura previamente estabelecida 

nem entidades que controlem o seu funcionamento; 

• Rápidas alterações topológicas: já que se trata de uma rede que não 

possue uma infraestrutura básica montada e é composta por 

equipamentos móveis, não existe uma topologia bem definida durante o 

seu período de funcionamento; 

• Todas as comunicações são realizadas através do meio sem fio: a 

comunicação através da rádio difusão torna a comunicação pouco 

confiável e extremamente vulnerável. 

No projeto de um algoritmo de roteamento para uma rede ad hoc, é importante 

que sejam levadas em consideração algumas características, como o seu tamanho, a 

conectividade e mobilidade dos nós e a tecnologia utilizada para a comunicação (que 

influenciará na capacidade máxima do canal), por exemplo, para incrementar a 

escalabilidade do protocolo e permitir um melhor funcionamento. 

A partir dessas restrições, vários algoritmos foram propostos para solucionar o 

problema do roteamento nesse tipo de redes, principalmente devido à questão da 

mobilidade que elas introduzem. Serão apresentados a seguir, de forma resumida, 

alguns exemplos de algoritmos de roteamento para redes ad hoc. 
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O DSR (Dynamic Source Routing) [Johnson1996] é um algoritmo de roteamento 

bastante conhecido na área de redes ad hoc.É um algoritmo reativo que possui uma 

característica que o diferencia da maioria dos demais algoritmos, que é o roteamento na 

origem, ou seja, o nó que realiza a requisição tem conhecimento de todos os nós que 

serão percorridos no caminho até o destino. A partir dessa informação o DSR escolhe a 
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melhor rota, que será armazenada em uma tabela cache, e posteriormente será 

adicionada ao cabeçalho dos pacotes de dados para informar a seqüência de nós da rota 

que deverá ser seguida. 

Quando um dos nós da rede aceitar o envio de um pacote para um destino que 

ele não possui como uma rota armazenada, será usado o processo de descoberta de rota, 

para determinar dinamicamente o caminho até o destino desejado. A descoberta de rotas 

é realizada através de pacotes de requisição de rota (Route Request) transmitidos em 

flooding através da rede. Cada nó que recebe uma requisição de rota a transmitirá em 

broadcast, a menos que este seja o destino final ou que este nó possua uma rota até o 

destino final. Para um nó responder a uma requisição de rota será gerado um pacote de 

resposta de rota (Route Reply), contendo a lista de sequência de todos os nós até o 

destino final, que é transmitido de volta a origem. 

Se ocorrer alguma falha em algum dos links de uma rota, será enviada uma 

notificação de erro, para que as fontes afetadas por essa mudança possam remover todas 

as entradas na tabela de roteamento que utilizem esse link e recomeçar o processo de 

descoberta para obter uma nova rota para os destinos que foram afetados. 
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O DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector) [Perkins1994] é um protocolo 

pró-ativo baseado no mecanismo clássico de roteamento Bellman-Ford, com a 

eliminação de loops nas rotas. Em cada nó existe uma tabela com todos os possíveis 

destinos dentro da rede, e o número de saltos até cada um deles. Cada entrada nesta 

tabela é marcada com um número de sequência determinado pelo nó destino. Este 

número tem a função de distinguir rotas antigas das novas, evitando a formação de 

loops. 

Para realizar a atualização, o DSDV dispõe de dois tipos de pacotes full dump, 

no qual todas as informações de roteamento são transmitidas, e os pacotes incremental, 

onde apenas existe uma complementação da informação enviada no último full dump. 

Cada mensagem, para a criação de novas rotas, inclui o endereço do destino, o 

número de saltos até o destino, o número de sequência da informação original sobre o 
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destino e um número de sequência2 para esta mensagem. O DSDV utiliza sempre a rota 

com o número de sequência mais recente e no caso de duas atualizações possuirem o 

mesmo número de sequência, a rota com menor número de saltos será a escolhida. 
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O AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) [Perkins1999] [Perkins2003] é um 

dos principais algoritmos de roteamento propostos para rede ad hoc. Ele combina o uso 

de números de seqüência proposto pelo DSDV com o caráter reativo que foi proposto 

pelo DSR através da criação de rotas sob-demanda, usando um processo de descoberta 

bastante semelhante. 

O processo utilizado para realizar a manutenção das rotas pelo AODV, 

entretanto, difere bastante do usado pelo DSR, já que são utilizadas tabelas de 

roteamento convencionais, com apenas um nó por destino, enquanto o DSR mantém 

uma lista com várias entradas para cada destino em cache. 

Além disso, o AODV não realiza roteamento na origem, o que exige a utilização 

de tabelas de roteamento pelos nós para realizar o encaminhamento das requisições e 

das respostas de rota, e posteriormente para realizar o roteamento dos pacotes de dados 

para os seus destinos. 

O AODV, assim como o DSDV, faz o uso de números de seqüência para cada 

um dos destinos permitindo verificar se uma rota não está desatualizada, e evitar que 

loops sejam criados. Esses números de seqüência são enviados em todos os pacotes de 

roteamento garantindo a sua atualização nos pontos da rede. 

Uma característica importante do AODV é a manutenção de estados baseados no 

tempo para cada um dos nós com relação à utilização de cada uma das entradas de uma 

tabela de roteamento, estabelecendo assim a sua validade, fazendo que uma rota expire 

se não foi utilizada recentemente. Uma lista de nós antecedentes também será mantida 

para cada uma das entradas, indicando o conjunto de vizinhos que utilizam essa entrada 

para encaminhar pacotes. 

                                                           
2 Campo de controle utilizado pelo protocolo para permitir a verificação das informações 

a respeito de um nó de origem e determinar a validade das mesmas. 



Capítulo 3 – Roteamento em Redes de Sensores 38 

 

Caso seja verificada a quebra de um link (impossibilidade de transmissão através 

de um canal), ocasionada por alguma mudança na topologia, esta será notificada através 

de uma mensagem de erro em broadcast, informando os nós que se tornaram 

inalcançáveis. Cada um dos nós que receber essa notificação irá repetir o processo, até 

que as origens das rotas alocadas para os nós inalcançáveis sejam informadas, fazendo 

com isso que todas as entradas que utilizavam o link sejam removidas. 

#� �#� �#� �#� ����� �����	�
����	�����������
��������	�
����	�����������
��������	�
����	�����������
��������	�
����	�����������
�������

Como mencionado anteriormente, os nós sensores possuem uma série de 

restrições que não são encontradas em outros tipos de redes, como sua baixa capacidade 

de processamento, de armazenamento de informações, de largura de banda e, 

principalmente, de energia. 

Tendo todas essas novas características a serem levadas em consideração, uma 

série de novos desafios devem ser superados para conseguir atender aos requisitos 

impostos por esse tipo de redes, o que tem estimulado a criação de novas soluções que 

abrangem todas as camadas da pilha de protocolos, com o objetivo de melhorar a 

utilização dos recursos disponíveis. 

O roteamento, em particular, é um dos principais desses desafios que devem ser 

superados, por uma série de questões, como: 

• Em grande parte das aplicações onde as redes de sensores são usadas, 

não é possível utilizar um esquema de endereçamento global para a 

identificação de todos os sensores depositados, impossibilitando o uso de 

protocolos convencionais baseados em IP, por exemplo, graças à alta 

complexidade necessária para realizar o seu tratamento; 

• Ao contrário de uma rede convencional, onde uma fonte atende a vários 

destinos (modelo cliente-servidor ou Peer-to-Peer), a maioria das 

aplicações em redes de sensores exige que os dados coletados pelos nós 

sejam enviados para um único destino, na maioria das vezes sem que 

haja nenhuma requisição; 
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• O tráfego gerado apresenta uma redundância significativa, já que vários 

sensores podem coletar os mesmos dados graças à sua proximidade do 

fenômeno e pela densidade de nós na área monitorada. Esta redundância 

pode ser tratada pelos protocolos de roteamento com o objetivo de 

melhorar a utilização dos recursos; 

• As redes apresentarão modificações continuamente na sua topologia, 

causadas pela ativação de novos nós ou a desativação dos nós que já 

compõe a rede, por falhas no equipamento ou pela falta de energia. 

Para permitir uma maior adequação a essas características, vários algoritmos de 

roteamento foram propostos buscando atender às restrições impostas e aos requisitos 

encontrados nas redes de sensores. 
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Para permitir um estudo não apenas dos protocolos, mas também das suas 

principais características, será apresentada uma classificação dos algoritmos seguindo a 

proposta de [Akkaya2004], que os divide em quatro grupos: 

• Centrados em Dados (Data-centric): são protocolos que baseiam seu 

funcionamento em consultas realizadas aos nós sensores e que dependem 

da nomeação dos dados que são desejados, o que auxilia na eliminação 

de grande parte dos dados redundantes. 

• Hierárquicos (Hierarchical): realizam o agrupamento dos nós em sub-

regiões, chamados clusters, para com isso isolar as áreas do ambiente 

monitorado. Para realizar a comunicação entre os clusters, são eleitos 

líderes de cluster (cluster-heads), nós responsáveis por realizar o 

gerenciamento (agregação, fusão, etc.) e transmissão dos dados coletados 

naquela região. 

• Baseados em Localização (Location-Based): utilizam informações a 

respeito da posição dos nós, normalmente adquiridas através de um GPS, 

para realizar a busca e o envio dos dados nas regiões desejadas dentro de 

uma rede. 
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• Baseados em Fluxos de dados e com tratamento de QoS (Network Flow 

and QoS awareness): protocolos que utilizam modelos de tráfego da rede 

e que implementam requisitos de QoS para realizar as funções 

relacionadas com o roteamento. 
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Em muitas aplicações das redes de sensores não é possível utilizar um 

identificador global para cada um dos nós, devido à quantidade de sensores depositados 

na área que será monitorada. A ausência de um endereçamento global juntamente com a 

deposição aleatória dos nós, como normalmente é realizada, acabam dificultando a 

seleção dos nós a serem consultados para obter algum dado coletado do ambiente. Isto 

faz com que todos os nós de uma determinada região enviem dados ao verificarem um 

determinado evento, trazendo com isso uma quantidade significativa de informações 

redundantes que serão recebidas pelo nó sorvedouro. 

Essa redundância normalmente é vista como um grave problema, já que, se mal 

planejada, implicará em uma utilização ineficiente de energia na rede, necessitando, 

portanto, de mecanismos para realizar o seu controle. 

Para tentar contornar esse problema foram criados os algoritmos centrados em 

dados que abstraem a localização dos nós na área monitorada para se concentrarem nos 

dados que são coletados por eles, com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos 

da rede. 
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Um dos mecanismos mais antigos para realizar a transmissão dos dados 

coletados pelos nós em uma rede de sensores é o Flooding [Hedetniemi1988] devido, 

principalmente, ao fato dele não necessitar do uso de nenhum algoritmo de roteamento 

nem de realizar troca de informações a respeito da topologia da rede para o seu 

funcionamento, o que simplica o seu processo. 

Seu funcionamento baseia-se na disseminação dos dados coletados por um nó 

sensor através de toda rede para assim alcançar o destino desejado. Para realizar essa 

disseminação cada nó ao gerar ou receber um pacote o transmite em broadcast para 
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alcançar todos os seus vizinhos. Esse processo se repete até o destino ser encontrado ou 

que o pacote atinja uma quantidade máxima de saltos permitida. 

Uma variação desse algoritmo é o Gossiping, apresentado em [Hedetniemi1988], 

onde os nós não realizam mais a transmissão para todos os seus vizinhos através de uma 

mensagem em broadcast. Nessa técnica cada nó irá selecionar aleatoriamente apenas 

um dos seus vizinhos e transmitirá o pacote até ele. O objetivo dessa mudança é tentar 

realizar uma melhor utilização da energia da rede, já que a abordagem inicial obriga 

muitos nós a gastarem energia sem serem usados na rota que deverá chegar ao destino. 

Além das questões energéticas uma série de outros problemas podem ser 

encontrados no Flooding, graças, principalmente, à sua simplicidade e a falta de 

gerenciamento dos recursos dos nós e, consequentemente, da rede como um todo 

(resource blindness3). Dois exemplos clássicos desses problemas são os de implosão 

(implosion) e sobreposição (overlap), que são resolvidos no Gossiping através da 

seleção aleatória de um único destino. Os mecanismos adotados para solucionar esse 

tipo de problema, entretando, embutem um atraso na transmissão dos dados. 

 

 

 

Figura 3.1 – Problemas do Flooding.[Heinzelman1999] 

A implosão ocorre quando um nó recebe cópias duplicadas de um pacote de 

origens diferentes, como pode ser visto na Figura 3.1(a). Em redes de sensores, essa 

característica é vista como um problema, devido ao gasto de energia necessário para 

receber e processar mais de uma vez os mesmos dados coletados, causando um uso 

desnecessário dos recursos energéticos dos nós. 

                                                           
3 Falta de adaptação do funcionamento dos nós sensores às modificações que seus 

recursos possuem durante o seu funcionamento. 
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Já a sobreposição, mostrada na Figura 3.1(b) é causada pelo sensoriamento de 

uma mesma região por mais de um nó, o que fará com que pacotes contendo os mesmos 

dados, referentes à área de interseção de sensoriamento, sejam enviados causando com 

isso um desperdício de energia na rede. 
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O SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) [Heinzelman1999] 

[Kulik2002] é um dos primeiros trabalhos desenvolvidos para permitir que roteamento 

puramente centrado em dados fossem realizados.  

A família de protocolos SPIN foi projetada para resolver os principais problemas 

apontados no Flooding e suas variações através da negociação e adaptação dos recursos 

através de duas idéias básicas: 

• Os nós sensores operam mais eficientemente e conservam melhor a 

energia durante todo o seu tempo de operação, enviando apenas os 

metadados que descrevem os dados coletados pelo sensor ao invés de 

enviarem diretamente os dados, possibilitando a recepção apenas dos 

dados que interessam ao nó; 

• Protocolos convencionais que realizam a distribuição dos dados 

coletados baseada nas técnicas de roteamento do Flooding ou do 

Gossiping desperdiçam energia e largura de banda ao emitir cópias extras 

dos dados desnescessáriamente, como explicado no problema de 

sobreposição. 

O SPIN realiza a disseminação de todos os dados que são coletados pelos nós da 

rede, já que supõe que todos eles podem ser destinos (sorvedouros) em potencial. Essa 

disseminação, porém, é mais controlada, já que os protocolos da família SPIN explora, a 

propriedade de que os nós próximos possuirão dados similares, o que permitirá que 

somente sejam distribuidos os dados para os nós que se encontram mais distantes e 

consequentemente não possuirão tais dados. Isto permite que os usuários possam 

realizar consultas para qualquer nó e receber rapidamente a resposta para as mesmas. 
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A família de protocolos SPIN utiliza dois mecanismos chaves, mencionados 

anteriormente, para permitir o seu funcionamento: negociação e adaptação ao estado dos 

recursos. A negociação é adicionada para solucionar os problemas de implosão e 

sobreposição apresentados no Flooding, garantindo assim que não haverá a redundância 

dos dados transmitidos. 

Para essas negociações sejam bem sucedidas, porém, é necessário que os nós 

sejam capazes de descrever com detalhes os dados coletados, através da nomeação de 

todos os dados que trafegarão na rede usando descritores de alto nível, chamados de 

metadados. 

Antes que qualquer dado coletado na rede seja transmitido, é realizada a troca de 

metadados pelos nós da rede para negociar o seu envio, o que permite que apenas sejam 

adquiridos pelos nós os dados nos quais eles tenham interesse, evitando assim a 

redundância nas transmissões. Cada nó ao receber algum metadado publica para todos 

os seus vizinhos e aqueles que tiverem interesse no tipo de dados em particular, e que 

ainda não os receberam, irão requisita-los. A resposta para esta requisição é o dado 

propriamente dito, realizando assim a disseminação do mesmo e atendendo ao interesse 

dos nós. 

Para que possa realizar as funções descritas anteriormente, o SPIN usa três tipos 

de mensagens: ADV, REQ e DATA (veja Tabela 3.1). O troca de mensagens começa 

começa quando um nó obtém os dados que deseja compartilhar. O nó transmitirá uma 

mensagem do tipo ADV, contendo metadados, para todos os seus vizinhos. Se algum 

deles estiver interessado, emitirá uma mensagem de REQ para requisitar esses dados, 

que serão transmitidos ao nó que os requisitou através da mensagem DATA. Este 

processo será repetido e como resultado, todos os nós na área monitorada e que tenham 

interesse nos dados os receberão, como ilustrado na Figura 3.2. 

Tabela 3.1 – Mensagens utilizadas pelo SPIN 

Mensagem Função Utilização 

ADV Anunciar dados Quando um nó possui novos dados para compartilhar 

REQ Requisitar dados Quando o nó deseja receber os dados anunciados 

DATA Enviar dados 
Mensagem contendo os dados coletados pelo nó 

sensor e informações de metadados 
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Outra funcionalidade adicionada pelo SPIN, para solucionar o problema de 

resource blindness do Flooding é o gerenciamento de energia dos nós. Todos os nós 

têm acesso ao seu nível de energia atual e, a partir dele, adapta o funcionamento do 

protocolo baseado nessa energia residual. 

 

Figura 3.2 – Fases do protocolos SPIN.[Heinzelman1999] 
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O Direct Diffusion [Estrin1999] [Intanagonwiwat2000] é um dos principais 

algoritmos de roteamento em redes de sensores, e pode ser visto como um marco graças 

à sua importância e aos novos conceitos que ele introduziu. 

