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RESUMO

DE ASSIS, Danilo Renato. TÉCNICAS PARA AUMENTAR A CONECTIVIDADE E O
DESEMPENHO DAS VANETS: ANÁLISE DO TEMPO DE DURAÇÃO DAS ROTAS E
UM NOVO PROTOCOLO DE ROTEAMENTO. 2020. 84 f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Elétrica e Informática Industrial) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Curitiba, 2020.
As Redes Ad Hoc Veiculares (Vehicular Ad Hoc Networks - VANETs) são redes móveis que
têm por objetivo prover a comunicação entre veículos, fornecendo segurança e entretenimento
aos passageiros. Entretanto, o seu desempenho é totalmente dependente da existência de
rotas e do tempo em que as mesmas permanecem estabelecidas, dado o fluxo variável de
veículos. Nestes ambientes, diversos fatores podem influenciar o tempo de duração das rotas (e
consequentemente, a conectividade da rede), como por exemplo: velocidade, densidade, sentido
dos deslocamentos e o raio de transmissão. Conhecer e avaliar o tempo de duração das rotas e
os fatores que mais influenciam neste tempo, pode ajudar no desenvolvimento de protocolos
e aplicações adequados para maximizar a conectividade da rede, assim como contribuir para
o desenvolvimento de uma infraestrutura móvel de comunicação mais eficiente. Este trabalho
propõe técnicas para aumentar o desempenho das redes veiculares do tipo Vehicle-to-Vehicle
(V2V) por meio da análise dos fatores que mais influenciam no tempo de duração das rotas e
do desenvolvimento de um novo protocolo de roteamento, que com base nesses fatores, será
capaz de selecionar a rota que apresentar a maior conectividade. Experimentos de simulação
comprovam que: o tempo de duração de rotas aumenta em redes mais densas e quando os
veículos trafegam no mesmo sentido; o tempo de duração de rotas não sofre modificações
significativas em função da velocidade dos veículos quando essas são limitadas pelo ambiente
(como no caso do ambiente veicular urbano). Levando em consideração os resultados destes
experimentos, propõe-se o Improved Conectivity - AOMDV (IC_AOMDV) que, sem o uso de
qualquer infraestrutura externa, superou o clássico protocolo AOMDV em todas as métricas de
desempenho analisadas.
Palavras-chave: VANETs. Conectividade. Protocolos. Roteamento. Tempo de duração de rota.

ABSTRACT

DE ASSIS, Danilo Renato. TECHNIQUES TO IMPROVE CONNECTIVITY AND
PERFORMANCE OF VANETS: ANALYSIS OF ROUTE DURATION TIME AND A
NEW ROUTING PROTOCOL. 2020. 84 p. Dissertation (Master’s Degree in Electrical
Engineering and Industrial Informatics) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Curitiba, 2020.
Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs) are mobile networks whose aim is to provide
communication between vehicles, delivering security and entertainment to passengers.
However, their performance is utterly dependent on the existence of routes and the time they
stay established, once the vehicular traffic is variable. In these environments, several factors may
influence the route duration time (and consequently, the network connectivity), such as speed,
density, travel orientation and transmission range. Knowing and evaluating the route duration
times and the factors that most influence this time duration may help develop protocols and
applications more adequate for maximizing the network connectivity, as well as contribute to
the development of a more efficient mobile communication infrastructure. This work proposes
techniques to improve the performance of Vehicle-to-Vehicle (V2V) networks, through the
analysis of the factors which most influence the route duration time and by the development
of a new routing protocol, which based on those factors, will be able to select the route with the
best connectivity. Simulation experiments demonstrate that: the route duration time is longer in
denser networks and when vehicles travel in the same direction; the route duration time does not
change significantly due to variation in vehicle speed, when the vehicular traffic is limited by
environment (as in urban vehicular environment). Considering the results of these experiments,
it is proposed the Improved Connectivity – AOMDV (IC_AOMDV) which, without using
any external infrastructure, has outperformed the classic AOMDV protocol in all performance
metrics analyzed.
Keywords: VANETs. Connectivity. Protocols. Routing. Route Duration Time.
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1 INTRODUÇÃO