A idéia básica do seu funcionamento é que cada um dos nós realize a difusão de 

mensagens contendo informações dos dados que os interessa, através de um esquema de 

nomeação desses dados. Para identificar os interesses de cada nó, o Direct Diffusion 

sugere o uso de pares do tipo atributo-valor, para o envio e a pesquisa por dados baseada 

nos interesses, criando assim uma infra-estrutura sob-demanda a partir desses pares. 

Todo nó ao receber uma mensagem de interesse, informando os tipos de dados  

que o sorvedouro deve receber, pode armazená-la em cache para uso posterior na 
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comparação dos dados coletados com os interesses recebidos e para a criação e/ou 

manutenção dos gradientes. 

Os gradientes são os links de resposta criados para o vizinho pelo qual a 

mensagem de interesse foi recebida, e possuem informações como taxa de transmissão, 

duração e tempo de validade para os interesses recebidos. Vários caminhos podem ser 

estabelecidos através da disseminação dos interesses, mas apenas um deles será 

selecionado através de um processo de reforço (reinforcement) que é realizado para o 

gradiente selecionado. 

Um nó apenas enviará mensagens, chamadas de dados exploratórios, quando 

receber interesses adequados aos dados coletados, realizando a seleção dos caminhos a 

serem utilizados para transmitir esses dados até o sorvedouro solicitante.  

O nó sorvedouro ao receber esses dados exploratórios irá reenviar o interesse 

original através do caminho escolhido (menor atraso) em pequenos intervalos de tempo, 

realizando assim o reforço deste caminho com a fonte, para que o mesmo seja usado 

com mais freqüência. No caso de falha desse gradiente um novo caminho será 

selecionado através do reinício do procedimento de reforço. A Figura 3.3 apresenta 

resumidamente um exemplo de funcionamento do Direct Diffusion. 

Figura 3.3 – Fases do Direct Diffusion.[Intanagonwiwat2000] 

Duas outras versões do Direct Diffusion podem ser encontradas: o Push 

Diffusion e o One-phase pull diffusion [Heidemann2003], sendo então a versão original 

chamada de Two-phase pull difussion. 

O Push Diffusion possui um funcionamento bastante semelhante ao do two-

phase pull diffusion mas a maneira como os nós se comportam será invertida, onde os 
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sorvedouros que serão os destinos das transmissões, passarão a ser entidades passivas na 

comunicação, já que as informações a respeito dos seus interesses serão mantidas 

localmente, sem a necessidade de sua disseminação para iniciar as transmissões dos 

dados. Já os nós sensores que serão as fontes dos dados passarão a ser ativos na 

comunicação, pois irão iniciá-la sem a necessidade de criação de qualquer gradiente. 

Nesse algoritmo a fase de disseminação de interesses é retirada, e o envio de 

dados exploratórios passará a iniciar as trasmissões dos dados coletados. Como no two-

phase pull diffusion, quando os dados exploratórios são recebidos por um sorvedouro, 

uma mensagem de reforço do caminho será gerada e enviada pelo gradiente criado até 

atingir a fonte. No primeiro momento isso resultará na criação de um gradiente por onde 

serão enviadas todas as mensagens com dados coletados, e em seguida no seu reforço. 

Um dos grandes benefícios trazidos pela mudança de funcionamento proposta 

pelo Push diffusion é que apenas em um momento específico será realizada a 

disseminação de informações através da rede, com o envio dos dados exploratórios, 

enquanto no two-phase pull diffusion ela é feita em dois (interesses e dados 

exploratórios). Tendo em vista que em redes grandes o impacto trazido pela 

minimização de inundações pode trazer benefícios significativos em alguns aspectos, 

como tempo de vida ou atraso este é um aspecto positivo. 

A partir desses benefícios trazidos pelo Push diffusion foi proposto um outro 

algoritmo denominado de one-phase pull diffusion. Esse algoritmo é baseado em 

subscrição e elimina uma das duas fases do two-phase pull diffusion a que realiza o 

flooding de informações. 

No one-phase pull diffusion os sorvedouros que serão os destinos enviam 

mensagens com seus interesses através de toda a rede, criando gradientes necessários 

para as comunicações. Quando um interesse é recebido, porém, o algoritmo não enviará 

dados exploratórios para iniciar o processo de reforço do caminho. Apenas serão 

transmitidos os dados através do gradiente que recebeu o primeiro interesse coincidente 

com os dados coletados, o que sugere que será o caminho com menor atraso até o 

destino. Dessa forma o one-phase pull diffusion não necessita de mensagens de reforço, 

ou seja, o caminho com menor atraso é reforçado implicitamente. 
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A Tabela 3.2, mostrada a seguir, apresenta de forma resumida o funcionamento 

de cada uma das três versões do algoritmo Direct Diffusion que foram apresentados. 

Tabela 3.2 – Fases do funcionamento das implementações do Direct Diffusion 

Protocolo Mensagens do Sorvedouro Mensagens da Fonte 

Interesses (transmitidos periodicamente)  

 Dados exploratórios 

Reforço positivo para os dados exploratórios  
Two-Pase Pull Diffusion 
(Direct Diffusion Original) 

 Dados 

Interesse (transmitidos periodicamente)  
One-Phase Pull Diffusion  Dados 

 Dados exploratórios 

Reforço positivo para os dados exploratórios  Push Diffusion 
 Dados 
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Os algoritmos centrados em dados foram propostos, como dito anteriormente, 

para minimizar o problema de redundância dos dados que serão transmitidos na rede. 

Porém essa classe de algoritmos deixa de abordar um dos principais problemas que deve 

ser levado em consideração em uma Rede de Sensores, ou seja a escalabilidade. 

Ao pesquisar uma solução que deve ser desenvolvida para uma rede que pode 

possuir de milhares a milhões de nós deve-se levar em consideração que o nó 

sorvedouro pode ser sobrecarregado dependendo da quantidade de mensagens que serão 

transmitidas para ele. 

O principal objetivo dos algoritmos de roteamento hierárquicos é realizar o 

controle da energia utilizada pelos nós, agrupando-os em subredes, chamadas de 

clusters, para com isso diminuir a potência de transmissão necessária para a maioria dos 

nós realizar a comunicação. 

��������� $���%�

O LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) [Heinzelman2000] é 

uma das primeiras abordagens de roteamento hierárquico proposta para rede de 

sensores.  
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No Leach os nós se auto-organizam em clusters, onde um deles será escolhido 

para realizar a função de estação base local ou cluster-head. Para realizar o 

balanceamento do consumo dos nós dentro de um cluster, em intervalos de tempo 

determinados, o nó que assumirá a função de cluster-head é modificado através de uma 

rotação aleatória entre os mesmos, levando-se em consideração uma probabilidade 

calculada tendo como base a energia residual do nó. 

Após o estabelecimento de que será um cluter-head, o nó transmitirá uma 

mensagem broadcast informando o seu status para difundir esta informação aos demais 

nós da sua região. Cada nó determinará, então, qual será o cluster que irá participar e, 

consequentemente, com qual cluster-head irá se comunicar, através da verificação de 

qual dos cluster-heads exigirá a menor quantidade de energia para permitir que a 

comunicação seja estabelecida. 

Uma política de escalonamento é também implementada entre os nós que 

compõem um cluster. Este fato permitirá que o rádio dos nós que não estão transmitindo 

num determinado momento permaneçam desligados, economizando assim uma 

quantidade de energia considerável. 

  

Figura 3.4 – Clusters Dinâmicos no LEACH.[Heinzelman2000] 

Os nós transmitem seus dados diretamente para o seu cluster-head, que irá trata-

los, usando agregação ou fusão, por exemplo, e então transmiti-los para o sorvedouro. 

As simulações realizadas em [Heinzelman2000]mostram que utilizando 5% de 

nós como cluster-heads, o LEACH consome 7 vezes menos energia do que a 

comunicação direta entre os nós sensores e o sorvedouro, e de 4 a 8 vezes quando 
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comparado com algum algoritmo de roteamento que utilize a técnica de comunicação 

multihop. Os experimentos também mostram ainda que devido a clusterização dinâmica, 

o consumo de energia dos nós sensores é melhor distribuído que nas duas abordagens já 

citadas, permitindo então aumentar o tempo de vida da rede 
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[Lindsey2002] apresenta o PEGASIS (Power Efficient GAthering in Sensor 

Information Systems), um algoritmo que propõe uma otimização ao LEACH através da 

criação de cadeias entre os nós sensores para transmitir os dados. O PEGASIS irá 

transmitir ou receber mensagens apenas de seus vizinhos e somente um nó da cadeia 

será selecionado para transmitir os dados diretamante para o nó sorvedouro. Esta 

escolha é realizada aleatoriamente, o que garante que nós em localizações diferentes 

sejam desativados, trazendo tolerância à falhas e evitando a partição da rede. 

A construção da cadeia é executada de forma gulosa, onde cada nó enviará os 

seus dados para o vizinho mais próximo que irá transmitir diretamente para a estação 

base. 

A Figura 3.5 mostra um exemplo do funcionamento do PEGASIS para uma 

cadeia na   nb   nc    nd   ne. Para esta configuração, o nó na envia seus dados para o 

nó nb. O nó nb ao receber os dados de na irá agrega-los aos seus e então transmitir para o 

nó nc, que foi escolhido para ser o nó líder dessa transmissão, ou seja, é responsável por 

transmitir diretamente para a estação base. Após receber os dados referentes a um dos 

lados da cadeia, o nó nc passa o token, que identifica quem deverá transmitir, para o nó 

ne, o último do outro lado da cadeia. O nó ne passará então os seus dados para o nó nd, 

que os agregará aos seus próprios dados e enviará para o líder. Após receber os dados de 

seus dois vizinhos, o nó nc agrega os dados recebidos de seus vizinhos e então 

transmitirá um pacote para a estação base contendo os dados referentes a todos os nós 

da rede. 

Um novo líder é aleatoriamente escolhido a cada nova transmissão na rede, para 

garantir o balanceamento da energia dissipada por todos os nós que compõe a cadeia. O 

PEGASIS realiza a agregação dos dados em todos os nós, para com issso minimizar a 

quantidade de mensagens transmitidas pela rede mantendo a representatividade das 

informações coletadas por todos os nós ao chegarem na estação base. 
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Figura 3.5 – Encadeamento no PEGASIS. 

Ao contrário do LEACH, não haverá mais a divisão dos nós em clusters com um 

cluster-head responsável por transmitir para o sorvedouro. No PEGASIS é realizada a 

formação de uma cadeia onde os nós se comunicam através de multihop e apenas um nó 

será responsável por enviar os dados para a estação base. Através disso o PEGASIS 

melhora a performance do LEACH através da economia de energia em três estágios: 

1. No agrupamento dos nós onde as distâncias entre os vizinhos, 

normalmente, é bem menor do que a distância entre de cada nó para os 

cluster-heads no LEACH, o que permite a utilização de uma potência de 

transmissão menor. 

2. A quantidade de mensagens recebidas pelo líder, será apenas duas, ao 

contrário do LEACH, onde ela depende do número de nós no cluster. 

3. Apenas um nó transmitirá para a estação base a cada vez que for 

necessário enviar algum dado. 

Como ponto negativo pode-se apontar o atraso para a transmissão e para a 

montagem da cadeia, principalmente para os nós que se encontram no final da cadeia. 
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O TEEN (Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network) 

[Manjeshwar2001] é um protocolo hierárquico projetado para reagir rapidamente a 
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mudanças repentinas no ambiente monitorado, o que permite que ele seja usado em 

aplicações que possuam como requisito crítico o tempo. 

O TEEN usa um esquema de clusterização hierárquica, como pode ser visto na 

Figura 3.6, onde cada um dos clusters possui um cluster-head que é responsável por 

receber os dados coletados pelos nós sensores, agregá-los e transmiti-los para a estação 

base ou, se não for possível, para um cluster-head de nível superior. 

 

Figura 3.6 – Clusterização Hierárquica no TEEN 

Após a formação dos clusters, o cluster-head informa dois limiares para os nós 

que se encontram ligados a ele: o Hard Threshold(HT) e Soft Threshold(ST). 

O Hard Threshold é o valor mínimo para que um dado coletado seja transmitido 

para o cluster-head. Com isso é permitido que os nós somente transmitam dados quando 

o valor coletado se encontre dentro de uma faixa de interesse, diminuindo 

sigficativamente a quantidade de mensagens transmitidas na rede. 

Já o Soft Threshold é o valor mínimo de modificação do dado coletado para que 

ele seja transmitido, ou seja, ao coletar um dado maior ou igual ao Hard Threshold, o nó 

apenas irá transmiti-lo se o valor mudar em pelo menos o valor do Soft Threshold do 

último dado transmitido. 
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O objetivo desse controle é que apenas ao verificar uma mudança significativa 

nos dados desde a última transmissão realizada para o cluster-head, se realize uma nova 

transmissão, o que permitirá uma economia de energia se os dados mantiverem valores 

próximos. Esses valores podem ser ajustados de acordo com a necessidade para adequar 

a quantidade de pacotes transmitidos pela rede. 

Entretanto, o TEEN não é aconselhado para aplicações onde informações devem 

ser enviadas periodicamente, já que o usuário não receberá nenhum dado coletado se os 

limiares estabelecidos não forem alcançados. 
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Grande parte dos protocolos de roteamento para redes de sensores requer 

informações a respeito da posição dos nós na rede. Na maioria dos casos esta 

informação é necessária para permitir que a distância entre dois nós em particular seja 

calculada e o consumo de energia necessário seja estimado. 

Desde que, não há nenhum esquema de endereçamento para redes de sensores 

como o IP e eles são depositados geograficamente distribuídos em uma região, a 

informação da posição pode ser utilizada para a troca de dados de roteamento e com isso 

permitir uma utilização mais eficiente da energia. Por exemplo, se a região a ser 

monitorada é conhecida através da posição dos sensores, as pesquisas podem ser 

difundidas somente em região específica, o que eliminará uma quantidade significativa 

de transmissões. 

Alguns desses protocolos foram inicialmente projetados para serem usados em 

redes ad hoc e possuem uma grande preocupação com a mobilidade, entretanto, eles 

também se adequam bem às redes do sensores onde é encontrada pouca ou nenhuma 

mobilidade, mas que as alterações topológicas podem ser representadas pela ativação ou 

desativação dos nós. 
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O MECN (Minimum Energy Communication Network) [Rodoplu1999] 

configura e mantém uma rede mínima da energia para redes wireless utilizando um GPS 

de baixa potência. Embora, o protocolo suponha uma rede móvel, ele é melhor aplicável 
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em cenários onde não encontramos uma grande mobilidade, como nas redes de 

sensores. Outra característica que se adequa à estrutura criada por uma rede de sensores 

é o fato do MECN supor que exite um local principal para onde as informações devem 

ser transmitidas. 

O MECN criará um topologia mínima da potência para os nós estacionários que 

terá um nó mestre para controlá-lo. Para tanto, ele identifica uma área de alcance para 

cada nó, que é composta pelos nós vizinhos que se encontram no raio de uma 

determinada potência de transmissão do rádio, onde a eficiência da transmissão, com 

relação ao gasto de energia, é maior do que a transmissão direta para o nó sorvedouro. A 

área de alcance para o par de nós (A, B) pode ser vista na Figura 3.7(a). Já a delimitação 

do alcance de um nó “i” é criada então através da união de todas as áreas de alcance que 

o nó possui, como mostrado na Figura 3.7(b). 

 

 

Figura 3.7 – Determinação do alcance no MECN. 

A idéia principal do MECN é encontrar uma subrede que possua o menor 

número de nós e a menor quantidade de energia para realizar a transmissão de dados 

entre qualquer par de nós. Desta maneira, rotas globais com menor consumo serão 

encontradas sem considerar todos os nós na rede, já que será necessário executar a busca 

apenas na região de alcance de cada um dos nós. O protocolo apresenta duas fases: 

1. Analisar as posições dos nós através de um plano bidimensional e 

construir um grafo fechado, que consiste em todos limites de cada um 
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transmissão para o par (A,B) 

(b) Delimitação do 
alcance do nó i 

Limite da Região 
de alcance 

Assíntota da 
Região de alcance 

B A 
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dos nós. Este grafo possui os melhores links globais, com relação ao 

consumo de energia. 

2. Encontrar os melhores links para o grafo fechado, através do algoritmo 

distribuído de menor caminho de Belmann-Ford considerando o 

consumo de energia como métrica. 

O MECN é auto reconfigurável e assim pode se adaptar dinamicamente à falhas 

ou novas deposições de nós na área monitorada, já que periodicamente ele executa a 

primeira fase do algoritmo e, com isso, as melhores rotas são atualizadas considerando 

as mudanças ocorridas desde a última configuração. 

��������� &�(�

O GAF (Geographic Adaptive Fidelity) [Xu2001] é um algoritmo de roteamento 

baseado em localização com tratamento de energia, projetado primeiramente para redes 

ad hoc, mas que também pode ser aplicável às redes de sensores. O GAF conserva a 

energia desativando os nós que não são necessários na rede desde que isso não afete o 

nível de confiança do roteamento. 

Ele forma uma grade virtual para a área monitorada, onde cada nó usa sua 

posição, obtida através de GPS, para associar um ponto na grade virtual. Os nós 

associados a uma mesma área da grade são considerados equivalentes em termos de 

custo do roteamento do pacote. Tal equivalência é explorada mantendo-se alguns nós, 

situados em uma área em particular da grade, desativados para conservar a sua energia, 

podendo, portanto, aumentar substancialmente o tempo de vida da rede quando o 

número dos nós aumenta. Um exemplo dessa divisão pode ser visto através da Figura 

3.8, onde o nó 1 pode alcançar os nós 2, 3 e 4 e eles por sua vez podem alcançar o nó 5. 

Conseqüentemente os nós 2, 3 e 4 são equivalentes e dois deles podem permanecer 

desativados. 
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Figura 3.8 – Exemplo de grade virtual no GAF 

Os nós mudarão seu estado de desativado para ativo com o objetivo de realizar o 

equilíbrio da carga, nesse trabalho considera-se a energia consumida, para cada um dos 

nós que se encontre em uma mesma região. O algoritmo define três estados, que podem 

ser vistos na Figura 3.9: discovery (para determinar os seus vizinhos na grade), active 

(está participando do roteamento) e sleeping (encontra-se com rádio desligado). 

Questões como a quantidade de nós que permanecerão desativados ou o tempo 

entre de permanencia em cada um dos estados, devem ser configurados através das 

necessidades da aplicação e da duração do processo de roteamento na rede. 

Para controlar a mobilidade dos nós, cada um dos nós estima o tempo que 

permanecerá naquela área e informa aos seus vizinhos. Os vizinhos que estiverem 

desativados ajustam seu tempo nesse estado de acordo com a permanência de seus 

vizinhos, para assim, manter a confiança do roteamento. Antes dos tempos de 

permanência recebidos expirarem, os nós desativados voltam ao estado ativo e um deles 

assumirá a função do nó que saiu da área, mas esse tratamento de adptabilidade pode ou 

não ser usado (GAF-mobility adaptation e GAF-basic)[Xu2001]. 
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Figura 3.9 – Transições de estados no GAF 

O GAF tenta manter a rede conectada sempre mantendo uma quantidade 

representativa de nós ativos para cada região da grade virtual. Enquanto tal 

conectividade for assegurada através da organização dos sensores, será montado e 

atualizado um grafo fechado da rede, através das mudanças atribuídas à área de 

transmissão dos nós. 
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O GEAR (Geographical and Energy-Aware Routing), proposto em [Yu2001], 

sugere o uso da informação geográfica para realizar a disseminação de consultas para 

regiões apropriadas, necessitando para isso da inclusão de atributos geográficos para 

permitir a seleção da área. 

O protocolo usa o conhecimento do status energético e uma heurística de seleção 

geográfica dos vizinhos informados, para encaminhar dados para a região alvo. A idéia 

é restringir a disseminação dos interesses no Direct Diffusion somente para uma 

determinada região ao invés de disseminá-los em toda a rede. 

No GEAR, cada nó mantém um custo estimado e um custo descoberto para 

alcançar o destino através dos seus vizinhos. O custo estimado é uma combinação da 

energia residual e da distância até o destino. O custo descoberto é um refinamento do 

custo estimado que considera também o roteamento pelos buracos da rede (Figura 3.10, 

retirada de [Yu2001]), que acontece quando um nó não tem vizinho que seja mais 

próximo à região alvo, ou seja ele é o nó mais próximo, logo, se não houver nenhum 
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buraco na rede, o custo estimado é igual ao custo descoberto. O custo descoberto é 

enviado de volta sempre que se alcança o destino, assim a configuração da rota para as 

próximas transmissões será ajustada. 

 

Figura 3.10 – Descoberta de Rotas através dos buracos na rede 

O procedimento de entrega dos dados ao destino desejado pode ser dividida em 

duas fases distintas: 

1. Encaminhamento de pacotes para a região alvo: ao receber um pacote, 

um nó verifica seus vizinhos procurando por algum mais próximo do que 

ele da região alvo. Se houver mais de um, o vizinho mais próximo à 

região alvo será selecionado e se todos os seus vizinhos forem mais 

distantes que o próprio nó existe um buraco na rede. 

2. Encaminhamento de pacotes dentro da região: Se o pacote alcançar a 

região, pode ser difundido através de um encaminhamento geográfico 

recursivo ou por um flooding restrito. O flooding restrito é uma boa 

escolha quando os sensores não possuem uma densidade muito alta na 

região. Em redes com uma grande densidade, o encaminhamento 

geográfico recursivo é mais eficiente em termos de energia. No segundo 

caso, a região é dividida em quatro subregiões e apenas quatro cópias do 

pacote são criadas, repetindo-se esse processo até que cada região possua 

apenas um nó. Um exemplo desse processo é mostrado na Figura 3.11, 

retirada de [Yu2001]. 
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Figura 3.11 – Encaminhamento Geográfico Recursivo 
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Embora muitos dos algoritmos de roteamento propostos não se enquadrem em 

nenhuma das categorias apresentadas, muitos deles podem ter o seu funcionamento 

modelados através de aproximações como fluxos de dados ou tratamento de requisitos 

de QoS. 

Serão apresentados agora alguns exemplos de algoritmos cujas características se 

adequam neste caso, sendo interessante reforçar que este grupo é mais flexível do que os 

outros, por isso podem ser encontrados algoritmos com funcionamentos bastante 

distintos. 
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O SAR (Sequential Assignment Routing) [Sohrabi2000] é um dos primeiros 

protocolos de roteamento que introduz a análise de requisitos de QoS para a criação de 

rotas. Ele é um protocolo multipath que utiliza tabelas de roteamento para permitir um 

uso eficiente da energia dos nós e tolerância a falhas por parte da rede. 

O protocolo SAR cria árvores cujas raízes são nós que se comunicam 

diretamente com o nó sorvedouro levando em consideração requisitos de QoS e nível de 

prioridade de cada pacote. Usando as árvores criadas, vários caminhos até o nó 

sorvedouro podem ser criados, mas apenas um desses será escolhido através dos 

requisitos encontrados em todos os nós que compõe a rota. 
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A recuperação de falhas é conseguida através do reforço da consistência das 

tabelas entre os nós vizinhos (upstream e downstream) em toda a rota. Qualquer falha 

local executa um procedimento automático de recuperação. 

O SAR também mantém vários caminhos para o nó sorvedouro, e enquanto essa 

técnica permite tolerância à falhas também irá adicionar um custo para a manutenção 

das tabelas de roteamento e a verificação do estado de cada nó da rede, principalmente 

quando ocorrer um aumento no tamanho da rede. 
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O SPEED, apresentado em [He2003], é um protocolo que provê garantias para 

dados em tempo real e comunicações fim-a-fim. O protocolo requer que cada nó 

mantenha informações a respeito do seu vizinho e use um encaminhamento geográfico 

para encontrar as rotas. Além disso, o SPEED tenta garantir uma certa velocidade para 

cada pacote na rede, com isso cada aplicação pode estimar o atraso fim-a-fim dos 

pacotes dividindo a distância do nó até o sorvedouro pela velocidade do pacote. 

O módulo de roteamento do SPEED é chamado de SNGF (Stateless Geographic 

Non-Deterministic Fowarding) e trabalha em conjunto com outros quatro módulos, 

conforme Figura 3.12. 

Figura 3.12 – Protocolo SPEED 
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A estimativa do valor do atraso em cada nó é basicamente realizada pelo cálculo 

do tempo gasto quando um ACK é recebido de um vizinho como resposta a um pacote 

de dados transmitido. O SNGF utiliza os valores de atraso para selecionar a rota que 

atenda aos requisitos de velocidade exigidos pela aplicação. 

O mecanismo BE (Beacon Exchange) é responsável pela coleta de informações 

dos nós, incluindo suas localizações. O módulo NFL (Neighborhood Feedback Loop) é 

responsável por fornecer a taxa de transmissão de um nó (calculada com base na taxa de 

perda dos nós vizinhos). Finalmente, o módulo BR (Backpressure Rerouting) é usado 

para prevenir a criação de regiões sem cobertura e eliminar o congestionamento causado 

pelo envio de mensagens de confirmação. 

Quando comparado com os protocolos DSR e AODV, os resultados mostram 

que o SPEED reduz a perda fim-a-fim de pacotes e reage ao congestionamento de 

maneira mais estável, mas não avalia nenhuma métrica de energia, podendo 

comprometer o seu rendimento. 
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Neste capítulo será apresentado o OPER (On-Demand Power-Efficient Routing 

Protocols), um conjunto de protocolos de roteamento para redes de sensores sem fio. O 

objetivo da família OPER é realizar a disseminação dos dados coletados pelos nós 

sensores levando em consideração a quantidade de energia dos nós que compõe a rota, 

com o objetivo de  maximizar o tempo de vida dos mesmos. O processo de criação das 

rotas, necessário para realizar a comunicação entre os nós sensores, será realizado de 

forma dinâmica, com o intuito de adaptar-se às mudanças na rede. 

O OPER é baseado em três algoritmos que utilizam mecanismos para realizar o 

controle de energia residual dos nós e a seleção de rotas, de modo a avaliar métricas 

relacionadas ao estado energético dos possíveis caminhos de um determinado nó de 

origem até o destino, no caso o nó sorvedouro. Estes algoritmos podem ser agrupados 

em três classes: 

• OPER-NE(Node Energy-Aware): realiza a seleção de rotas através da 

métrica de contagem de saltos, como a maioria dos algoritmos de 

roteamento encontrados em redes de sensores. Entretanto, o OPER-NE 

implementa um mecanismo de aceitação seletiva das requisições de 

rotas, baseado na energia residual dos nós. 

• OPER-PE(Path Energy-Aware): utiliza os mesmos mecanismos do 

OPER-NE para realizar a descoberta e a manutenção das rotas entre os 

nós,  como também o mecanismo de aceitação seletiva de requisições de 

rota. Porém, estes algoritmos realizam a seleção das rotas através de 
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heurísticas que avaliam o estado energético dos nós que compõem as 

rotas utilizando vários parâmetros, tais como: consumo da rota, custo da 

rota e média de energia dos nós da rota. 

• OPER-MPE(MultiPath Energy-Aware): é um algoritmo que, através de 

qualquer heurística para seleção de rotas proposta pelo OPER-PE, realiza 

a alocação de vários caminhos (multipath) entre os nós da rede, e 

possibilita uma maior tolerância à falhas e uma melhor utilização das 

repostas recebidas, principalmente em casos onde ocorreu algum 

problema com a rota utilizada. 

A partir dessas características, pode-se esquematizar as funcionalidade dos três 

algoritmos e verificar as principais diferenças entre eles, como mostrado na Figura 4.1. 

Figura 4.1 – Principais funcionalidades dos algoritmos propostos 

Como pode ser visto, todos os algoritmos utilizam o mesmo mecanismo para 

descoberta de vizinhos. O OPER-NE e o OPER-PE utilizam os mesmos mecanismos de 

manutenção e descoberta de rotas, apresentando como diferença apenas a seleção das 

rotas, que será realizada através de informações de energia das rotas no OPER-PE. O 

OPER-MPE possuirá outros módulos, já que para a manutenção e descoberta deve levar 

em consideração o tratamento necessário para permitir a utilização de múltiplas rotas. 

Nos algoritmos propostos nesse trabalho, a obtenção de rotas para os novos 

destinos é realizada rapidamente e não exige que sejam mantidas informações nas 

tabelas de roteamento para destinos que não participam da comunicação. Estes 
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algoritmos também fornecem mecanismos eficientes para lidar com as freqüentes 

mudanças de topologia ocasionadas pela falhas no enlace ou dos nós da rede. 

Semelhante ao DSDV, um número de seqüência (destination sequence number) 

é criado pelo destino e incluído em todas as informações enviadas nas requisições de 

rota dos nós. O uso do número de seqüência de destino assegura que as rotas estejam 

livres de loops e permite o controle bastante simples para a manutenção das rotas. Caso 

existam duas rotas para o mesmo destino, um nó irá escolher a que possuir o maior 

número de seqüência, porque posuirá os dados mais atuais. Caso os números de 

seqüência sejam iguais, será selecionada a rota que apresentar o menor número de 

saltos. 

Como no AODV e DSR, a simplicidade dos algoritmos está relacionada com a 

troca de mensagens realizada entre os nós para requisitar rotas, responder as requisições, 

gerenciar e notificar eventuais problemas ou mudanças de topologia ocorridas na rede. 

Para tanto são definidos três tipos de mensagens: requisição de rota (Route Request - 

RREQ); resposta à requisição (Route Reply - RREP); e uma mensagem para notificar 

erros (Route Error - RERR). As duas primeiras são responsáveis pela criação das rotas 

e a terceira é usada no processo de manutenção, e serão exploradas com mais detalhes 

posteriormente. 
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A partir desse panorama, será apresentado o OPER-NE (On-Demand Power-

Efficient Routing – Node Energy-Aware), a primeira das propostas apresentadas e, 

portanto, consistirá na versão mais simplificada de todas. O único mecanismo de 

controle de energia utilizado é a aceitação seletiva das requisições de rota, a partir da 

quantidade de energia residual dos nós ao recebê-las, e utiliza como métrica para 

avaliação das rotas a quantidade de saltos entre os nós. 

 O objetivo desse mecanismo é fazer um melhor uso dos recursos disponíveis, 

principalmente quando alguns dos nós possuem pouca energia, tentando evitar assim 

que requisições sejam aceitas quando o nó não puder atendê-las durante toda a validade 

da rota a ser criada. 
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A seguir serão abordadas as características básicas dos algoritmos propostos, 

através da descrição do OPER-NE,  para os demais algoritmos (OPER-PE e OPER-

MPE), serão apresentadas apenas as diferenças no seu funcionamento em relação ao 

OPER-NE. 
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As rotas estabelecidas serão consultadas e armazenadas na tabela de roteamento 

de cada um dos nós, mostrada na Tabela 4.1, onde são encontradas informações 

necessárias para realizar o encaminhamento das mensagens e verificar o tempo de 

validade das entradas. 

Esta validade, armazenada no campo Lifetime, deve ser determinada através da 

mensagem de resposta, ou iniciado com um valor padrão estipulado, e durante esse 

período essa rota poderá ser usada para enviar qualquer pacote que se encontre na fila de 

espera e responder as requisições de rota recebidas posteriormente. 

Sempre que uma rota é usada para enviar ou encaminhar algum pacote de dados, 

seu campo referente à validade da rota (Lifetime) será atualizado em todos os nós que 

compõe a rota até o destino. Caso não seja realizada nenhuma transmissão, a tabela de 

roteamento será atualizada periodicamente, para assim refletir a passagem do tempo que 

irá invalidar uma rota quando sua validade expirar. 

Tabela 4.1 – Tabela de Roteamento 

Campo Descrição 

Destination Endereço de Destino 

Destination Sequence Number Número de Seqüência do Destino 

Next Hop Próximo nó a ser seguido 

Hop Count Quantidade de saltos até o destino 

Lifetime Validade da rota 

Já a tabela de cache de rotas, apresentada na Tabela 4.2, armazenará 

informações das mensagens recebidas por cada um dos nós. Os registros armazenados 

nessa tabela serão atualizados em duas circunstâncias: 

• Se a tabela estiver cheia e uma nova mensagem for recebida, o registro 

mais antigo será retirado; 
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• Se uma requisição com a mesma origem e destino de uma entrada 

existente for recebida, e possuir um Destination Sequence Number maior 

ou se o RREQ ID for maior que o já armazenado;  ou se o RREQ ID for 

igual ao armazenado e possuir uma quantidade de saltos menor que a 

encontrada na tabela. 

Tabela 4.2 – Tabela de Cache de Rotas 

Campo Descrição 

Destination Endereço de destino da mensagem 

Destination Sequence Number Número de Seqüência do Destino 

Source Endereço de origem da mensagem 

Next Hop Próximo nó 

RREQ ID Identificador da requisição 

Hop Count Quantidade de saltos percorridos 

Através dela será possível conseguir informações a respeito do nó no qual a 

mensagem de requisição foi recebida, que será utilizado tanto para realizar a notificação 

de erros, como o encaminhamento das mensagens de respostas recebidas. 
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Para permitir a comunicação entre os nós, o OPER-NE usa quatro tipos de 

mensagens: hello, requisição de rota, resposta de rota e notificação de erro. 
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A mensagem hello é utilizada para permitir que cada um dos nós realize o 

processo de descoberta de vizinhos. Cada nó ao entrar na rede deve enviar uma 

mensagem de hello em broadcast informando aos demais sua entrada. Estas mensagens 

também são enviadas periodicamente para checar a conectividade entre os nós. 

Figura 4.2 – Mensagem de Hello 

O formato da mensagem pode ser vista na Figura 4.2 e possui três campos: o 

identificador da mesagem usado para verificar o tipo da mensagem recebida (Hello 

possuirá o valor um), o endereço de origem (source) da mensagem e o seu número de 
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seqüência (source sequence number), informando as informações básicas para a 

comunicação entre os nós. 
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A mensagem de requisição de rota é usada para estabelecer rotas entre nós. O 

estabelecimento de rotas somente é necessário quando não for encontrado um registro 

referente ao destino desejado na tabela de roteamento, sendo necesssária assim a 

disseminação da requisição de rota na rede por flooding, como mostrado na Figura 4.4. 