As redes Ad Hoc veiculares (VANETs) são redes onde a comunicação é estabelecida
entre veículos (carros, caminhões, ônibus, etc). Estas redes fazem parte dos Sistemas
Inteligentes de Transporte (Intelligent Transportation Systems (ITS)) e devem ser capazes de
prover segurança e entretenimento aos motoristas e passageiros (ALVES JR.; WILLE, 2015; LI
et al., 2016).
A comunicação em uma rede veicular pode ser realizada de três maneiras: Vehicle-toVehicle (V2V), Vehicle-to-Infrastructure (V2I) e híbrida (comunicação simultânea entre V2V
e V2I). No modo V2I (assim como no híbrido), existe a necessidade de uma estrutura fixa
de comunicação, o que eleva os custos de implantação, operação e manutenção, tornandoas impraticáveis em determinadas localidades. O modo V2V permite a comunicação entre
os veículos, independentemente do ambiente, sem o intermédio de uma estrutura fixa
centralizadora, e assim apresenta-se como uma solução de menor custo em relação as
demais (DA CUNHA et al., 2014; YASSER et al., 2017; TRIPP-BARBA et al., 2019).
Os nós de tais redes se comunicam uns com os outros por meio de sinais de
radiofrequência. Como o alcance dos sinais de rádio é limitado, cada nó só pode se comunicar
diretamente com veículos que estiverem dentro do raio de transmissão de seus sinais. Contudo,
pode existir a necessidade de um veículo transmitir informações para outros veículos que estão
além do seu raio de transmissão. Para isso, os veículos devem cooperar entre si, agindo como
roteadores (descobrindo rotas e repassando as informações da origem até o destino) (ALVES
JR; ALBINI, 2012; AKRAM et al., 2016; ALVES JR.; WILLE, 2016).
O envio/recebimento das informações ocorre somente quando um veículo de origem
possui uma rota para um veículo de destino. Como as redes veiculares são redes auto
gerenciáveis, auto-organizáveis, com controle descentralizado, o seu desempenho é totalmente
dependente da existência de rotas e do tempo em que as mesmas permanecem estabelecidas
(enquanto uma rota permanecer estabelecida, a origem e o destino são capazes de enviar e
receber dados) (ALVES JR.; WILLE, 2016).
Nas VANETs, os principais desafios da comunicação estão relacionados a problemas
de conectividade entre os veículos, devido ao baixo tempo de duração das rotas (KHAN et al.,
2017; LIU et al., 2018; SHRESTHA et al., 2018; SHARMA et al., 2019). Conhecer e avaliar
o tempo de duração das rotas e os fatores que mais influenciam neste tempo, pode ajudar no
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desenvolvimento de protocolos e aplicações mais adequados para maximizar a conectividade
da rede, assim como contribuir para o desenvolvimento de uma infraestrutura de comunicação
veicular mais eficiente. Em redes veiculares, os principais fatores que podem influenciar no
tempo de duração das rotas e na conectividade da rede são: velocidade, densidade, sentido dos
deslocamentos e o raio de transmissão do veículos (ALVES JR.; WILLE, 2016; MAO, 2017;
KHAN et al., 2017).
A maioria das análises em VANETs sobre o tempo de duração das rotas e da
conectividade são realizadas por meio de estudos numéricos (MUHAMMED AJEER et al.,
2011; RAW et al., 2014; NAZAR; ALSABBAGH, 2016). Tais estudos levam em consideração a
velocidade, a densidade, o sentido de deslocamentos (os fatores influentes), mas não consideram
as condições da estrutura viária (ruas, quadras, cruzamentos e semáforos) e do fluxo de veículos
(congestionamentos). Sendo assim, alguns de seus resultados podem não representar fielmente
a realidade dos movimentos veiculares.
Por estas razões, este trabalho propõe, em redes do tipo V2V, a análise do tempo
de duração de rotas, da conectividade geral e de métricas de desempenho com o objetivo de
evidenciar quais são os fatores mais influentes a serem considerados dado o ambiente onde
um sistema irá atuar. Além disso, será apresentado um novo protocolo de roteamento, capaz
de manter a rede operando pelo maior tempo possível sem apoio de infraestrutura externa
(como, por exemplo, um sistema GPS). O novo protocolo é capaz de descobrir múltiplas rotas
entre a origem e o destino, utilizando como primeira opção aquela que obtiver o maior grau
de conectividade, as outras somente são utilizadas caso a primeira apresente falha. O grau de
conectividade é estimado considerando os fatores influentes.
1.1

MOTIVAÇÃO
A falta de conectividade entre os veículos é um dos principais problemas das redes

veiculares (SHRESTHA et al., 2018; SHARMA et al., 2019; TRIPP-BARBA et al., 2019;
HUSSAIN et al., 2019). O padrão altamente dinâmico de condução provoca rápidas mudanças
topológicas na rede, resultando em frequentes desconexões (ALVES JR.; WILLE, 2015). Além
disso, podem existir cenários onde a conectividade é alta (quando o tráfego de veículos é
elevado) e cenários com pouca ou nenhuma conectividade (quando o tráfego é escasso ou
desequilibrado) (ALVES JR.; WILLE, 2015; SHARMA et al., 2019; HUSSAIN et al., 2019).
Por isso, um dos grandes desafios das VANETs é manter a conectividade pelo maior tempo
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possível nos mais diversos ambientes e cenários.
Muitos trabalhos têm focado no aumento da conectividade usando a arquitetura de
comunicação V2I para prover conexão. Porém, a adoção deste tipo de estrutura necessita de
altos investimentos, o que a torna impraticável na maioria das vezes (WANG et al., 2016;
YASSER et al., 2017; SILVA et al., 2017). Por esta razão, deve-se considerar sempre que
possível o uso de redes V2V.
Analisar o tempo de duração das rotas e os fatores que mais influenciam neste
tempo pode ajudar no desenvolvimento de protocolos e aplicações adequados para melhorar
a conectividade da rede. Este trabalho propõe técnicas para aumentar a conectividade e o
desempenho das redes veiculares do tipo Vehicle-to-Vehicle (V2V) por meio da análise dos
fatores que mais influenciam no tempo de duração das rotas e do desenvolvimento de um
novo protocolo de roteamento, que com base nesses fatores, será capaz de selecionar a rota
que apresentar o maior grau de conectividade.
1.2
1.2.1

OBJETIVOS
Objetivo Geral
O objetivo deste estudo é usar técnicas para aumentar a conectividade e o desempenho

das redes veiculares do tipo V2V, por meio da análise dos fatores que mais influenciam no
tempo de duração das rotas, os quais são: densidade, velocidade, sentido dos deslocamentos e
raio de transmissão dos sinais de radiofrequência.
Outro foco deste estudo visa o desenvolvimento de um protocolo de roteamento multicaminhos para redes ad hoc capaz de melhorar a conectividade da rede (Improved Connectivity
Ad Hoc On-Demand Multipath Distance Vector - IC_AOMDV). Considera-se, como premissa
básica, que o protocolo proposto irá operar em ambientes urbanos onde a mobilidade dos nós é
restrita, como é o caso de grandes cidades. Para isso, este protocolo deverá tomar decisões de
roteamento considerando os fatores mais influentes no momento em que nós estão construindo
as rotas.
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1.2.2