O formato da mensagem de requisição de rotas é apresentado pela Figura 4.3. Os 

campos Destination e Source são os endereços do nó destino e do próprio nó que realiza 

a requisição, respectivamente. O identificador da requisição (RREQ ID) é um 

controlador utilizado para controlar a quantidade máxima de requisições permitida, caso 

nenhuma rota seja obtida, sendo incrementado para cada requisição enviada. 
 

Figura 4.3 – Mensagem de Requisição de Rota 

O campo Destination Sequence Number receberá o último número de sequência 

conhecido para o destino. Este número é armazenado na tabela de roteamento para 

verificar a validade da rota. O campo Source Sequence Number é o número de 

seqüência do próprio nó que gerou a requisição. 

Por fim, o campo Hop Count é iniciado em zero pelo nó que gera a requisição, 

para assim acumular a quantidade de nós pelos quais a mensagem passará até o destino. 
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Figura 4.4 – Disseminação da Mensagem de Requisição de Rota do nó A para o nó L 
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Uma mensagem de resposta de rota, mostrada na Figura 4.6, é gerada quando 

um nó informa a rota que atende a uma mensagem de requisição recebida, independente 

de ser o próprio destino ou um nó intermediário. 

Figura 4.5 – Encaminhamento de uma Mensagem de Resposta de Rota do nó L para o nó A 

Para realizar a transmissão de uma mesagem de resposta, como ilustrado na 

Figura 4.5, o nó deve atribuir os valores dos campos necessários para o seu 

encaminhamento até a origem requisitante, como o endereço da origem e o número de 

seqüência do destino da mensagem de requisição recebida. 

Figura 4.6 – Mensagem de Resposta de Rota 

Uma outra função desse tipo de mensagem é permitir que através dos seus 

dados, as entradas para os destinos requisitados sejam preenchidas na tabela de 

roteamento como, por exemplo, a quantidade de saltos necessária e a validade que a rota 

possuirá, caso seja informada. 
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Uma mensagem de erro de rota, ilustrada na Figura 4.7, é disseminada na rede 

sempre que detectada uma falha na comunicação entre os nós, que tornem um ou mais 

destinos inalcançáveis, como exibido na Figura 4.8. 
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Figura 4.7 – Mensagem de Erro de Rota 

Os seus campos possuem as informações a respeito do nó que apresentou a 

falha, permitindo que os demais nós da rede possam excluir as entradas da tabela de 

roteamento que estão inconsistente. 

Figura 4.8 – Detecção de erro e sua notificação disseminando Mensagens de Erro na rede 

������� ���������������� �����

O funcionamento desse protocolo pode ser dividido em quatro fases: 

• Descoberta de vizinhos: processo no qual cada nó verifica quais os seus 

vizinhos na rede; 

• Descoberta de rotas: processo de requisição de rotas para os destinos 

desejados e estabelecimento da comunicação entre os nós da rede; 

• Manutenção de Rotas: verificação do estado das rotas alocadas para 

encontrar eventuais falhas ocorridas; 

• Envio dos dados coletados. 

Serão apresentadas também informações a respeito da tabela de roteamento e das 

suas principais atribuições e modificações. 

 

A 

B 

C 

D 
E 

F 

G 
L 

J 

I 
K 

H 
Dados 

Dados 
Dados 

A 

B 

C 

D 
E 

F 

G 
L 

J 

I 
K 

H RRER 
RRER 

RRER 
RRER 

RRER 

RRER RRER 

RRER 

RRER 
RRER 

RRER 
RRER 

RRER 

RRER 
RRER 

(a) Detecção de 
falha de link 

(b) Notificação 
do erro 



Capítulo 4 – Algoritmos Propostos                      69 

 

��������� �
���	
����*
��0�1���

Antes que os nós sensores de uma rede realizarem qualquer transmissão dos 

dados coletados para algum nó sorvedouro, deve ser realizado o processo de descoberta 

de seus vizinhos, que são os nós que podem ser alcançados diretamente por cada um. 

O principal objetivo de realizar essa descoberta é permitir que cada um dos nós 

possa criar uma lista de vizinhança, e através desta saber com quais nós pode se 

comunicar diretamente para, posteriormente, transmitir dados através de uma rota e 

verificar mudanças na topologia geradas pela ativação de novos nós ou na desativação 

de algum dos seus vizinhos. 

Para que esse procedimento seja executado, o protocolo realiza a troca de 

mensagens de hello, mostrada na seção 4.1.2.1. Quando um nó recebe uma mensagem 

de hello, deve verificar se a origem dessa mensagem já se encontra na sua lista de 

vizinhança. Se for encontrado algum registro, isso indicará que a conectividade entre os 

dois foi mantida. Caso não exista nenhuma entrada, trata-se de um novo vizinho e, 

portanto, o identificador da fonte dessa mensagem deverá ser adicionado à lista de 

vizinhança para permitir o controle da comunicação entre os dois. O nó deve também 

enviar uma mensagem de hello como resposta, se a mesma ainda não tiver sido 

transmitida para que o novo nó da rede possa construir a sua lista de vizinhança. Pode-

se então iniciar o envio de mensagens (requisições, hello, dados coletados, etc.) para 

este nó, independente dele ser o destino ou o próximo nó de uma rota. 

Se dentro do período de espera, definido de acordo com as características da 

aplicação, entre mensagens de hello o nó não receber nenhuma mensagem de algum dos 

seus vizinhos, obtidos na verificação anterior, deverá supor que a ligação entre eles está 

perdida atualmente, retirá-lo da sua lista de vizinhança e realizar o processo de 

notificação de falha no link que será apresentado posteriormente. 
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Depois de ser realizada a verificação de seus vizinhos, e conseqüentemente a 

criação da lista de vizinhança de cada nó, já é possível realizar o processo de busca por 

rotas, para que os dados de qualquer origem sejam enviados para qualquer destino 
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dentro da rede, onde receberão algum tratamento (fusão ou agregação, por exemplo) e 

posteriormente serão analisados. 

O algoritmo OPER-NE é reativo, portanto, baseia-se na idéia que apenas é 

necessário o estabelecimento de uma rota para interconectar dois nós quando é preciso 

ocorrer a transmissão de dados coletados por um deles. Com isso pode-se evitar a 

criação prévia de uma infra-estrutura de comunicação entre os nós (criação de rotas de 

um nó para todos os demais nós da rede) o que pode ser um processo muito custoso 

devido à troca de mensagens necessária. 

4.1.3.2.1. Geração de Requisições de Rotas 

Tendo em vista essa característica de formação de rotas sob-demanda, o 

processo de descoberta de rota será iniciado apenas quando um nó que possuir dados e 

desejar transmitir para um destino, verificar que não existe nenhuma entrada em sua 

tabela de roteamento referente ao mesmo. Isso pode acontecer se o destino ainda for 

desconhecido para o nó, ou seja, nenhuma requisição endereçada para ele foi enviada ou 

encaminhada anteriormente ou se uma rota previamente estabelecida foi removida pela 

expiração da sua validade ou por alguma falha. 

A descoberta da rota é iniciada quando um nó, que será a origem dos dados, 

transmite uma mensagem de requisição de rota (Route Request – RREQ) em broadcast, 

para com isso alcançar todos os seus vizinhos e iniciar a disseminação do pedido de rota 

pela rede. 

Antes de realizar a transmissão dessa mensagem, porém, o identificador da 

requisição (RREQ_ID) e o endereço do nó de origem da mesma, que no caso é o próprio 

nó que está gerando a requisição, serão armazenados na tabela de cache, que será 

apresentada posteriormente, para assim poder verificar o momento em que a mensagem 

foi enviada, controlando assim a sua validade (tempo de espera por respostas). Outra 

função desse identificador é permitir que o nó ao receber uma requisição de rota 

repetida, não  realize todo o processamento necessário para encaminhar este pacote, 

evitando com isso o gasto desnecessário de recursos da rede. 

Após realizar a transmissão da mensagem de requisição para os seus vizinhos, o 

nó irá esperar por uma mensagem de resposta de rota (RREP), determinando o sucesso 

da requisição, ou por alguma outra mensagem de controle com informações atuais a 
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respeito do destino desejado, indicando que não é possível estabelecer uma rota com o 

mesmo. 

Se uma resposta para a requisição de rota não for recebida dentro de um 

determinado período de tempo estabelecido, o nó poderá enviar uma nova mensagem de 

requisição, desde que a quantidade de tentativas não supere a quantidade máxima 

estipulada, caso contrário o destino será assinalado como inalcançável. A cada nova 

tentativa é usando o mecanismo de espera exponencial binária (binary exponential 

backoff) para incrementar esse período de espera por resposta e tentar minimizar os 

prejuízos trazidos à rede por esse reenvio de requisições. O identificador da requisição 

também será incrementado, mesmo se tratando de uma requisição já realizada, 

demonstrando assim que a requisição anterior se encontra desatualizada. 

Os pacotes de dados que não possuírem uma rota para seu encaminhamento 

(foram gerados após o envio de uma requisição de rota, mas antes do recebimento de 

uma resposta) devem ser armazenados em buffer, e transmitidos posteriormente, mas se 

nenhuma rota for obtida após uma quantidade estipulada de tentativas, todos esses 

pacotes devem ser descartados. 

4.1.3.2.2. Processamento e encaminhamento de Requisições de Rota 
Quando um nó recebe uma mensagem de requisição de rota, irá verificar se já 

recebeu uma requisição com o mesmo endereço de origem e identificador de requisição, 

Se forem econtradas informações na tabela de cache referentes a uma mensagem 

recebida anteriormente o número de saltos armazenado será comparado com o valor 

recebido na requisição. Caso a quantidade de saltos da nova requisição recebida seja 

maior o nó descartará a segunda cópia recebida, já se a quantidade de saltos da nova 

requisição for menor, o nó pode realizar uma das três ações: 

• Se um nó não for capaz de gerar uma mensagem de resposta de rota, a 

requisição de rota será atualizada, incrementando-se o número de saltos 

percorridos e ajustando o número de seqüência do destino para o maior 

valor entre o valor recebido na mensagem e o armazenado na tabela de 

roteamento do nó. Após esses ajustes na requisição o nó irá transmiti-la 

em broadcast para que assim todos os seus vizinhos a recebam; 
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• Se o nó for capaz de gerar a mensagem de resposta de rota (RREP), irá 

criar essa mensagem e transmiti-la para que a origem da requisição 

receba as informações a respeito da rota criada, e, portanto, não 

encaminhará a requisição recebida; 

• Descartá-la se o nó possuir uma energia residual abaixo de um limiar 

pré-estabelecido, evitando assim compor uma rota que poderá exaurir sua 

energia e fazer com que ele saia de funcionamento. 

Nesse ponto do algoritmo foi introduzido o primeiro mecanismo para permitir o 

controle de energia dos nós da rede, realizado através da aceitação seletiva das 

requisições de rota e verificando-se a quantidade de energia residual de cada nó. Através 

da aplicação desse mecanismo tem-se o objetivo de evitar que nós com uma quantidade 

baixa de energia sejam usados como intermediários para o estabelecimento de novas 

rotas, permitindo assim que ele possa manter-se ativo para transmitir os dados que 

venha a coletar. Com é possível aumentar o tempo de vida dos nós e conseqüentemente 

da rede como um todo. 

4.1.3.2.3. Geração de Respostas de Rotas 

Como dito anteriormente, ao receber uma mensagem de requisição de rota e 

verificar que não possui informações suficientes para responder e que o nó apresenta 

uma quantidade de energia residual superior ao limiar estabelecido, o nó simplesmente 

encaminha a requisição para continuar o processo de descoberta. 

Para que seja possível gerar uma mensagem de resposta de rota (Route Reply – 

RREP), mostrada na seção 4.2.1.3, o nó que recebeu a requisição deverá: 

• Ser o próprio destino da requisição de rota; 

• Ser um nó que possui uma entrada na sua tabela de roteamento para o 

destino desejado com o destination sequence number maior ou igual ao 

número de seqüência do destino recebido pela mensagem de requisição 

de rota. 

Dependendo de quem gerar a mensagem de resposta, se for o próprio destino 

requisitado ou se for um nó intermediário que possua uma rota atual para este, o 

processamento realizado pelo nó possuirá algumas alterações. 
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Se a resposta for gerada pelo próprio destino, este deve incrementar o seu 

número de seqüência, se o valor equivalente a este campo recebido na requisição de rota 

for maior ou igual ao valor incrementado, caso contrário se manterá inalterado até a 

criação da mensagem de resposta.  

Se o nó responsável pela criação da mensagem de resposta for um nó 

intermediário ao longo do trajeto entre a origem e o destino, será copiado o Destination 

Sequence Number do nó requisitado, que se encontra armazenado em sua tabela de 

roteamento, para a mensagem de resposta. O nó preencherá também os campos Hop 

Count, com a quantidade de saltos necessários para se chegar até o destino requisitado, e 

Lifetime, com a validade, em segundos, da rota que será criada. 

Uma vez criada, a mensagem de resposta será enviada apenas para o próximo nó 

do caminho para se alcançar à origem da mensagem de requisição, como indicado pela 

entrada da tabela de roteamento para esse nó, que será exibida na seção 4.1.2.4. Como a 

resposta é enviada de volta até o nó que originou a requisição, o campo Hop Count é 

incrementado por cada nó do caminho, fazendo com que, quando o nó de origem recebe 

a resposta, a contagem dos saltos representa a distância total, em nós, da origem até o 

destino desejado. 

4.1.3.2.4. Recepção e encaminhamento de Respostas de Rota 
Quando um nó recebe uma mensagem de resposta de rota, irá buscar por uma 

entrada referente ao nó de origem na sua tabela de roteamento, para assim obter o 

próximo nó para o qual ela deve ser encaminhada para chegar a origem. Em seguida, o 

nó irá incrementar a contagem de saltos da mensagem de resposta de rota, para refletir o 

nó intermediário que foi atravessado. 

Também será verificado se existe alguma rota para o destino desejado, e se 

nenhum registro for encontrado, indicará que esse nó não requisitou uma rota para o 

destino ou se o fez a rota já perdeu a sua validade. Será então criada uma nova rota para 

que assim seja possível encaminhar a mensagem. Se já existir uma entrada na tabela de 

roteamento, o nó irá comparar o número de seqüência do destino armazenado na tabela, 

com o valor deste ampo que foi recebido através da mensagem de resposta de rota. A 

partir dessa comparação a entrada existente será atualizada em uma das duas 

circunstâncias: 
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• O número de seqüência do destino da mensagem de resposta é maior do 

que o valor armazenado pelo nó, indicando que a rota é mais recente; 

• Os números de seqüência são iguais, mas a quantidade de saltos até o 

destino na mensagem de resposta é menor do que o encontrado na tabela 

de roteamento, permitindo uma maior eficiência da rota alocada. 

Se alguma entrada para um destino for criada ou atualizada na tabela de 

roteamento, então as seguintes ações deverão ser realizadas antes de encaminhar a 

resporta até a origem: 

• O próximo nó na entrada da rota é atribuído para ser o nó pelo qual a 

mensagem de resposta foi recebida; 

• A quantidade de saltos será ajustada; 

• A validade da rota será ajustada através do valor do campo Lifetime 

encontrado na mensagem de resposta, ou para um valor padrão se não for 

informado; 

• O número de seqüência do destino receberá o valor do campo 

Destination Sequence Number da mensagem de resposta. 

Se o nó atual não foi o que gerou a resposta e uma rota para permitir o 

encaminhamento da mensagem foi criada ou atualizada, como descrito acima, o nó 

consultará sua tabela de roteamento para encontrar a entrada correspondente ao nó de 

origem da requisição para determinar o próximo nó a ser usado e encaminhar a 

mensagem para chegar até a origem. 
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A manutenção de uma rota ativa possui duas etapas distintas, a serem  

apresentadas com mais detalhes posteriormente: a manutenção da conectividade local 

do nó, que é realizada através da atualização da sua lista de vizinhança, e a manutenção 

da rota estabelecida até o destino desejado. 

A manutenção da conectividade local é  realizada através do mesmo mecanismo 

usado pelo processo de descoberta dos vizinhos, ou seja, com a troca periódica de 
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mensagens de hello é feita a pesquisa por possíveis mudanças de conectividade que 

possam alterar a lista de vizinhança dos nós. 

A segunda etapa utiliza a atualização da lista de vizinhança obtida anteriormente 

para verificar se os nós que eram os próximos saltos de alguma rota não manteve a sua 

conectividade e, portanto, não pode mais ser alcançado diretamente. 

Para os dois casos citados acima, o procedimento realizado será o mesmo: todos 

os nós anteriores (nós que fazem parte da rota e se encontram antes do ponto de falha) 

ao que detectou a falha na rota serão notificados a respeito da mesma, até a informação 

ser entregue à origem. Quando a fonte recebe a notificação, e se ainda for de interesse 

dela enviar dados para aquele destino, será iniciado novamente o procedimento de 

descoberta de rota. 

4.1.3.3.1. Manutenção da Conectividade local dos nós 

A manutenção das rotas possuem duas etapas distintas: a manutenção da 

conectividade local do nó, que é realizada através da atualização da sua lista de 

vizinhança, e a manutenção da rota estabelecido até o destino desejado. 

A manutenção da conectividade local é realizada através do mesmo mecanismo 

usado pelo processo de descoberta dos vizinhos, ou seja, com a troca periódica de 

mensagens de hello é feita a pesquisa por possíveis mudanças de conectividade que 

possam alterar a lista de vizinhança dos nós. 

A verificação da rota, por sua vez utiliza, além da conectividade local, a 

notificação de falhas para examinar o funcionamento de uma rota. 

4.1.3.3.2. Notificação de Erros, Expiração e Remoção de rotas 
Uma vez estabelecida uma rota entre dois nós da rede é necessária a sua 

manutenção, para que seja possível monitorar o funcionamento da rota alocada para a 

comunicação entre os nós, além de notificar eventuais erros ocorridos nessa rota através 

da verificação de falhas entre os links da mesma. Ao detectar-se uma dessas falhas as 

seguintes etapas devem ser realizadas para permitir a adoção de medidas corretivas: 

• Eliminar as rotas já existentes que foram invalidadas pela alteração 

detectada; 

• Verificar quais destinos foram afetados; 
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• Determinar, se houverem, quais os vizinhos que foram afetados, 

• Enviar uma mensagem de erro para esses vizinhos informando a falha. 

Uma mensagem do erro da rota (Route Error – RERR), nos algoritmos dessa 

dissertação, será sempre transmitida em broadcast, ao contrário do protocolo AODV 

original, que prevê também a transmissão através de unicast (se há somente um vizinho 

afetado), ou de um unicast iterativo para todos os vizinhos (se a transmissão em 

broadcast for imprópria para o ambiente). Estas técnicas, no entanto, não são 

interessantes para um panorama de redes de sensores, já que o unicast interativo 

implicará em várias transmissões para atingir a mesma quantidade de nós e, 

conseqüentemente, em um consumo de energia maior. Já o unicast normal terá o mesmo 

gasto que a transmissão em broadcast, mas possui uma flexibilidade bem menor, já que, 

apenas um vizinho poderá ser notificado. 

Um nó começará a transmitir mensagens de erro em três situações: 

• Se detectar uma quebra no link com o próximo nó de uma rota 

armazenada em sua tabela de roteamento; 

• Se receber uma mensagem com dados coletados destinado a um nó para 

o qual ele não possui uma rota ativa e não seja possível criá-la; 

• Se receber uma mensagem de erro de um vizinho para alguma das rotas 

que possuir. 

Para o primeiro caso, o nó irá verificar quais são os destinos que se tornaram 

inalcançáveis com a quebra do link, para gerar as mensagens necessárias para a 

notificação da falha dos mesmos. 

Os nós vizinhos que devem receber a mensagem de erro serão aqueles 

influenciados pela desativação do nó que tornará um conjunto de destinos inalcançáveis. 

Antes de transmitir uma mensagem de erro, entretanto, algumas alterações devem ser 

feitas na tabela de roteamento do nó, e podem afetar os números de seqüência dos 

destinos inalcançáveis. Para cada um desses destinos, a entrada correspondente na tabela 

de roteamento é atualizada como segue: 
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1. O número de seqüência do destino desta entrada da tabela, se existir, é 

incrementado; 

2. A entrada da tabela será valida por um período de tempo igual ao tempo 

entre mensagens de hello, e após esse período se ela não for restabelecida 

será removida. 
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Uma segunda implementação realizada neste trabalho foi o OPER-PE (On-

Demand Power-Efficient Routing – Path Energy-Aware). Nessa  implementação foram 

adicionadas, a partir da implementação do OPER-NE, uma série de conceitos que são 

mais próximos à realidade das redes de sensores, para possibilitar uma seleção de rotas 

mais adequada, adaptando-se melhor as restrições de energia existentes nas mesmas. 

Essas restrições foram exploradas para permitir implementações que levem em 

consideração diferentes métricas no processo de obtenção das rotas entre os nós que 

coletam os dados e os nós sorvedouros. Foram usadas heurísticas que avaliam métricas 

relacionadas com o estado energético dos nós que compõe uma rota e não mais a 

quantidade de saltos, que, como pode ser notado facilmente, não é a melhor estratégia 

para otimizar a utilização dos recursos e consequentemente aumentar o tempo de vida 

da rede. 

O objetivo principal da utilização das heurísticas apresentadas é permitir a 

avaliam de diferentes métricas que utilizem informações do estado energético dos nós 

para a seleção de rotas, é tentar com isso verificar qual o conjunto de características 

pode trazer melhores resultados. 

������� .,+��

O MTPR (Minimum Total Transmission Power Routing) cujo princípio é 

apresentado em [Toh2001], realiza um roteamento baseado no menor consumo de toda a 

rota para transmitir os dados da origem até o destino. 

Considerando ),( ji nnP  como o consumo de energia na transmissão entre dois 

nós vizinhos in  e jn , o custo total para uma rota R, PR, com 0n  como origem e Dn  o 
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destino, será calculado, para todo nó in  pertencente a R, que possuirá D+1 nós da 

origem até o destino, através da Equação 1. 
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Para que seja possível obter um valor mais preciso para a energia necessária  na 

transmissão através de uma rota, as potências de transmissão ( )transmitP  e 

recepção ( )receiveP  dos nós devem ser levadas em consideração, com isso tem-se que o 

consumo de cada nó, para todo in  vizinho de jn , é calculado através da Equação 2. 

( ) ( )jreceivejitransmitji nPnnPnnP += ,),(      (2) 

Como nos experimentos desta dissertação foi utilizada uma potência de 

transmissão fixa tem-se que o custo para enviar um pacote será de estabelecido com 

base na Equação 3, onde b é a energia gasta por byte transmitido, packet_size é o 

tamanho do pacote transmitido, em bytes e c é o custo para aquisição e negociação do 

canal realizado pela sub-camada MAC. 

( ) csizepacketbnnP TXjitransmit += _*),(      (3) 

( ) csizepacketbnnP RXjireceive += _*),(  

O consumo para a recepção, receiveP , será calculado através da mesma equação 

que calculou o consumo de transmissão, mas possuirá um valor para o gasto por byte 

equivalente ao consumo do rádio no modo de recepção. 

Portanto, a rota desejada, que no caso será a que apresentar um menor gasto dos 

recursos da rede, pode ser obtida através da Equação 4, onde A é o conjunto de todas as 

rotas obtidas que podem ser criadas da origem até o destino desejado. 

( )R
AR

K PP
∈

= min         (4) 
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Pode-se perceber facilmente que, mesmo trabalhando com uma métrica 

relacionada com o gasto de energia dos nós, o algoritmo anterior não realiza um bom 

gerenciamento dos recursos encontrados na rede. Isto ocorre principalmente pelo fato de 

só  considerar o custo envolvido com a transmissão e a recepção dos pacotes pelas 

possíveis rotas, deixando de lado um  fator muito importante na criação de rotas que 

permite um aumento do tempo de vida da rede que é a quantidade de energia residual de 

cada um dos nós. 

Ao não levar essa variável em consideração, o algoritmo de caminho com menor 

consumo deixa de se adaptar às variações de energia pelas quais os nós passam, e que 

são responsáveis por uma dinâmica na escolha das rotas. Isso ocorre porque, desde que 

nenhum nó que compõe a rota seja desativado, uma vez encontrada a rota com menor 

custo esta continuará a ser escolhida, caindo no mesmo problema encontrado pela 

avaliação do menor número de saltos. 

Para permitir uma melhor adaptação a estas necessidades foi implementado o 

MAER (Maximum Average Energy Routing) onde é aplicada uma métrica que leva em 

consideração a energia residual de cada um dos nós que compõe uma rota, através do 

cálculo da média da energia residual de cada nó in , Energy(i), que compõe uma rota R 

com D saltos entre a origem e o destino, obtida com a Equação 5. 

1
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1
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=
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iEnergy
AVG

D

i         (5) 

Tendo sido obtidas todas as possíveis rotas  de uma determinada origem até um 

destino desejado (Routes), aquela que atender à Equação 6, ou seja, que possuir a maior 

média de energia residual dos nós que a compõe, será selecionada. 

( )AVGR
Routesi

i
∈

= max         (6) 

Um dos problemas apresentados nessa abordagem é que nós com uma 

quantidade de energia muito alta podem acabar fazendo com que rotas que possuam nós 

com uma energia residual baixa sejam selecionadas por “mascarar” o estado dos 
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mesmos, o que pode ocasionar a “morte” rápida desses nós, quando outras rotas, onde a 

média seja menor, mas que apresente uma variabilidade mais baixa, poderiam ser 

escolhidas e permitiriam uma longevidade maior da rede. 

Uma tentativa interessante para solucionar esse problema seria a adoção de 

outros parâmetros na avaliação da rota, como por exemplo, o desvio padrão da energia 

dos nós que a compõm que permitirá uma escolha melhor da rota a ser utilizada, porém 

essa abordagem será sugerida como trabalho futuro. 

������� .%���

O MBCR (Minimum Battery Cost Routing), é uma proposta de algoritmo de 

roteamento [Toh2001] [Maleki2002] que considera a energia residual dos nós como 

métrica para a seleção das rotas, através da verificação de quais das possíveis rotas 

possuem o valor mínimo de custo para realizar a comunicação. 

Como a seleção de um nó para compor uma rota é determinada em função da 

quantidade de energia residual da bateria de cada nó, quanto menor for o seu valor, pior 

será o seu custo, o que tornará mais dificil que o mesmo seja selecionado. A função de 

custo proposta neste trabalho e utilizada nos experimentos pode ser calculada através da  

Equação 7. 

sidual

Total
i E

E
C

Re

=          (7) 

Onde ETotal é a capacidade total da bateria do nó e EResitual é a sua energia 

residual ao receber a requisição. A medida que a energia residual diminui o valor da 

função de custo aumentará. O custo  da rota até i , Rj, possuindo Dj nós será dada 

através do valor da Equação 8. 
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Portanto para que se consiga obter a rota com maior energia residual, e 

consequentemente, menor custo, deve-se seguir a equação 4.9, através da qual pode-se 

dentro do conjunto de todas as rotas possíveis, A, selecionar a que apresentar melhores 

resultados. 

( )ji RR min=         (9) 
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A última métrica implementada no OPER-PE foi a Min-Max Battery Routing 

(MMBR) [Toh2001], proposta inicialmente como um refinamento da heurística do 

caminho com menor custo (MMBCR – Min-Max Battery Cost Routing). 

A proposta inicial desse algoritmos foi extendida para também permitir a 

utilização da heurística de caminho com maior média de energia (MMAER – Min-Max 

Average Energy Routing), permitindo a avaliação da adequação de ambas as heurísticas 

ao estabelecimento de um limiar mínimo de energia entre os nós que compõem a rede. 

Esse algoritmo escolhe a rota que possuir a maior média de energia ou o menor 

custo, calculados através das Equações 5 e 7, respectivamente. Com isso os caminhos 

com as melhores métricas, desde que todos os nós que a compõe possuam uma 

quantidade de energia residual acima de um determinado limiar serão selecionadas. 

Portanto, como essa métrica sempre tenta evitar rotas que possuam uma 

quantidade de energia residual mais baixa entre todos os nós, de todas as possíveis rotas 

encontradas, espera-se que a energia de cada um dos nós será usada de maneira mais 

correta que nos outros esquemas apresentados, evitando que os nós sejam 

sobrecarregados. 

'�#�'�#�'�#�'�#����� ($.�($.�($.�($.�////!$.!$.!$.!$.����

O último algoritmo proposto é o OPER-MPE (On-Demand Power-Efficient 

Routing – MultiPath Energy-Aware). Com sua implementação é possível utilizar 

qualquer uma das métricas mostradas nas seções anteriores, já que a maneira como é 

realizada a escolha das possíveis rotas, entre a origem e o destino a partir de um 

conjunto de todas as rotas, pode ser abstraída sem comprometer o seu funcionamento. 
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Certamente é aconselhável utilizar as métricas que apresentarem os melhores resultados 

com relação ao tempo de vida da rede. 

Esse algoritmo permite o armazenamento de múltiplos caminhos, entre a origem 

e o destino, na tabela de roteamento a cada vez que o processo de descoberta de rotas é 

realizado, usando como idéia inicial o mecanismo apresentado em [Marina2001], desde 

que tais rotas atendam a dois requisitos básicos: sejam livres de loops e disjuntas. 

Para que uma rota seja livre de loops (loop freedom)  é necessário que ao serem 

montadas elas não passem mais de uma vez por algum dos nós que a compõem, criando 

com isso um loop. As Figura 4.9(a) e Figura 4.9(b) apresentam dois exemplos de 

criação de loops em rotas. 

Figura 4.9 – Exemplo do problema de Rotas com Loop [Marina2001]. 

Na Figura 4.9(a) o nó J ao tentar transmitir para o nó D verifica que existem 

duas rotas válidas através de I ( J   I   D  e  J   I   M   N   O   P   D). Uma terceira rota 

também poderia ser estabelecida usando J   I   L   K   I   D, mas essa rota passa duas 

vezes pelo nó I, percorrendo um grafo fechado que é formado a partir desse nó, o que 

indicará um loop nessa rota. Na Figura 4.9(b), de forma semelhante, o nó J possuirá uma 

rota para o nó D, que voltará para ele, através de I, que deverá ser descartada já que não 

atende ao requisito de ausência de loops. 

A aceitação apenas de rotas disjuntas é outra característica obrigatória para 

realizar a criação de múltiplas rotas, pois assim é possível garantir uma maior tolerância 

à falhas para a rede onde será implantada, já que uma maior quantidade de rotas que não 

se influenciarão serão alocadas. 
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Essas rotas disjuntas podem ser de dois tipos: para links ou para nós. Neste 

trabalho será usada a abordagem que se refere aos nós, já que, levando em consideração 

que os nós serão estacionários, as modificações na topologia da rede serão geradas 

apenas pela desativação de algum deles, causada por uma falha ou pela desativação por 

falta de energia, fazendo com isso que no instante que um nó falhar, todas as demais 

rotas, por não o usarem, não serão afetadas. 

Se utilizada a criação de rotas com links disjuntos pode-se encontrar um prejuízo 

para o funcionamento do algoritmo, pois um nó que fizer parte de várias rotas utilizando 

links distintos ao falhar influenciaria uma quantidade maior de rotas, deixando-as 

inválidas, mesmo esta abordagem adquirindo uma quantidade maior de rotas. 

Para que os caminhos sejam disjuntos, portanto, será necessário que nenhum nó 

seja coincidente em nas rotas criadas entre o nó de origem, que deseja transmitir os 

dados coletados, e o nó sorvedouro, que é responsável por receber os dados da rede e 

realizar o devido tratamento nos mesmos. 

Na Figura 4.10 pode-se ver um exemplo de alocação de rotas disjuntas: a 

requisição de O será recebida por A e B e transmitida por ambos para C. Nesse momento 

apenas a primeira mensagem encaminhada será considerada, descartando-se a outra. É 

interessante comentar que se fosse levado em consideração os links e não os nós como 

ponto de avaliação de desconexão das rotas, C poderia encaminhar as duas requisições 

recebidas e, consequentemente, estabelecer duas rotas, mas se o nó C falhasse estaria 

invalidando as duas rotas, por isso optou-se pelo primeiro critério. 

Figura 4.10 – Criação de rotas disjuntas. 
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Para permitir o armazenamento de múltiplas rotas para o mesmo destino e com 

isso adicionar o funcionamento multipath proposto pelo algoritmo é necessário que seja 

acrescentado um novo campo, advertised energy (métrica de energia anunciada) à tabela 

de roteamento. É necessário também o armazenamento de uma lista de rotas, ao invés 

de um único registro como nos algoritmos anteriores, onde serão encontradas as 

informações relativas a cada um dos caminhos criados. 

O objetivo da inserção do campo advertised energy é realizar um melhor 

controle das várias rotas armazenadas para um destino, permitido que apenas uma 

entrada na tabela de roteamento seja utilizada para cada destino, o que permite uma 

otimização na consulta aos dados para o mesmo. Esse campo armazenará o pior valor 

para a métrica utilizada (menor média de energia, maior custo de transmissão, maior 

consumo para transmissão, etc.), entre todas as rotas que foram estabelecidas entre a 

origem e o destino, para permitir que novas rotas que possuam métricas melhores do 

que a armazenada no advertised energy  sejam adicionadas ao registro. 

Além da inserção desse campo podemos também perceber, através da estrutura 

da tabela de roteamento utilizada pelo algoritmo, apresentada na Tabela 4.3, que ao 

invés de apenas uma entrada para rota existirá uma lista de rotas, onde serão inseridas as 

informações a respeito de todos os caminhos armazenados para permitir a comunicação 

entre os nós. 

Tabela 4.3 – Tabela de Roteamento do OPER-MPE 

Campo Descrição 

Destination Endereço de Destino 

Destination Sequence Number 
Número de Seqüência 

do Destino 

Advertised Energy 
Métrica de energia 

anunciada 

Route List 
 

Energy1 Energy2 . . . Métrica de energia do caminho 

Next Hop1 Next Hop2 . . . Próximo nó 

Last Hop1 Last Hop2 . . . Último nó da rota 

Lifetime1 Lifetime2 . . . Validade 
 
 

Lista das rotas criadas 
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Como nos demais algoritmos a descoberta da rota é iniciada quando uma origem 

deseja transmitir para um destino que não possui uma entrada na tabela de roteamento. 

Como a requisição é disseminada através de flooding pela rede, cada nó poderá receber 

várias cópias da mesma mensagem. 