Objetivos Específicos

• Analisar quais dos fatores (velocidade, densidade e sentido dos deslocamentos) possuem
maior influencia no tempo de duração das rotas.
• Adaptar um protocolo de roteamento multicaminhos para que considere os fatores
influentes no processo de descoberta das rotas;
• Realizar avaliações de desempenho do novo protocolo de roteamento utilizando
simuladores.
1.3

METODOLOGIA
A realização dos estudos experimentais com os fatores influentes e a adaptação do

protocolo roteamento foram realizados utilizando o simulador de rede Network Simulator 2
(N2-2), na versão 2.35 (NS2, 2019) e o simulador de mobilidade veicular VanetMobiSim
(VANETMOBISIM, 2019).
O VanetMobiSim é uma aplicação geradora de mobilidade veicular. Ela foi construída
utilizando a linguagem de programação JAVA e a interface com usuário é feita através de edição
de arquivos XML. Esses arquivos definem a topologia de simulação com as características
viárias (comprimento e interligação das vias, semáforos e pistas duplas ou simples) e dos
veículos, como por exemplo, a aceleração e a velocidade de deslocamento.
O NS-2 é um simulador de redes com suporte a vários protocolos de roteamento. Ele
é um dos simuladores mais utilizados por pesquisadores na área de redes, por ser gratuito, com
o código-fonte aberto, o que permite ao usuário fazer os ajustes necessários. Este simulador
é orientado a objetos e foi desenvolvido com base em duas linguagens de programação, as
quais são: C++ e OTCL. A primeira é utilizada na adaptação do protocolo de roteamento
e a segunda para configurar os parâmetros da simulação, como por exemplo, quantidade de
conexões, configurações da camada MAC e trace de mobilidade. O resultado da simulação no
NS-2 é a geração de arquivos (traces) com as informações relativas à comunicação dos veículos,
tais como, pacotes enviados, recebidos e descartados (entre outros). Estes arquivos produzidos
pelo NS-2 são utilizados na geração das estatísticas e dos gráficos da simulação para as análises
de desempenho.
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1.4

ESTRUTURA DO TRABALHO
O trabalho está dividido em sete capítulos e um apêndice, Capítulo 2 apresenta os

principais conceitos das VANETs. O Capítulo 3 apresenta os trabalhos relacionados. Já o
Capítulo 4 apresenta a análise do tempo de duração de rotas considerando fatores influentes.
O Capítulo 5 apresenta um protocolo com conectividade otimizada (Improved Connectivity Ad
Hoc On-Demand Multipath Distance Vector - IC_AOMDV). O Capítulo 6 apresenta a avaliação
de performance do IC_AOMDV e o Capítulo 7 mostra a conclusão e os trabalhos futuros. O
apêndice A apresenta a probabilidade de conexão de uma rede sem fio.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta as redes veiculares, destacando as suas principais
características e aplicações.
2.1

AS REDES VEICULARES: CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES
Milhões de pessoas, em diferentes partes do mundo, usam os veículos como meio de

transporte, sejam eles públicos ou privados. Contudo, esta utilização intensa e a imprudência
de motoristas, contribui para o aumento do número de acidentes de diferentes proporções,
sendo necessário adotar soluções que tenham a capacidade de garantir um trânsito mais
seguro e consciente. Uma solução capaz de prover maior segurança para os motoristas,
passageiros e pedestres, é a criação de uma rede Ad Hoc veicular (Vehicular Ad Hoc Networks
(VANETs)) (INDRABAYU; ARENI, 2017; RASHEED et al., 2017; KHAN et al., 2019).
As redes Ad Hoc veiculares (VANETs) fazem parte dos Sistemas Inteligentes de
Transporte (ITS) e são uma sub classe das redes Mobile Ad Hoc Network (MANETs). Nestas
redes, a comunicação é estabelecida entre veículos (carros, caminhões, ônibus, etc) dotados
de um dispositivo sem fio. Os nós participantes de tais redes se comunicam uns com os
outros por meio de sinais de radiofrequência e podem atuar como roteadores, descobrindo
rotas e repassando as informações da origem até o destino. Como os veículos possuem uma
movimentação característica (ultrapassagens, aceleração, frenagem, velocidades variáveis e
parada em semáforos), as redes veiculares possuem aspectos que as diferenciam de outras redes
Ad Hoc móveis, como por exemplo (ALVES JR; ALBINI, 2012; ALVES JR.; WILLE, 2016;
AKRAM et al., 2016; SHARMA et al., 2019):
• Topologia altamente dinâmica da rede, dado a velocidade com que os nós se locomovem;
• A densidade de tráfego pode ser baixa, dependo do horário ou do dia, provocando
desconexões;
• Mobilidade restrita, pois os veículos circulam em malhas viárias (ruas, avenidas e
rodovias);
• Influência do ambiente. Prédios, árvores e outros obstáculos, somados a densidade
variável do trânsito.
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A comunicação entre os veículos proporciona ainda o desenvolvimento de diversas
aplicações, com o objetivo de melhorar a experiencia dos usuários (motoristas, passageiros e
pedestres) no trânsito. Estas aplicações podem ser divididas em três principais categorias (DA
CUNHA et al., 2014; RASHEED et al., 2017; TRIPP-BARBA et al., 2019):
• Aplicações de segurança: os veículos podem trocar informações sobre o estado das vias,
informando se ao longo do trajeto há bloqueios, acidentes ou outros problemas. Com
estas informações, o condutor pode, por exemplo, tomar decisões sobre a escolha do
trajeto e sobre a desaceleração antecipada. Outras aplicações relacionadas à segurança
podem incluir: alertas de colisão, alertas sobre locais perigosos e aviso sobre condições
da estrada (ALVES JR.; WILLE, 2016; RASHEED et al., 2017; TRIPP-BARBA et al.,
2019).
• Aplicações para uso eficiente de recursos: são desenvolvidas para tornar a condução
dos veículos mais consciente e eficiente, evitando-se congestionamentos, reduzindo a
poluição ambiental, melhorando rendimento dos veículos e contribuindo para o bem-estar
dos motoristas e passageiros. Exemplos de aplicações dessa categoria são: detecção de
semáforos, fiscalização, cobranças automáticas e assistência ao usuário (DA CUNHA et
al., 2014; ALVES JR.; WILLE, 2016; RASHEED et al., 2017; TRIPP-BARBA et al.,
2019).
• Aplicações para o conforto dos usuários: estas aplicações proporcionam o
compartilhamento de informações (vídeos, fotos e áudios), entretenimento aos usuários,
anúncios publicitários informações turísticas locais, acesso à internet e jogos (DA
CUNHA et al., 2014; TRIPP-BARBA et al., 2019; SHARMA et al., 2019).
2.2