Nas implementações simplepath apresentadas anteriormente, ao receber uma 

requisição repetida que não possuísse um valor para a métrica avaliada melhor do que a 

armazenada na tabela de cache, o nó simplesmente a descartava. No OPER-MPE, 

porém, algumas dessas requisições serão usadas para a formação de rotas alternativas, 

desde que elas atendam aos requisitos de ausência de loops e desconexão das rotas. 

Quando um nó forma um novo caminho reverso ao receber uma requisição, 

verificará se existe alguma rota, a partir de uma requisição daquela origem, já criada 

para o destino desejado. Se existir, será gerada uma mensagem de resposta para a 

origem da requisição através do caminho reverso criado, possuindo informações 

referentes a uma rota que ainda não tenha sido usada para responder essa requisição 

anteriormente, caso não exista nenhum caminho direto disponível, a requisição será 

descartada. Se não for encontrada entrada, na tabela de rotas, que atenda à requisição a 

mensagem será transmitida para que a disseminação da requisição pela rede continue. 

Quando o destino recebe uma requisição ele formará um caminho reverso, assim 

como os nós intermediários, mas também realizará uma verificação das respostas já 

enviadas e só responderá a uma nova requisição recebida através de uma rota livre de 

loops se nenhuma requisição da mesma origem tiver sido recebida anteriormente. 

������� .�����	
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A manutenção das rotas utiliza os mesmos mecanismos descritos anteriormente 

para os algoritmos simplepath, mas é necessário que seja realizado um controle maior 

dos vários registros armazenados em uma única entrada na tabela de roteamento. Esse 

controle permitirá, por exemplo, o gerenciamento do conjunto de rotas para um 

determinado destino. 

Ao contrário das redes ad-hoc, onde a utilização de vários caminhos pode ser 

usada tanto para permitir tolerância à falhas quanto para permitir um aumento da vazão, 
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nas redes de sensores, a utilização de vários caminhos apenas poderá ser usada para 

implementar uma estrutura que permita um roteamento com maior tolerância à falhas, já 

que os nós sensores possuem apenas uma interface para a comunicação, que 

normalmente é um dispositivo de rádio difusão (transceptor). 
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Este capítulo descreve os experimentos realizados para validar os algoritmos 

OPER-NE e OPER-PE, como também analisa as vantagens da utilização de métricas de 

energia para a seleção de rotas em redes de sensores. Além disso, sugere alguns 

indicativos na escolha de quais métricas são mais adequadas a determinados cenários. 

O capítulo está estruturado da seguinte forma: inicialmente é descrito o ambiente 

de simulação utilizado nos experimentos, em seguida, são expostas as métricas 

avaliadas e discutida a importância de cada uma delas para  redes de sensores. Por fim, 

serão apresentados e analisados os resultados obtidos através das simulações realizadas. 

1���1���1���1������� �	���
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Para realizar a implementação e as simulações dos algoritmos propostos nesse 

trabalho, assim como dos demais algoritmos que servirão como referência para a 

comparação e análise dos seus resultados, foi utilizada a plataforma de desenvolvimento 

para sistemas embarcados TinyOS [TinyOS]. Essa plataforma foi projetada pela 

universidade de Berkeley e possui implementações otimizadas em todas as camadas da 

pilha de protocolos, que permitem representar a maioria das características das redes de 

sensores. Entre as principais vantagens da utilização desse ambiente de 

desenvolvimento estão a simplicidade e portabilidade do seu código. 

A simplicidade é conseguida através do uso de uma linguagem de programação 

simples, denominada de NesC. Essa linguagem adiciona conceitos de programação 

orientada à componentes, permitindo que as funcionalidades necessárias para um 
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dispositivo ou uma aplicação sejam criadas modularmente e facilmente reutilizadas 

posteriormente. 

A portabilidade por sua vez, é alcançada graças à estrutura como foi concebido o 

ambiente de desenvolvimento, que é composto por um sistema operacional e uma 

linguagem de programação. Este ambiente é utilizado em uma plataforma real de redes 

de sensores, denominada de MICA2 [Mica2].  Além disso, o TinyOS possui um 

simulador de eventos discretos, denominado de TOSSIM (TinyOS Simulator) 

[Levis2003], que permite testar as aplicações desenvolvidas em ambiente simulados 

antes de serem instaladas em nós sensores reais (hardware). 

1� �1� �1� �1� ����� !2�������"������!2�������"������!2�������"������!2�������"����������

As análises dos algoritmos propostos foram realizadas através das seguintes 

métricas: taxa de entrega de pacotes, tempo de vida médio dos nós sensores, quantidade 

de nós desativados, e um índice proposto nesse trabalho  denominado de índice de 

comportamento. Essas métricas foram utilizadas com o objetivo de avaliar o 

funcionamento dos algoritmos frente às restrições de recursos, normalmente, existentes 

em redes de sensores. 

(������ ,)��������������+������

A taxa de entrega de pacotes é a relação entre a quantidade de mensagens 

recebidas pelo sorvedouro e a quantidade de mensagens enviada pelos nós sensores ao 

nó sorvedouro.  Esta métrica fornece um indicativo sobre a eficiência do uso da largura 

de banda disponível na rede através da efetivação da comunicação entre os nós 

(Equação 10). 

enviados

recebidos
entrega esPa

esPa
T

cot
cot=        (10) 
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Outra questão importante em redes de sensores é o tempo de vida dos nós. As 

restrições energéticas e dificuldade de recarga da bateria dos nós tornam essa questão 

ainda mais desafiadora. Portanto, os algoritmos aplicados à rede devem consumir a 

menor quantidade de recursos possíveis, permitindo um aumento da longevidade da 
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rede. Para os experimentos realizados neste trabalho, foram considerados apenas o 

tempo de vida médio dos nós desativados durante as simulações. 

(������ *�����������34��!����5����

O conhecimento sobre a quantidade de nós desativados4 em uma rede também é 

muito importante, pois quanto menor for a quantidade de nós desativados, maiores serão 

as chances da rede se manter funcionando adequadamente. Desta forma, os algoritmos 

de roteamento devem garantir que o consumo de energia pelos nós sensores seja feito de 

modo distribuído e homogêneo. O consumo desigual de energia por alguns nós 

conduzirá a partições na rede (buracos), ocasionando problemas no roteamento e, 

conseqüentemente, impossibilitando a comunicação entre os nós fonte e o nó 

sorvedouro. 

(������ 6������������ ����� �����

Para analisar o desempenho dos algoritmos propostos também será utilizado um 

índice, proposto neste trabalho, que leva em consideração todas as métricas 

mencionadas acima. O objetivo desse índice é fornecer uma visão geral do 

comportamento do algoritmo na rede. 

As métricas de desempenho analisadas isoladamente não podem prever situações 

como, por exemplo, ao se aumentar a taxa de entrega existe uma tendência natural que 

os nós gastem mais energia, reduzindo o tempo de vida médio dos nós e da quantidade 

de nós ativos. Portanto, a avaliação isolada de algumas métricas pode não expressar 

totalmente se o algoritmo teve ou não um bom desempenho. 

Para possibilitar a análise dos resultados de forma conjunta foi criado o índice de 

comportamento (IC), que leva em consideração o tempo médio de vida dos nós, a taxa 

de entrega e a quantidade de nós desativados. O IC pode ser obtido através da Equação 

11, cujo valor deve ser minimizado para se obter um melhor comportamento do 

algoritmo. 

                                                           
4 O termo “nós desativados” refere-se a nós cuja quantidade de energia foi totalmente 

esgotada.  
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Equação 5.1 – Índice de Comportamento 

Onde, Einicial é a quantidade de energia dos nós ao iniciar a simulação, Tmédio é o 

tempo de vida médio dos nós, Nósdesativados é a quantidade de nós desativados durante a 

simulação e TaxaEntrega é a taxa de entrega obtida pelo algoritmo. 

O tempo de vida médio e a taxa de entrega de pacotes são inversamente 

proporcionais ao índice de comportamento. Assim, quanto maior for o tempo de vida e a 

taxa de entrega das mensagens, menor será o valor do IC, indicando que o algoritmo 

teve um bom desempenho. Por outro lado, a quantidade de nós desativados durante a 

simulação é diretamente proporcional ao IC, ou seja, quanto maior a quantidade de nós 

desativados, maior será o valor do IC, representando uma punição na avaliação do 

algoritmo. 

A utilização de métricas referentes à rede e aos nós, é realizada para permitir a 

verificação de quanto da energia desprendida pelos nós desativados foi efetivamente 

convertida em benefícios para a rede (comunicação com o nó sorvedouro). 
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Os experimentos foram realizados em redes que utilizam o modelo de 

comunicação multihop, com diferentes quantidades de nós, que serão abordadas com 

detalhes no decorrer da seção. 

O ambiente de simulação utilizou  4 máquinas com processador AMD Atlon XP 

2400, HD de 60 GB e 512 MB de memória RAM, possuindo como Sistema Operacional 

o Windows 2000 com Sevice Pack 4 e utilizando o ambiente TinyOS versão 1.1.7. 

A quantidade de energia inicial definida para os nós foi de 5000 µ Joules e 

foram tomados como referência os valores de consumo dos dispositivos apresentados na 

Tabela 5.1. Esta tabela mostra os componentes nos diversos modos de operação e a 

corrente drenada por cada componente. Estas informações correspondem a valores 
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referentes a uma plataforma Mica2 e serão utilizadas para alimentar o modelo de 

energia utilizado na simulação. 

Tabela 5.1 – Consumo de energia por dispositivo no Mica2 [Shnayder2004]. 

Modo de Operação Corrente Modo de Operação Corrente 

CPU  Radio  

Ativo 8,0 mA Recepção 7,0 mA 

Ocioso 3,2 mA Transmissão (-20 dBm) 3,7 mA 

Ruído reduzido para 
conversor analógico-digital 

1,0 mA Transmissão (-19 dBm) 5,2 mA 

Redução de Energia 103 µ A Transmissão (-15 dBm) 5,4 mA 

Economia de Energia 110 µ A Transmissão (-8 dBm) 6,5mA 

Standby 216 µ A Transmissão (-5 dBm) 7,1 mA 

Standby Extendido 223 µ A Transmissão (0 dBm) 8,5 mA 

Oscilador interno 0,93 mA Transmissão (+4 dBm) 11,6 mA 

LEDs 2,2 mA Transmissão (+6 dBm) 13,8 mA 

Alimentação da placa de 
sensores 

0,7 mA Transmissão (+8 dBm) 17,4 mA 

Acesso à EEPROM  Transmissão (+10 dBm) 21,5 mA 

Leitura 6,2 mA   

Tempo de Leitura 565 µ s   

Escrita 18,4 mA   

Tempo de Escrita 12,9 ms   

 

As configurações dos experimentos realizados nesse trabalho são apresentadas 

de forma resumida na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Resumo das configurações dos experimentos 

Parâmetro Configuração 

Energia Inicial dos nós 5000 µ J 

Cenários 
a) um nó transmitindo 

b) todos os nós transmitindo 

Topologias 25, 50, 100 

Algoritmos 
OPER-NE, OPER-PE, Flooding, 

AODV, Direct Diffusion (one phase) 

Tempo de validade da rota 30 segundos 

Tempo para atualização da árvore para 

conexão dos nós (Direct Diffusion) 
30 segundos 

Tempo de Simulação 500 segundos 
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Uma aplicação de monitoramento foi implementada para transmitir 

continuamente os dados coletados pelos sensores. As simulações foram baseadas em 

dois cenários. No primeiro cenário, apenas uma fonte realiza a transmissão dos dados 

coletados, os demais nós na rede servem apenas como roteadores dos dados. No 

segundo, todos os nós da rede são fontes de dados, ou seja, todos transmitem seus dados 

ao sorvedouro. 

Estes cenários foram avaliados para redes com 25, 50 e 100 nós estacionários e 

homogêneos, distribuídos aleatoriamente em uma área de 100x100m2. Apenas um nó 

exerce a função de sorvedouro, representando a estação base responsável pelo 

processamento dos dados coletados na área de monitoramento. 

Exemplos de topologias dos dois cenários de simulação são mostradas na Figura 

5.1, que apresentado o aumento gradativo na quantidade de nós imposta nos 

experimentos, para avaliar o comportamento dos algoritmos considerando-se também a 

escalabilidade conseguida por cada um deles, com o aumento da rede e sua densidade. 

 

Topologia 1 – 25 nós 

 

Topologia 2 – 50 nós 

 

Topologia 3 – 100 nós 

Figura 5.1 – Topologias utilizadas nas simulações 
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Foram realizadas 100 replicações de cada um dos experimentos, a um nível de 

confiança de 95%. Por restrições do simulador, tais como, tempo necessário para as 

simulações e quantidade máxima de nós suportada, não puderam ser avaliadas 

topologias com uma maior quantidade de nós, o que seria bastante desejável, mas apesar 

disso delineou-se o comportamento dos algoritmos para as métricas avaliadas. 

(������ �������� ���

Nas simulações foram utilizados cinco dos algoritmos apresentados neste 

trabalho: OPER-NE, e as implementações MBCR, MAER, MBCR+Min-Max e 

MAER+Min-Max do OPER-PE.  A implementação do OPER-PE com a heurística 

MTPR não foi avaliada, pois como esse trabalho somente nós que possuiam  a mesma 

configuração de potência de rádio foram utilizados, o caminho selecionado seria 

equivalente ao menor número de saltos, conduzindo aos mesmos resultados do OPER-

NE. O OPER-MPE não chegou a ser implementado e por isso não pode ser comparado 

com os demais. 

Os algoritmos mencionados acima foram comparados com três outros 

algoritmos. O Flooding, por ser um algoritmo clássico em redes de sensores, o AODV, 

por possuir um conjunto de características semelhantes as apresentadas pelos algoritmos 

da família OPER, e o Direct Diffusion, por ser um dos mais importantes trabalhos para 

roteamento em redes planas. O objetivo das comparações é buscar uma validação mais 

apurada para os resultados obtidos e estudar o comportamento dos algoritmos propostos 

em cenários diferentes. 

1�'�1�'�1�'�1�'����� ������������������������������������

Serão a seguir apresentados os resultados obtidos através das simulações dos 

algoritmos utilizando as métricas e os cenários descritos na seção anterior. 

(������ +��� ��������#����

Inicialmente serão apresentados os resultados obtidos para o primeiro cenário, na 

qual apenas um nó realiza a transmissão de dados para o nó sorvedouro, contando com 

os demais nós exclusivamente para a criação das rotas e encaminhamento das 

mensagens. 
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A Figura 5.2 apresenta os resultados da taxa de entrega de pacotes para o 

primeiro cenário com o aumento da quantidade de nós. 
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Figura 5.2 – Taxa de entrega dos algoritmos para uma fonte 

As implementações do OPER-PE apresentaram as melhores médias dos 

resultados obtidos nas três topologias , variando entre 28,36% para o  MBCR+Min-Max 

e 27,95% para o MAER+Min-Max e baixos desvios padrão mostrando um 

funcionamento bastante homogêneo.  

Pode-se perceber também que os algoritmos que levam em consideração o custo 

da rota como MBCR e MBCR+Min-Max obtiveram 28,36% e 28,50% de taxa de 

entrega, respectivamente. Enquanto que, os algoritmos que levam em consideração a 

média de energia dos nós que compõem a rota como MAER e MAER+Min-Max 

obtiveram taxas inferiores de 28,19% e 27,95% , respectivamente. 

Mesmo apresentando uma média inferior apenas as implementações do OPER, 

com 27,53% de pacotes entregues, o Flooding apresenta uma tendência de queda muito 

elevada, caindo de 37,97% na topologia de 25 nós para apenas 12,75% com 100 nós, 

como pode ser visto na Tabela 5.3. Esse comportamento ocorre pelo fato do Flooding 

simplesmente inundar as mensagens na rede, portanto, questões como a disputa pelo 
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acesso na camada MAC, por exemplo, influenciam mais no seu rendimento com o 

aumento na rede. 

Tabela 5.3 – Média e desvio padrão da taxa de entrega dos algoritmos avaliados para redes 

com 25, 50 e 100 nós no primeiro cenário 

Parâmetro 25 50 100 Média Total 

 Média dp Média dp Média dp  

Flooding 0,3793 0,2361 0,3138 0,1530 0,1275 0,1928 0,27359 
AODV 0,2626 0,0324 0,2501 0,0256 0,1702 0,0287 0,22768 

OPER-NE 0,2696 0,0142 0,2801 0,0133 0,2035 0,0991 0,25113 
MBCR 0,2894 0,0131 0,2819 0,0314 0,2795 0,0373 0,28364 
MAER 0,2927 0,0086 0,2971 0,0173 0,2560 0,0303 0,28199 

MBCR+Min-Max 0,2893 0,0126 0,2897 0,0166 0,2762 0,0141 0,28513 
MAER+Min-Max 0,2973 0,0053 0,2903 0,0275 0,2509 0,0021 0,27952 
Direct Diffusion 0,0357 0,0044 0,0302 0,0039 0,0279 0,0139 0,03132 

 

Através da Tabela 5.3, verifica-se também que o OPER-NE obteve em média 

25,11% de taxa de entrega, enquanto o AODV conseguiu 22,76% de taxa de entrega de 

pacotes média. Isto mostra que o mecanismo de aceitação seletiva das requisições, 

utilizados pelos algoritmos da família OPER, melhorou a taxa de entrega de pacotes. 

Ambos os algoritmos tiveram uma tendência de queda com o aumento do tamanho da 

rede, mas OPER-NE apresentou taxas de entrega superiores. 