AS ARQUITETURAS E MODOS DE COMUNICAÇÃO DAS REDES VEICULARES
As redes veiculares podem ser categorizadas de acordo com as arquiteturas e com os

modos de comunicação. As arquiteturas de comunicação (Figura 1) representam a topologia
de rede e são divididas em três categorias: Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Infrastructure
(V2I) e a híbrida (BENCKE; PEREZ, 2017; SHARMA et al., 2019; GAO et al., 2020).
A arquitetura V2V são redes móveis auto organizáveis e auto gerenciáveis, com
controle descentralizado. Nesta arquitetura, os veículos atuam como roteadores, recebendo
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Figura 1 – Arquiteturas de comunicação das redes veiculares.

(a) V2V.

(b) V2I.

(c) Híbrida.
Fonte: Autoria própria.

e repassando as informações por meio de múltiplos saltos. Elas se caracterizam por serem
construídas em qualquer lugar, pois independem da existência de uma infraestrutura fixa e
são consideradas de baixo custo financeiro. No entanto, a conectividade da rede é totalmente
dependente de fatores como a velocidade, a densidade, o sentido dos deslocamentos e o raio
de transmissão dos veículos. Para contornar este problema, é necessário utilizar protocolos
de roteamento de atuem de forma eficiente para descobrir rotas múltiplas, livres de laços e
proporcionem uma baixa sobrecarga da rede (ALVES JR.; WILLE, 2016; RASHEED et al.,
2017; SHEIKH; LIANG, 2019).
A arquitetura V2I é caracterizada pela existência de nós fixos que funcionam como
pontos de acesso (Access Point (APs)). Esses APs são instalados para centralizar o tráfego
da rede e podem servir como nós intermediários das comunicações sem fio. Nas redes V2I,
as grandes vantagens são o aumento da conectividade e a possibilidade de comunicação com
outras redes, como a Internet. Entretanto, a conectividade da rede só é garantida mediante um
grande número de APs instalados, o que pode elevar consideravelmente o valor de investimento
para a sua implementação e manutenção (BENCKE; PEREZ, 2017; RASHEED et al., 2017;
KHAN et al., 2019).
A arquitetura híbrida é composta pelas duas formas anteriores, onde utiliza uma
infraestrutura estática centralizadora (V2I) para melhorar a conectividade mas também permite
a comunicação entre os veículos, por meio de múltiplos saltos (V2V) (ALVES JR.; WILLE,
2016; SHEIKH; LIANG, 2019; SHARMA et al., 2019).
Com relação aos modos de comunicação, eles se referem a forma como as informações
são enviadas da origem até um destino. Nas VANETs, existem quatro modos de comunicação e
podem ser classificados em: unicast, broadcast, geocast e multicast.

19

• Unicast: A comunicação é realizada entre um nó de origem e um nó de destino, onde a
informação é transmitida por um caminho único.
• Broadcast: neste modo, o nó de origem da mensagem faz o envio da informação por
difusão para todos os nós que estão em seu raio de alcance.
• Multicast: caracteriza-se pelo envio das mensagens para determinados destinos,
pertencentes ao mesmo grupo Multicast.
• Geocast: este modo é caracterizado pelo envio da mensagem para todos os nós que estão
em uma posição geográfica específica. Para isso, cada veículo deve possui um sistema de
localização (GPS) embarcado.
2.3

OS PADRÕES DE COMUNICAÇÃO DAS REDES VEICULARES
As redes veiculares se comunicam por sinais de radiofrequência e utilizam como

padrão o Dedicated Short Range Communications (DSRC) (IEEE, 2007), com faixa
de operação de 5.850 à 5.9 GHz. Esta faixa de frequência foi definida pela Federal
Communications Commission (FCC) e reservada para permitir a comunicação dos veículos nas
arquiteturas V2V e V2I, sendo aplicada à segurança, controle e serviços (AL-SULTAN et al.,
2014; SHARMA et al., 2019; GAO et al., 2020). A Figura 2 mostra o espectro do DSRC.
Figura 2 – Alocação do espectro dos canais do DSRC.

Fonte: Adaptado de (AL-SULTAN et al., 2014)

Além disso, o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) desenvolveu o
padrão Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE). Este padrão opera na banda do
DSRC e tem por objetivo normatizar a arquitetura, os conjuntos de protocolos e a interface
utilizada na comunicação das redes veiculares. O WAVE criou uma nova família de quatro
protocolos denominada IEEE 1609 como, por exemplo, o padrão IEEE 1609.3 que estabelece
especificações para as configurações e o gerenciamento da conexão e o IEEE 1609.2 tem foco
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na especificação dos protocolos de roteamento (AL-SULTAN et al., 2014; SHEIKH; LIANG,
2019; SHARMA et al., 2019).
O padrão WAVE foi construído com base nas especificações do DSRC americano,
onde o espectro de frequência foi dividido em sete canais (numerados em 172, 178, 176, 174,
182, 180 ,184) de 10MHz cada. O canal 178 é usado apenas para gerenciamento da rede e para
o envio de mensagens de controle. Já os outros seis canais, são utilizados para serviço e dados.
Além disso, o padrão WAVE possui algumas características destacáveis (TRIPP-BARBA et al.,
2019; SHARMA et al., 2019):
• Bandas alocadas exclusivamente para uso veicular;
• Suporte à velocidade veicular de até 200 km/h;
• Cobertura entre 100 e 1000m, com velocidade de até 27 Mbps.
2.4

CLASSIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO
Esta seção tem por objetivo descrever os tipos e o funcionamento dos protocolos

de roteamento presentes na literatura; alguns dos quais utilizados nas redes veiculares. Os
protocolos de roteamento são responsáveis por descobrir e manter caminhos que devem
ser utilizados para o estabelecimento da comunicação entre um nó de origem e um nó de
destino. Estes podem ser divididos em quatro categorias que são relacionadas com a forma
de atuação, as quais são: topológicos, geográficos, oportunísticos e disseminação (ALVES JR
et al., 2001; KAUR; SALUJA, 2014; BITAM; MELLOUK, 2014; ALVES JR.; WILLE, 2015;
DEVANGARI; GUPTA, 2017). A seguir serão apresentados a descrição destas categorias, bem
como, o seu funcionamento.
• Protocolos topológicos: Os protocolos baseados em topologia buscam encontrar o
melhor caminho entre dois nós na rede, onde este caminho em geral é o que
possui o menor custo. Este protocolos funcionam em modo unicast e podem ser
subdivididos, normalmente, em dois grupos: proativos e reativos. Os protocolos proativos
constantemente enviam suas tabelas de roteamento para os nós vizinhos, como é
o caso do Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) (PERKINS; BHAGWAT,
1999; BITAM; MELLOUK, 2014). Os reativos não possuem atualização rotineira da
tabela de roteamento e realizam a descoberta de rota somente quando é necessário
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enviar informações, como por exemplo: o Ad Hoc On-demand Distance Vector Routing
(AODV) (PERKINS; ROYER, 1999) e o Ad Hoc On-demand Multipath Distance Vector
(AOMDV) (MARINA; DAS, 2006).
• Protocolos geográficos: Os protocolos geográficos funcionam em modo

unicast

escolhendo o melhor caminho dentre a origem e o destino com base em sua posição
geográfica. Estes protocolos são capazes de proporcionar maior escalabilidade em
ambientes de alta mobilidade. Nessa abordagem, não é necessário manter informações
sobre as rotas de cada nó na rede. No entanto, esse tipo de roteamento assume que
os elementos presentes na rede têm algum sistema de localização como o GPS (RAO
et al., 2008; BARROS et al., 2013; DEVANGARI; GUPTA, 2017). São exemplos
deste protocolo: o Greedy Perimeter Stateless Routing (GPSR) (RAO et al., 2008), o
Geographic Source Routing (GSR) (LIU et al., 2008) e o Connectivity-Aware Routing
(CAR) (KARAGIANNIS et al., 2011).
• Protocolos oportunísticos: operam em modo unicast e caracterizam-se por tentar
resolver os problemas das constantes quebras de enlace, pela possibilidade de transportar
ou armazenar as informações durante certo tempo e voltar a transmitir quando for
possível, utilizando o método conhecido por carry-and-forward. São exemplos deste
protocolo: o MaxProp (BURGESS et al., 2006), o Scalable Knowledge-Based Routing
(SKVR) (AHMED; KANERE, 2006) e o Assisted Data Delivery (VADD) (ZHAO; CAO,
2008).
• Protocolos de disseminação: Os protocolos de disseminação se caracterizam-se por
enviar as informações em broadcast ou geocast, sendo indicados para diversas aplicações
em redes veiculares, como por exemplo, disseminar informações sobre condições
adversas das rodovias para outros veículos (KUMAR; DAVE, 2011; DEVANGARI;
GUPTA, 2017). O Urban Multi-hop Broadcast Protocol (UMB) (KORKMAZ et al.,
2004) e o Optimized Dissemination of Alarm Messages (ODAM) (BENSLIMANE,
2004), são exemplos deste tipo de protocolo.
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2.4.1

Funcionamento de alguns protocolos de roteamento

2.4.2

Ad Hoc On-demand Distance Vector - AODV
O Ad Hoc On-demand Distance Vector Routing (AODV) (PERKINS; ROYER, 1999)

foi desenvolvido para as redes moveis Ad Hoc que possuem um grande número de veículos,
sendo um dos protocolos reativos mais populares. Além disso, ele é considerado um protocolo
de caminho único, isto é, descobre apenas uma rota e esta é utilizada até que se torne inválida,
sendo necessário encontrar novas rotas.
O AODV atua de maneira reativa, isto é, constrói rotas somente quando existe a
necessidade de enviar mensagens entre um nó de origem até um nó de destino, reduzindo a
utilização da banda e evitando a sobrecarga com transmissões desnecessárias. Além disso, o
AODV é capaz de se ajustar de forma ágil e dinâmica às mudanças que ocorrem na topologia,
devido a alta mobilidade dos nós. O AODV pode ser dividido em dois principais mecanismos
relacionado a seu funcionamento, os quais são: descoberta e manutenção das rotas.
2.4.2.1

O mecanismo de descoberta rotas
Quando um nó de origem necessita enviar uma mensagem até outro nó, mas não

conhece um caminho, é iniciado um mecanismo de descoberta de rota. Este mecanismo constrói
as rotas utilizando duas mensagens de roteamento, as quais são: Route Request (RREQ) e Route
Reply (RREP).
As mensagens RREQ são enviadas pela origem, em broadcast para todos os nós no seu
raio de alcance. Quando um nó vizinho recebe a RREQ, insere uma nova entrada na sua tabela
de roteamento, registando que para chegar até a origem, as mensagens devem ser encaminhadas
a este nó que enviou a RREQ, formando um caminho reverso. Caso este nó não conheça a rota
até o destino, ele reenvia esta mensagem por difusão para os seus vizinhos. Caso o nó conheça
uma rota, ou se ele é o destino da RREQ, envia uma nova mensagem denominada de RREP em
unicast pelo caminho formado pela RREQ até a origem. Os nós que recebem a mensagem de
RREP inserem uma nova entrada nas suas tabelas de roteamento para registrar que o destino
é alçando por meio do nó que enviou a RREP. Quando o nó de origem recebe a mensagem de
RREP, os dados podem ser transmitidos até o destino.
Contudo, os nós mantém dois campos com informações importantes para o mecanismo
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de descobertas de rotas do AODV, os quais são: número de sequência e identificador de
broadcast. O primeiro é utilizado para identificar caminhos mais recentes além de diferenciar
as rotas para um mesmo destino. O segundo campo verifica se o nó recebeu uma mesma RREQ
já processada, descartando as cópias redundantes de uma mesma RREQ.
2.4.2.2

O mecanismo de manutenção de rotas
A constante movimentação dos veículos pode ocasionar a quebra das rotas por onde

os dados estão sendo transmitidos. Quando ocorre o rompimento de um enlace, é iniciando o
mecanismo de manutenção das rotas. Para isto, o AODV utiliza as mensagens de HELLO e
Route Error (RRER) para identificar e informar o rompimento dos enlaces.
O reconhecimento da quebra de uma rota é feito através do envio periódico de
mensagens de HELLO em forma de broadcast, as quais são utilizadas para confirmar a
conectividade entre os vizinhos. Quando um nó não recebe uma resposta a uma mensagem de
HELLO enviada, detecta que ocorreu a quebra de enlace e envia imediatamente uma mensagem
de Route Error (RRER) para a origem, informando que o enlace se tornou inválido. Desta
forma, a origem pode decidir se inicia um novo processo de descoberta de rotas.
2.4.3

Ad Hoc On-demand Multipath Distance Vector Routing - AOMDV
O

protocolo

Ad

Hoc

On-demand

Multipath

Distance

Vector

Routing

(AOMDV) (MARINA; DAS, 2006) é um protocolo de roteamento reativo, desenvolvido
para as redes Ad Hoc com alta mobilidade e que possuem milhares de nós. Ele é uma extensão
do protocolo de roteamento AODV, de forma a permitir a descoberta e manutenção de múltiplas
rotas, livres de laço, entre uma origem e um destino.
Quando a origem descobre a primeira rota para o destino, ela começa a utilizá-la como
rota principal. As demais rotas descobertas são utilizadas somente caso a primeira torne-se
inválida. Além disso, o AOMDV é mais eficiente que outros protocolos que encontram apenas
um único caminho, pois interrompe o tráfego de dados com menor frequência, em razão do uso
das múltiplas rotas, apresentando uma sobrecarga reduzida. O funcionamento do AODMV está
baseado nos seguintes mecanismos: descoberta e manutenção de rotas, caminhos livres de laços
e disjuntos.
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2.4.3.1

O mecanismo de descoberta de rotas
Quando a origem necessita enviar uma mensagem para um nó destino na rede mas não

encontra nenhuma rota válida, ela inicia o mecanismo de descoberta de rotas.
As mensagens de requisição de rotas são enviadas pela origem por difusão. Quando
o envio de RREQ é feito, inundando toda a rede, um nó poderá receber cópias duplicadas
de uma RREQ. No protocolo AODV, é utilizada na formação do caminho reverso, apenas a
primeira mensagem de RREQ recebida pelo nó, as demais cópias duplicadas são descartadas.
No entanto, as RREQ duplicadas podem originar novos caminhos reversos para serem utilizados
de forma alternativa. Desta maneira, o AOMDV analisa todas as RREQ duplicadas e utiliza
como caminho inverso alternativo, as que sejam livres de laço e disjuntas entre a origem e o
destino.
Ao receber uma cópia de uma RREQ, o nó intermediário verifica na sua tabela de
roteamento se conhece uma ou mais rotas até o destinatário da mensagem de RREQ. Caso
conheça a rota até o destino, o nó cria uma mensagem de resposta ao pedido de rota (RREP),
sendo enviada pelo caminho reverso construído pela RREQ até a origem. Entretanto, se o nó
não conhece nenhuma rota até o destino, a mensagem de RREQ é propagada aos nós vizinhos
para que alcance o destino. Quando o destino recebe uma mensagem de RREQ, ele cria uma
mensagem de RREP para ser enviada até a origem, através do caminho reverso, livre de laço,
que foi criado pela RREQ.
2.4.3.2

O mecanismo de manutenção de rotas
O AOMDV utiliza o mecanismo de manutenção de rotas, que consiste no envio

de mensagens de HELLO e Route Error (RRER), com o objetivo de detectar e informar o
rompimento dos enlaces de comunicação.
Após a formação das rotas, os nós fazem o envio periódico de mensagens de HELLO,
em broadcast, para todos os seus vizinhos, com o objetivo de verificar a ocorrência de falha
de enlace. Caso um nó não responda um HELLO enviado, dentro de um determinado tempo,
o nó que enviou esta mensagem, imediatamente cria uma mensagem de RRER e o envia para
origem. Desta forma, a origem descarta a rota principal e faz a transmissão de dados por uma
rota alternativa. Este processo se repete até que todas as rotas alternativas tornem-se inválidas,
dando início um novo processo de descoberta de rotas. Para cada caminho que é descoberto, os
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nós armazenam as informações do próximo salto e da quantidade de saltos até o destino (hop
count).
2.4.3.3