Os resultados obtidos pelo OPER-NE demonstram que ao se adicionar métricas 

de energia para a avaliação das rotas, a taxa de entrega do AODV, que possui o memso 

principio de funcionamento foi melhorada, como por exemplo, o aumento de três pontos 

percentuais na média da taxa de entrega, indicando a diminuição da quantidade de 

falhas das rotas alocadas durante a sua validade. 

O Direct Diffusion também apresentou um resultado bastante homogêneo, assim 

como foi demonstrado pelas implementações do OPER-PE. Entretanto, obteve os 

menores valores para a taxa de entrega (3,13% em média) entre os algoritmos avaliados. 
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As informações referentes ao tempo médio de vida dos nós que foram 

desativados podem ser vistas na Figura 5.3. 
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Como pode ser observado, entre os algoritmos avaliados o Flooding foi o que 

apresentou o menor tempo de vida. Por exemplo, para uma rede com 100 nós o 

Flooding obteve média de 70,5018 segundos de tempo de vida, enquanto que o pior 

resultado do OPER foi de 161,5834 segundos (MAER), como apresentado na Tabela 

5.4. Esse resultado já era esperado, tendo em vista que o Flooding faz uso desnecessário 

dos recursos da rede, causado pela inundação das mensagens na rede.  

O AODV e os algoritmos da família OPER, por sua vez, apresentaram uma 

tendência de queda no tempo de vida com o aumento do tamanho da rede, que se deve 

principalmente à utilização da inundação de mensagens na rede, realizada por todos 

esses algoritmos para realizar a criação das rotas. 

Os algoritmos da família OPER alcançaram melhores resultados quando 

comparados com o AODV, que em uma rede de 25 nós, por exemplo, conseguiu uma 

média de 200,68 segundos, enquanto a implementação MBCR+Min-Max alcançou uma 

média de 258,85 segundos, representando um aumento de 28,98% (58,16 segundos) no 

tempo de vida. Para a rede com 100 nós, foi obtido um aumento de 16,82% (AODV 

com 161,76 segundos e MBCR+Min-Max 188,98 segundos, totalizando uma diferença 

de 27,22 segundos). Esses resultados mostram que o tempo de vida pode ser prolongado 

através da inserção de mecanismos de controle e métricas de energia no roteamento. 
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Figura 5.3 – Tempo médio de vida dos nós desativados para uma fonte 
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Mesmo mantendo um tempo de vida superior ao AODV, os algoritmos 

propostos nesse trabalho obtiveram um resultado inferior ao Direct Diffusion, que 

apresentou um ganho de 14,62%, para a topologia de 25 nós (291,25 segundos do 

Direct Diffusion contra 258,85 segundos do MBCR+Min-Max). 

Além de possuir um tempo mais elevado, o Direct Diffusion ainda apresentou 

uma tendência de aumento no tempo de vida, exceto com a topologia de 50 nós, onde 

houve uma pequena queda, o que demonstra uma tendência de aumento no ganho 

obtido. 

Esse comportamento pode ser explicado facilmente, por se tratarem de 

aplicações de tráfego contínuo, que não são as mais indicadas para a classe dos 

algoritmos da família OPER, tendo em vista a alocação de rotas sob-demanda realizada 

por estes algoritmos que causa um gasto excessivo com a obtenção das informações 

para o roteamento. O Direct Diffusion, por realizar a criação de uma árvore de 

roteamento entre os nós, adequa-se melhor a essas condições e apresentará vantagem 

nos resultados obtidos, mas essa diferença é completamente aceitável, levando-se em 

consideração essa diferença de propósito dos algoritmos e, principalmente, as demais 

métricas avaliadas. 

Tabela 5.4 – Média e desvio padrão do tempo médio de vida dos algoritmos avaliados para 

redes com 25, 50 e 100 nós no primeiro cenário 

Parâmetro 25 50 100 

 Média dp Média Dp Média Dp 

Flooding 68,0389 24,4597 72,9866 24,3682 70,5018 34,7679 
AODV 200,6847 63,0291 190,3301 35,0762 161,7645 7,9526 

OPER-NE 257,3319 14,1227 213,9446 7,4691 174,4491 11,2149 
MBCR 256,6123 13,0681 230,7873 40,2752 162,4844 4,9598 
MAER 254,1041 13,4429 216,7923 9,8844 161,5834 7,6909 

MBCR+Min-Max 258,8503 17,6776 232,5358 9,4621 188,9821 13,2448 
MAER+Min-Max 257,0009 16,9211 224,4233 15,6971 186,3242 8,0007 
Direct Diffusion 291,2567 8,48874 277,7772 4,3859 304,1009 0,0197 
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Os algoritmos avaliados apresentaram, de um modo geral, resultados similares 

(Figura 5.4), mostrando que apesar de problemas detectados fica difícil destacar qual o 

melhor deles, exceto pelo funcinamento do Flooding e do AODV, que na topologia de 
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25 nós apresentaram um ganho considerável se comparados aos demais algoritmos (até 

37,74% para o Flooding e 27,45% para o AODV), como pode ser visto na Tabela 5.5. 

Essa diferença ocorre graças à partição realizada na rede por esses algoritmos de 

forma mais prematura do que nos demais, criando buracos entre a fonte e o destino que 

impedem a comunicação. Conseqüentemente, os nós deixarão de receber pacotes para 

encaminhar até o destino, diminuindo o seu consumo e a quantidade de nós desativados. 
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Figura 5.4 – Quantidade de nós desativados para uma fonte 

No caso dos algoritmos da família OPER, os resultados obtidos são compatíveis 

com os obtidos pelos demais algoritmos, porém, os nós são usados mais intensamente e 

por mais tempo, como pode ser visto através da taxa de entrega e pelo tempo médio de 

vida, demonstrando assim uma vantagem na utilização desses algoritmos. 

Tabela 5.5 – Média e desvio padrão da quantidade de nós desativados dos algoritmos 

avaliados para redes com 25, 50 e 100 nós no primeiro cenário 

Parâmetro 25 50 100 

 Média dp Média Dp Média dp 

Flooding 12,7 8,7438 36,1 6,9673 78,2 14,7377 
AODV 14,8 7,0435 26,1 8,7869 76,2 16,6643 

OPER-NE 19,6 0,7440 27 2,3452 75,6 13,5597 
MBCR 20,0 1,5634 27,5 8,3964 88,2 1,6431 
MAER 20,4 0,9660 27 5,3851 84,2 8,7005 

MBCR+Min-Max 17,9 1,5951 26 1,8257 76 1,4142 
MAER+Min-Max 18,1 0,9944 25,9 0,9944 78,7 2,5 
Direct Diffusion 17,6 1,7484 27,9 2,1380 79,6 8,2142 
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O Direct Diffusion não irá consumir energia com inundações de mensagens na 

rede, nem com a repetição de requisições, se este algoritmo  não conseguir uma resposta 

para a rota como o OPER, apenas gastará mais energia quando estiver se comunicando 

ou montando a árvore de roteamento. Entretanto, este processo de criação da árvore de 

roteamento é bastante custoso, e influenciará em todos os nós da rede, fazendo que o 

Direct Diffusion apresente resultados semelhantes aos demais algoritmos. 
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O índice de comportamento (IC) será avaliado com o objetivo de tentar delinear, 

de forma mais fácil um valor que possa representar os vários resultados obtidos em um 

único valor que reflita os benefícios trazidos ao funcionamento da rede. É importante 

relembrar que o valor desse índice deve ser minimizado para indicar um melhor 

funcionamento por parte do algoritmo. 
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Figura 5.5 – Índice de comportamento para uma fonte 

Os maiores índices de comportamento apresentados pelos algoritmos avaliados 

foram para o Flooding e para o Direct Diffusion. No caso do Flooding, isto é causado 

pelo baixo tempo de vida dos nós enquanto no caso do Direct Diffusion, este algoritmo 

possui tais resultados devido à baixa taxa de entrega alcançada, o que irá prejudicar o 

seu funcionamento, fazendo que tenha um valor bastante elavado do IC. 
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Para uma rede com 25 nós, o IC do Flooding foi de 24,60 pontos, sendo inferior 

apenas ao Direct Diffusion, que obteve um IC de 84,44 pontos, mostrando uma melhoria 

de 70% para o valor do Flooding. Ao avaliar uma rede com 100 nós esse ganho foi 

reduzido para 7,32% (434,67 pontos do Flooding contra 468,87 do Direct Diffusion), 

apresentando uma tendência de que com o aumento da rede o Direct Diffusion obtenha 

melhores resultados que o Flooding. 

Tabela 5.6 – Valores do índice de comportamento para o primeiro cenário  

Parâmetro 25 50 100 

Flooding 24,6006 78,8068 434,6704 
AODV 14,1256 27,4045 138,3537 

OPER-NE 14,1409 22,5224 106,5350 
MBCR 13,4624 21,1291 97,1050 
MAER 13,7101 20,9569 101,7546 

MBCR+Min-Max 11,9481 19,2920 72,7917 
MAER+Min-Max 11,8425 19,8750 84,2262 
Direct Diffusion 84,4478 165,7815 468,8790 

 

O AODV obteve um índice de comportamento elevado se comparado aos 

obtidos pela família OPER, mesmo apresentando uma tendência de crescimento 

semelhante. Mesmo assim os resultados do AODV mantiveram-se abaixo dos 

alcançados pelo Flooding, com ganhos variando entre 14,12 pontos numa rede de 25 

nós, o que representa uma melhoria de 42,58%, e chegando a uma melhoria de 68,17% 

(296,31 pontos) na topologia com 100 nós. 

Para a família OPER, os piores resultados foram conseguidos pelo OPER-NE, 

variando entre 14,14 e 106,53 pontos, o que demonstra ganhos de até 22,99% quando 

comparado ao AODV. Esses resultados permitem notar que, apesar da contagem de 

saltos ser uma métrica para seleção de rotas inadequada para redes de sensores, a 

aceitação seletiva de rotas permitiu ao OPER-NE manter valores mais baixos que os 

obtidos pelo AODV, indicando que sua utilização traz melhores resultados a rede. 

As implementações OPER-PE, por sua vez, obtiveram os melhores resultados 

com um valor máximo de 101,75 pontos, obtido na rede com 100 nós, mas mantendo-se 

abaixo de todos os demais algoritmos. O OPER-PE conseguiu ganhos médios que 

variaram entre 9,80% e 35,69 % (chegando até 47,38% no melhor dos resultados, 

conseguido pelo MBCR+Min-Max na rede de 100 nós) para o AODV, que foi o 
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algoritmo que chegou mais próximo das propostas implementadas. Para o OPER-NE o 

ganho não foi tão significativo, mas mesmo assim chegou a 31,67%, utilizando-se a 

rede de 100 nós (106,53 pontos para o OPER-NE, contra 72,79 pontos do MBCR+Min-

Max). Esse ganho demonstra a vantagem de se aplicar métricas relacionadas ao estado 

energético do caminho para realizar a seleção de rotas. 

Dentre as propostas, destacaram-se as implementações que utilizam uma maior 

quantidade de parâmetros para a alocação das rotas (MBCR+Min-Max e MAER+Min-

Max, com ganhos médios de, respectivamente, 14,99% e 12% para as implementações 

que não utilizam a heurística Min-Max), como pode ser verificado através de suas 

curvas, com um crescimento mais suave e, principalmente, nos dados da Tabela 5.6. 

(������ �����������#����

No segundo cenário todos os nós realizam o monitoramento do ambiente e 

transmitem os dados coletados para o nó sorvedouro, ocasionando um aumento 

significativo na carga que será submetida à rede e na disputa por rotas e pelo acesso ao 

meio. 

A avaliação dessas condições é interessante, por se tratar do pior caso para todos 

os algoritmos avaliados, tendo em vista que nenhum deles foi projetado para aplicações 

com um tráfego elevado transmitido continuamente. Essa avaliação, portanto,  verifica 

quais desses algoritmos se adequariam melhor a uma mudança súbita no funcionamento 

da rede que causasse esse comportamento, como por exemplo a detecção de um 

incêndio, o que causaria a notificação de vários nós sensores da ocorrência. 
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Para a taxa de entrega nesse cenário, serão computados os pacotes enviados por 

todos os nós da rede. É importante, porém, ressaltar que para esse cálculo foram 

desprezadas as mensagens encaminhadas pelos nós, pois as mesmas não representam os 

dados coletados por cada um deles e trariam resultados errôneos se contabilizados. 

Também foram desconsiderados as mensgens de controle utilizadas por cada um dos 

protocolos, permitindo assim que apenas os pacotes gerados por cada um dos nós 

fossem contabilizados. 
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Figura 5.6 – Taxa de entrega de pacotes para todos os nós transmitindo 

O Direct Diffusion apresentou os piores resultados entre todos os algoritmos 

avaliados. Para a topologia de 25 nós, apenas 0,51% dos pacotes foram entregues à 

estação base. Para as outras topologias essa taxa sofreu uma pequena queda, chegando a 

0,41%, quando a rede possui 100 nós, graças ao tempo necessário para a montagem da 

árvore de roteamento, o que faz que os nós gastem muita energia transmitindo pacotes 

antes que a estrutura para se comunicar com o sorvedouro seja criada. 

O Flooding também apresentou uma taxa de entrega baixa, mas manteve-se 

acima do Direct Diffusion, apesar de muito distante dos demais algoritmos. Na primeira 

topologia, por exemplo, a estação base conseguiu receber 5,69% dos pacotes enviados 

um valor que, apesar de baixo, ainda superou bastante o Direct Diffusion. Nas demais 

topologias, essa taxa apresenta uma queda, a medida que a quantidade de nós da rede 

aumenta, não chegando nem a 1% nas redes com 50 e 100, enquanto os demais 

algoritmos mantiveram sua taxa de entrega sempre acima de 15%, como mostrados na 

Tabela 5.7. Esse resultado do Flooding foi decorrente da grande disputa para acessar ao 

meio por parte dos nós,  causando muitas colisões nas transmissões e diminuindo a taxa 

de entrega. 
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Tabela 5.7 – Média e desvio padrão da taxa de entrega dos algoritmos avaliados para redes 

com 25, 50 e 100 nós no segundo cenário 

Parâmetro 25 50 100 

 Média dp Média dp Média dp 

Flooding 0,0569 0,0086 0,0084 0,0073 0,0096 0,0066 
AODV 0,3776 0,1151 0,2656 0,0740 0,1838 0,0750 

OPER-NE 0,3884 0,0728 0,2541 0,1204 0,1614 0,0819 
MBCR 0,4837 0,1071 0,3103 0,0517 0,2619 0,0581 
MAER 0,5230 0,1643 0,2522 0,1131 0,2113 0,0668 

MBCR+Min-Max 0,4959 0,1142 0,3084 0,0770 0,2117 0,0632 
MAER+Min-Max 0,5281 0,1851 0,2537 0,1191 0,1781 0,0616 
Direct Diffusion 0,0051 0,0025 0,0047 0,0024 0,0041 0,0021 

 

O AODV e o OPER-NE novamente possuem um comportamento semelhante, 

como pode ser visto através de suas curvas na Figura 5.6. É possível perceber também 

que o mecanismo de controle de energia do nó para aceitação de requisições não possui 

o mesmo efeito que foi encontrado na simulação do primeiro cenário, chegando 

inclusive a obter resultados ligeiramente inferiores nas topologias de 50 e 100 nós, 

como visto nos dados apresentados através da Tabela 5.7. Isso ocorre, pois, mesmo 

deixando de aceitar requisições, as rotas ainda alocadas e as próprias transmissões 

realizadas pelo nó, com os dados coletados, irão consumir rapidamente a energia 

residual que é estabelecida como limiar para a aceitação das requisições. 

Para as implementações do OPER-PE existem dois padrões de funcionamento: o 

MBCR que apresentou um comportamento similar ao dos algoritmos AODV e OPER-

NE, mas atingiu valores bem superiores, conseguindo um ganho médio de 7,5 pontos 

percentuais para o AODV e 8,4 pontos percentuais para o OPER-NE, representando um 

aumento de 27,68% e 31,34% na taxa de entrega de pacotes do AODV e OPER-NE, 

respectivamente. 

Um outro funcionamento, entretanto, foi detectado pelos demais algoritmos 

(MAER, MBCR+Min-Max e MAER+Min-Max), que apresentaram uma variação muito 

elevada entre os valores de acordo com a topologia simulada, ou seja, tiveram um 

comportamento bem menos previsível. Isso demonstra que esses algoritmos são menos 

tolerantes a uma elevação grande da carga submetida à rede, como ocorreu nesse 

cenário. 
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Apesar desses dois funcionamentos distintos o OPER-PE conseguiu apresentar 

os melhores resultados de taxa de entrega, aumentando em média 21,47%, equivalente a 

5,92 pontos percentuais, se comparado ao AODV. Para o OPER-NE o resultado foi um 

pouco superior, conseguindo aumentar em média 6,69 pontos percentuais, indicando 

que 24,96% mais pacotes foram entregues. 
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Quanto ao tempo médio de vida dos nós da rede, foram encontrados os mais 

distintos comportamentos entre os algoritmos, como pode ser verificado através da 

Figura 5.7. 
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Figura 5.7 – Tempo médio de vida dos nós desativados para todos os nós transmitindo 

O Direct Diffusion apresentou valores praticamente constantes, que deve-se ao 

fato dos nós gastarem muita energia antes da montagem da árvore de roteamento, tanto 

com a troca das mensagens necessária para efetivar esse processo, mas principalmente 

com a transmissão dos pacotes contendo os dados coletados. Esses tempos, porém, são 

piores do que os apresentados pelos outros algoritmos, chegando a ser quase 4,5 vezes 

menor do que o obtido pelo OPER-PE usando a heurística MBCR+Min-Max que 

conseguiu uma média de vida de 113,47 segundos, enquanto o Direct Diffusion 

alcançou apenas 25,64 segundos. Mesmo na rede com 100 nós, onde os resultados são 

mais próximos, o tempo médio do Direct Diffusion manteve-se praticamente inalterado, 
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chegando a 25,63 segundos, para 60,75 segundos do MBRC+Min-Max, mostrando que 

o tempo Direct Diffusion foi 2,3 vezes mais baixo. 