Caminhos livres de laços e disjuntos
A principal vantagem do AOMDV é capacidade de encontrar múltiplas rotas entre a

origem e o destino. Entretanto, é necessário garantir a liberdade de laço das rotas e para isso, o
AOMDV implementa uma nova informação na tabela de roteamento, denominada de contagem
de saltos anunciadas (advertised hop count). Os nós mantém em suas tabelas de roteamento esta
informação para cada rota descoberta.
O advertised hop count corresponde ao número de saltos do caminho com mais nós
encontrado, no instante em que nó faz o primeiro anúncio de uma rota para um destino. Quando
um nó recebe um possível caminho alternativo, ele compara o número de saltos (hop count)
com o valor do advertised hop count. Caso o valor do número saltos for menor que o valor da
contagem de saltos anunciados, o caminho alternativo é inserido na tabela de roteamento. Este
mecanismo de controle evita que caminhos alternativos sejam criados, passando pelo mesmo
nó que originou a RREQ pois o valor do número de saltos será maior do que o advertised hop
count.
Além da liberdade de laço, outra característica importante do AOMDV são as rotas
disjuntas entre uma origem e um destino. Rotas disjuntas podem ser definidas como os caminhos
que não possuem nós comuns de uma ou mais rotas para um mesmo destino. As rotas disjuntas
são mais tolerantes a falha quando comparado a caminhos com nós compartilhados, pois
possuem uma chance menor de ocorrer falhas simultâneas.
Neste mecanismo, os nós armazenam a informação do último e do próximo salto de
cada rota. Quando se inicia o mecanismo de descoberta de rotas, a origem cria uma mensagem
de RREQ e envia para todos os nós vizinhos. Quando um nó intermediário recebe esta
mensagem de RREQ, ele insere o seu endereço no campo último salto (Last Hop) na mensagem
de RREQ e envia a RREQ para os outros nós em seu raio de alcance. Os nós vizinhos somente
processam mensagens de RREQ que possuam diferentes valores de Last Hop e reenviam para os
demais apenas a primeira mensagem que foi recebida. Quando o destino recebe uma mensagem
de RREQ, ele somente responde a pedidos de requisição de rotas com valores distintos de Last
Hop. Desta maneira, garante que rotas encontradas sejam formadas por nós que não fazem parte
de outros caminhos.
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2.4.4

Urban Multihop Broadcast Protocol - UMB
O Urban Multihop Broadcast Protocol (UMB) (KORKMAZ et al., 2004) é um

protocolo de disseminação de informações e foi construído para resolver os problemas de
interferência, colisões de pacotes e nós ocultos que podem ocorrer em áreas urbanas. Para
isto, o UMB utiliza um processo semelhante ao Request-To-Send (RTS) e o Clear-To-Send
(CTS) (KORKMAZ et al., 2004; ZHANG et al., 2009). Este protocolo possui dois modos de
operação, os quais são: difusão direcional e interseção.
No modo de difusão direcional, a origem seleciona o nó mais distante para receber e
continuar a propagação das mensagens. Entretanto, a origem não possui conhecimento prévio
da topologia de rede e da localização de seus vizinhos. Já no modo interseção, o UMB detecta
obstrução na comunicação e utiliza repetidores para realizar o encaminhamento dos pacotes a
todos os pontos da estrada.
2.4.5

Destination Sequenced-Distance Vector - DSDV
O Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) (PERKINS; BHAGWAT, 1999) foi

desenvolvido com base no algoritmo de roteamento de Bellman-Ford e é classificado como um
protocolo de roteamento proativo. No DSDV, os nós realizam o envio periódico das suas tabelas
de roteamento para todos seus vizinhos, independentemente da necessidade ou não de uma rota.
Desta forma, todos os nós conhecem todos os possíveis destinos. Entretanto, esta atualização
rotineira consome boa parte da banda e aumenta consideravelmente a sobrecarga da rede.
No DSDV, os nós mantêm em suas tabelas de roteamento o número de sequência, o
endereço do destino, o próximo salto e quantidade de saltos para cada caminho. O número de
sequência faz a distinção de caminhos novos de antigos para garantir caminhos livres de laços.
Toda vez que um nó recebe uma mensagem de atualização, ele verifica se o número de sequência
é maior que o da sua tabela de roteamento. Em caso positivo, ele procede com a atualização sem
levar em consideração os demais parâmetros. Em caso de igualdade, a atualização é feita pela
rota de menor número de saltos.
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2.5

OS MODELOS E APLICAÇÕES DE TRÁFEGO VEICULAR
A mobilidade dos veículos é uma das questões mais importantes na construção ou