Os algoritmos da família OPER e o AODV apresentaram uma tendência de 

queda no tempo, possuindo comportamentos semelhantes. O AODV possui queda 

menos acentuada, mas na rede com 25 nós apresentou resultados piores quando 

comparado à familia OPER, com praticamente oito segundos, equivalente a  8,33% 

menos tempo do que o pior resultado obtido pelos algoritmos OPER (implementação 

MAER do OPER-PE). Nas outras topologias, entretanto, os resultados de todos os 

algoritmos implementados foram bastante similares, como apresentado na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 – Média e desvio padrão do tempo de vida dos algoritmos avaliados para redes com 

25, 50 e 100 nós no segundo cenário 

Parâmetro 25 50 100 

 Média dp Média dp Média dp 

Flooding 27,3604 10,8689 35,2417 9,4125 42,9759 5,8775 
AODV 93,6767 10,3890 85,4176 16,6718 62,3942 15,1168 

OPER-NE 102,7223 9,2864 84,8593 6,1546 65,7454 15,2768 
MBCR 102,4737 6,7303 91,9522 13,1818 59,2774 5,57631 
MAER 101,4937 4,7157 89,3430 14,0996 62,0787 8,9227 

MBCR+Min-Max 113,4752 12,5784 88,3457 7,3728 60,7506 5,3461 
MAER+Min-Max 108,9033 6,0164 86,9382 11,1562 63,4783 5,8878 
Direct Diffusion 25,6425 0,0675 25,6282 0,0487 25,6389 0,0289 

 

O Flooding, mesmo possuindo resultados inferiores ao AODV e OPER, foi o 

único onde ocorreu um aumento no tempo médio de vida, comportamento que pode ser 

explicado através da partição da rede que esse algoritmo realiza mais rapidamente do 

que os demais, por causa do mau uso dos recursos causado pela inundação de 

mensagens na rede, como pode ser percebido se forem considerados os resultados da 

taxa de entrega, que ao diminuírem mesmo com o aumento do tempo de vida indicam 

este fato. 

Isso ocorre porque, como todas as fontes realizam a transmissão de dados, uma 

grande quantidade de nós, principalmente aqueles que encaminharão as mensagens dos 

demais será desativada, impossibilitando a recepção das mensagens dos demais nós e 

permitindo que o tempo médio seja aumentado em conjunto com o crescimento da 

quantidade de nós da rede, ou seja, essa melhoria no tempo não indica que o algoritmo 

se adaptou melhor às condições impostas. 
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Essa tendência de melhoria do tempo de vida, comparado com os demais 

algoritmos, também foi constatada na quantidade de nós desativados utilizando-se o 

Flooding para realizar o roteamento, como pode ser visto através da Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Quantidade de nós desativados para todos os nós transmitindo 

Esse resultado é explicado pelo mesmo fenômeno ocorrido para o aumento no 

tempo médio de vida: a criação de “buracos” na rede, causando assim a sua partição, 

mais rapidamente. 

Percebe-se, portanto, que mesmo apresentando valores mais baixos do que os 

demais algoritmos, variando entre 25 e 40% menos nós, o Flooding não apresenta um 

melhor funcionamento, pois, com a partição, os nós deixaram de receber mensagens que 

deveriam ser encaminhadas, permitindo assim uma considerável diminuição na 

quantidade de nós desativados, entretanto, será causada a inoperabilidade da rede, o que 

ajuda a explicar também a baixa taxa de entrega que foi conseguida por esse algoritmo. 

O Direct Diffusion apresentará o pior resultado, desativando todos os nós da 

rede. Isso acontece por que os nós começam a transmitir as informações coletadas antes 

mesmo da criação da árvore de comunicação, o que faz que eles gastem energia de 

maneira desnecessária, já que o nó sorvedouro não conseguirá receber os dados 

coletados. 
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Tabela 5.9 – Média e desvio padrão da quantidade de nós desativados dos algoritmos 

avaliados para redes com 25, 50 e 100 nós no segundo cenário 

Parâmetro 25 50 100 

 Média dp Média dp Média dp 

Flooding 17,1 2,6012 29,1 6,8060 57,5 8,2360 
AODV 22,7 2,7908 44,1 4,2018 89 6 

OPER-NE 20,6 3,9214 42,6 4,8120 86,2 7,1616 
MBCR 22,3 2,2632 43,2 4,0770 92,4 6,0772 
MAER 21,7 4,2700 42,3 6,0378 88,1 6,5396 

MBCR+Min-Max 21,4 2,6331 43,9 3,6651 89,1 3,9567 
MAER+Min-Max 21,1 3,3149 43,5 4,2491 89,7 4,5716 
Direct Diffusion 24 0 49 0 99 0 

 

Pode-se verificar também, como mostram os dados da Tabela 5.9, que o AODV 

e as implementações do OPER apresentaram valores bastante próximos. Isso ocorre por 

causa da maior taxa de entrega obtida pelos algoritmos OPER, o que faz que estes 

algoritmos utilizem os nós da rede mais intensamente e com isso gastem uma maior 

quantidade de energia. Mesmo assim, quando comparados ao AODV, às 

implementações do OPER apresentaram ganhos em todas as topologias, que chegaram a 

até 9,25% menos nós desativados na rede de 25 nós, por exemplo. 
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Com relação ao índice de comportamento, cujos dados são apresentados através 

da Figura 5.9 é importante fazer o comentário que, devido à disparidade entre os 

valores, ela foi a única métrica cujo gráfico foi plotado usando uma escala logarítmica, 

para assim permitir a visualização dos resultados de todos os algoritmos sem 

comprometer a sua compreensão. 

O Direct Diffusion foi o algoritmo que apresentou o maior valor de IC (entre 

9.347,73 e 46.671,36) e, portanto o pior comportamento dos algoritmos avaliados para o 

segundo cenário, como ocorreu também no primeiro cenário. Esse mau desempenho foi 

causado pela baixa taxa de entrega de pacotes e pelo baixo tempo de vida conseguidos, 

todavia, esse resultado já era esperado, já que em redes de sensores com um grande 

tráfego o Direct Diffusion não é adequado [Heidemann2003]. 
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Figura 5.9 – Índice de comportamento para todos os nós transmitindo 

O Flooding, por sua vez, também apresentou um valor de IC muito elevado 

desde a menor topologia, possuindo resultados bastante acima dos obtidos pelo AODV 

e pelas implementações do OPER, que começou em 548,88 pontos e chegou a 6.942,17 

pontos. 

Essa diferença deve-se principalmente a baixa taxa de entrega de pacotes 

alcançada, que não consegue ser compensada com uma menor quantidade de nós 

desativados conseguida pelo Flooding em todas as topologias e a tendência de 

crescimento do tempo de vida, mesmo sabendo-se que esses parâmetros mascaram o 

fato desse algoritmo particionar a rede rapidamente, o que pode ser considerado um 

problema no seu funcionamento. 

Tabela 5.10 – Valores do índice de comportamento para todos o segundo cenário 

Parâmetro 25 50 100 

Flooding 548,8891 4938,358 6942,175 
AODV 32,08129 97,18011 387,9645 

OPER-NE 25,81166 98,76038 406,1172 
MBCR 22,49093 75,69732 297,4889 
MAER 20,43809 93,8449 335,7484 

MBCR+Min-Max 19,01432 80,53878 346,2391 
MAER+Min-Max 18,34169 98,60114 396,6191 
Direct Diffusion 9347,737 20447,85 46671,36 
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Por fim, temos o AODV e as implementações do OPER, que mantiveram uma 

tendência de crescimento semelhante, mas o primeiro apresentando resultados mais 

elevados, como pode ser Figura 5.10, que detalha o IC desses algoritmos. 
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Figura 5.10 – Detalhe dos Índices de comportamento obtidos pelo AODV e pelas 

implementação da família OPER 

Percebe-se também através da Figura 5.10 que, apesar da influência em algumas 

métricas, os algoritmos propostos nessa dissertação ainda apresentam, na sua maioria, 

melhores resultados quando comparados ao AODV, assim como no primeiro cenário, 

principalmente por parte das implementações do OPER-PE. 

O OPER-PE apresentou uma melhoria bastante significativa no valor do IC 

conseguido, com até 13,74 pontos a menos que o AODV se comparado ao MAER na  

rede com 25 nós (indicando uma melhoria de 42,82%). Já na rede composta por 100 nós 

a diferença entre o AODV e o OPER-PE chegou a 90,48 pontos (MBCR), 

representando uma melhoria de 23,23% no valor obtido, mesmo com as mudanças de 

carga impostas à rede prejudicando o funcionamento de algumas das implementações. 

Nota-se também que a grande vantagem dos algoritmos que utilizam a heurística 

Min-Max do primeiro cenário não foi repetida, havendo na realidade uma inversão, 

fazendo que as versões dos algoritmos que não a avaliam apresentem resultados 

melhores, como uma melhoria de até 15% nos valores obtidos pelo IC. 
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Os resultados apresentados nos dois cenários mostraram que os algoritmos da 

família OPER alcançaram, de um modo geral, os melhores resultados, principalmente se 

for verificado os valores do IC obtidos por eles e pelos demais algoritmos avaliados. 

Com isso pode-se concluir que a implantação dos mecanismos para o controle e 

avaliação de energia propostos é viável e apresentam melhorias ao serem confrontados 

com as métricas comumente usadas, mesmo para os algoritmos já projetados para redes 

de sensores. 

O AODV apresentou resultados razoáveis, mas como já era esperado, piores do 

que os conseguidos pelo OPER, já que não avalia nenhum parâmetro de energia para 

tentar maximizar o tempo de vida da rede. 

Por fim o Flooding e o Direct Diffusion obtiveram os piores resultados entre os 

algoritmos avaliados. Para o primeiro já era esperado, que não atendesse tão bem aos 

requisitos necessários como os demais, como constatado nos resultados das simulações. 

Entretanto os maus resultados do Direct Diffusion, apesar de já esperados para um 

panorama como o do segundo cenário, foram inferiores à expectativa que se tinha, 

principalmente por ser um dos principais algoritmos de roteamento utilizado em redes 

de sensores planas e homogêneas. 
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Este último capítulo apresenta uma análise com relação à pesquisa desenvolvida, 

analisando os resultados alcançados e apontando suas principais contribuições e 

sugestões de trabalhos a serem realizados que permitam a agregação de mais valor a 

esse estudo. 
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Para o primeiro cenário, onde existe apenas uma fonte em toda a rede, os 

algoritmos da família de protocolos OPER apresentaram os melhores resultados entre os 

algoritmos avaliados, o que demonstra que realmente é vantajoso aplicar mecanismos de 

controle de energia e de seleção de rotas baseado em critérios envolvidos com o estado 

energético dos nós em algoritmos de roteamento para redes de sensores sem fio. 

Um exemplo que pode ser usado para demonstrar essa constatação é o fato de o 

pior valor de IC da família OPER, obtido pelo OPER-NE, apresentar um ganho de 

22,99% no desempenho quando comparado aos resultados do AODV. 

Se forem analisados os resultados da implementação que apresentaram os 

melhores valores, a MBCR+Min-Max, a melhoria conseguida é ainda maior, chegando a 

ser 47,38% mais baixo na topologia de 100 nós, onde, teoricamente, o ganho seria maior 

para as topologias analisadas. 

No segundo cenário, onde todos os nós transmitem os dados coletados, pode-se 

perceber que a família OPER mesmo sofrendo mais impactos do que o AODV, manteve 

um ganho que, certamente, justifica a sua implantação, apesar da maior “sensibilidade” 

constatada para algumas implementações em casos adversos. 
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Como exemplo dos resuldos obtidos, o OPER-NE manteve-se com o pior 

resultados dos algoritmos implementados, chegando a um IC de 406,1172. Já o AODV 

obteve, para a mesma métrica, 387,9644, ou seja, teve um aumento bem mais baixo, o 

que mostra que apenas o mecanismo de aceitação seletiva de requisições não traz 

melhorias para uma aplicação que imponha o pior caso possível para esse algoritmo, 

como foi mencionado anteriormente. Isso ocorre porque, mesmo deixando de aceitar 

novas rotas, as numerosas tramissões das rotas já alocadas e dos dados coletados pelo 

próprio nó consomem a energia do nó rapidamente o que, consequentemente, o 

desativará. 

Já para o MBCR, que foi a implementação que apresentou os melhores ICs no 

segundo cenário, foi alcançado um valor de 297,4889, mostrando um ganho de 

aproximadamente 23% comparado ao AODV, demostrando que a utilização do OPER 

seria indicada, mesmo em um caso desse tipo. 
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Como principais contribuições desse trabalho pode-se apontar: 

• Foi realizada a proposta e a implementação de novos algoritmos de 

roteamento para redes de sensores destinados a aplicações com geração 

eventual de tráfego, que apesar de ser uma classe bastante utilizada ainda 

é pouco explorada; 

• Avaliação do mecanismo para aceitação seletiva das requisições de rota 

baseada nos recursos energéticos disponíveis pelos nós da rede; 

• Avaliação das otimizações realizadas no princípio de funcionamento do 

algoritmo AODV, que geraram os algoritmos OPER-NE, OPER-PE, 

OPER-MPE, através da utilização de métricas baseadas no estado 

energético dos nós que compõem o caminho para realizar a seleção das 

rotas; 

• Apresentação da proposta do Índice de Comportamento, que realiza o 

agrupamento dos resultados obtidos em várias métricas e permite uma 
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avaliação simplificada do funcionamento do algoritmo como um todo, 

através dos benefícios que o mesmo traz para a rede. 

• Identificação do funcionamento dos algoritmos de acordo com as 

características da aplicação, o que permite uma escolha adequada do 

algoritmo mais recomendado. 

• Modificações no simulador para permitir que o controle da conectividade 

entre os nós da rede fosse realizado corretamente, como controle do raio 

de alcance dos nós e correções no tratamento da recepção de mensagens 

em broadcast. 

• Correções de problemas na implementação do algoritmo AODV 

disponibilizado na plataforma TinyOS, como atualização das rotas, 

controle dos registros na tabela de roteamento e atualização das 

informações armazenadas em cache; 
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Como sugestões de trabalhos a serem realizadas como continuação da pesquisa 

iniciada nesta dissertação, e com isso enriquecer ainda mais o trabalho, podem ser 

citadas: 

• Implantação de uma abordagem crosslayer para permitir a troca de 

informações entre as camadas da pilha de protocolos, para que 

mecanismos de uma camada possam auxiliar as tarefas das outras e com 

isso aproveitar de maneira mais eficiente a energia consumida. Um 

exemplo dessa abordagem é a utilização de LLACKs (Link Layer 

Acknowlegments) para realizar a verificação da conectividade entre os 

nós de maneira a permitir uma melhor utilização das informações obtidas 

pela camada de enlace, o que conseqüentemente permitirá uma 

diminuição do consumo de energia. 

• Elaboração de um modelo formal utilizando-se Redes de Petri, por 

exemplo, para realizar uma avaliação mais detalhada dos algoritmos 
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propostos e permitir uma validação mais criteriosa das melhorias dos 

mesmos. 

• Implementação de novas heurísticas que levem em consideração mais 

informações a respeito da energia do caminho e modificação dos 

limiares, para tentar refinar o funcionamento da família OPER e adequar 

melhor o seu funcionamento aos requisitos necessários para as redes de 

sensores. 

• Extensão do mecanismo de aceitação seletiva de requisições de rotas, 

permitindo a avaliação de outros requisitos, como atraso, largura de 

banda, entre outros. 

• Avaliação do impacto da determinação de pesos para as métricas 

componentes do índice de comportamento e da inserção de outras 

métricas para o seu cálculo. 

• Normalização do valor do índice de comportamento permitindo a 

obtenção de valores que permitam uma compreensão mais fácil dos 

valores obtidos. 

• Avaliação de outras métricas que apresentem o comportamento dos 

algoritmos para a rede, como o tempo para partição da rede. 

• Avaliação da densidade da distribuição dos nós nas regiões da rede para 

influenciar nas decisões de roteamento realizadas pelo algoritmo. 

• Estudo de outros algoritmos nos quais possam ser inseridas as métricas 

de energia para a criação das rotas entre os nós sensores e o nó 

sorvedouro da rede. 

• Avaliação através de outros ambientes de simulação, como o NS2[NS-2], 

para verificar o impacto da utilização de protocolos que não foram 

projetados para redes de sensores, e analisar o comportamento dos 

algoritmos em uma ferramenta mais disseminada no meio acadêmico. 
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• Aplicar técnicas de agregação de dados integradas ao roteamento, para 

avaliar as melhorias que essa abordagem poderá trazer. 
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