no aprimoramento de um protocolo de roteamento. Com isso, é necessário que o modelo
de simulação retrate da forma mais real possível, a área que se deseja construir a rede, de
acordo com as características do local. O modelo de mobilidade deve levar em consideração
as informações como: existência de obstáculos, pontos de partida e chegada, aceleração e
frenagem, comportamento de condução e mapas topológicos realistas (TRIPP-BARBA et al.,
2019; INDRABAYU; ARENI, 2017; AKHTAR et al., 2015). A seguir será feita uma breve
descrição dos modelos de mobilidade e de algumas aplicações desenvolvidas para gerar a
mobilidade veicular.
Um dos primeiros modelos de mobilidade existentes e que foi utilizado em VANETs
é o Random Node Movement. Esse modelo é característico pela sua aleatoriedade, tanto de
velocidade quando de movimentação dos veículos e não reproduz de forma fiel as características
das redes veiculares (frenagem, aceleração e desaceleração, ultrapassagens e paradas em
semáforos). Pode-se citar os seguintes modelos de mobilidade aleatória: Random Walk Mobility
Model, Random Waypoint Mobility Model e Random Direction Mobility Model (AL-SULTAN
et al., 2014; RAMASAMY, 2017; SHARMA et al., 2019).
Entretanto, os modelos aleatórios não reproduzem o comportamento dos movimentos
veiculares de forma realista. Com isso, outros modelos foram criados para representar as
características das redes veiculares de forma mais fidedigna possível. Neste sentido, foi
desenvolvido um modelo denominado Artifical Mobility Traces, que além de reproduzir o
ambiente de simulação das VANETs ainda oferece liberdade na parametrização (variando taxa
de aceleração, velocidade máxima e aleatoriedade) e com baixo custo de processamento. Este
modelo foi dividido em duas classes, dependendo do nível de detalhamento na criação do
modelo, que são: Trafic Stream Models e Car-following Models.
A classe Trafic Stream Models corresponde a mobilidade macroscópica e os modelos
construídos com base nesta classe, levam em consideração três variáveis: a velocidade, a
densidade e o fluxo de veículos. Entretanto, eles são pouco utilizados, pois não consideram
a mobilidade dos condutores, como por exemplo, as ultrapassagens e as mudanças de faixa.
A segunda classe corresponde a mobilidade microscópica e o tráfego veicular é modelado
em quatro variáveis: a taxa de aceleração, a velocidade máxima, a taxa de desaceleração e
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aleatoriedade. Os modelos construídos com base nesta classe, herdam todas as características da
primeira classe e consideram ainda a mobilidade dos condutores (FIORE et al., 2007; HOQUE
et al., 2014; RASHEED et al., 2017).
Uma abordagem mais sofisticada de simulação envolve a troca de informações entre
níveis distintos de simulação como, por exemplo, nos Bidirectionally Coupled Simulators. Neste
modelo, há uma interação entre o simulador de rede, como o Network Simulator 2 (NS-2) (NS2,
2019) e o simulador de tráfego, como o VanetMobisim (VANETMOBISIM, 2019). Ambos os
simuladores trocam informações, em tempo de simulação e em intervalos regulares, como a
posição e velocidade dos veículos simulados, dados do link de rádio, entre outras (TRIPPBARBA et al., 2019; SHARMA et al., 2019; GAO et al., 2020).
2.5.1

Aplicações geradoras de tráfego veicular
O desenvolvimento dos protocolos de roteamento, nas redes de veículos, é comumente

investigado por meio de simulações, devido ao custo e a complexidade de experimentos reais
em larga escala. Com isso, foram desenvolvidas diversas aplicações que geram a mobilidade
veicular para realizar as simulações de rede. As principais aplicações de mobilidade das
VANETs são:
• VanetMobiSim: é uma ferramenta desenvolvida para proporcionar simulações veiculares
mais realistas. Ela pode representar o comportamento dos veículos como (aceleração,
frenagens e ultrapassagens) e também os aspectos relacionados às vias (cruzamentos,
semáforos, pista dupla e simples). Esta aplicação utiliza como formato padrão o XML
para a entrada dos dados e o resultado da simulação pode ser utilizado em diversos
simuladores de rede. A ferramenta trabalha com dois modelos de mobilidade integrados
por padrão, os quais são: Intelligent Driver Model with Intersection Management (IDMIM) e o Intelligent Driver Model with Lane Changes (IDM-LC). O IDM-IM trata
do comportamento dos veículos em situações de cruzamentos e o IDM-LC regula o
funcionamento de mudanças de faixa para permitir as ultrapassagens (FERRONATO;
TRENTIN, 2015; VANETMOBISIM, 2019).
• Sumo: o Simulation of Urban MObility (SUMO) é uma ferramenta de código aberto
utilizada na geração de mobilidade veicular. Nesta ferramenta, é possível simular o
tráfego em grandes redes veiculares e o comportamento dos veículos (mudança de
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faixa e ultrapassagens), além de gerar movimentos veiculares livres de colisões. Nesta
ferramenta, os mapas podem ser construídos manualmente ou utilizando mapas reais
disponibilizados na base dados TIGER e no OpenStreetMap. O SUMO foi desenvolvido
em linguagem C++ e possui integração com vários simuladores de rede, como o NS-2 e
Omnet++ (SUMO, 2019; MANIKA et al., 2019).
• Move: o simulador de mobilidade Mobility Model Generator for Vehicular Networks
(MOVE) (FEHAM; BAHIDJA, 2015) é baseado na aplicação SUMO e suporta tanto
macro quanto micro-mobilidade. Nesta aplicação, o usuário pode utilizar os mapas reais
disponíveis na base dados TIGER ou ainda desenvolver os seus próprios mapas. Os
cenários de mobilidade gerados por este simulador podem ser utilizados em diversos
simuladores de rede.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

As características das redes veiculares (topologia altamente dinâmica, densidade
variável, mobilidade restrita, etc.) são questões desafiadoras para se manter a conectividade
da rede e para o funcionamento dos protocolos de roteamento. Desta forma, a literatura
acadêmica tem relatado estes problemas e proposto diversas soluções. Este capítulo apresenta,
primeiramente, os estudos sobre à conectividade e, em seguida, apresenta os trabalhos referentes
aos protocolos de roteamento. Portanto, eles não estão organizados de acordo com a data de suas
publicações.
O estudo em

(UMER; AFZAL, 2018) expôs a dificuldade para se manter a

conectividade da rede devido à alta mobilidade veicular. Desta forma, para melhorar a
conectividade e a disseminação das mensagens, o estudo propôs um modelo formado por um
anel duplo de comunicação. O modelo levou em consideração a quantidade e a velocidade dos
diferentes tipos de veículos (ônibus e automóveis) presentes na via. Este modelo foi formado
por um anel primário e um secundário. Os veículos que se deslocam rapidamente (automóveis)
formam o anel primário. Já os veículos que se deslocam com baixa velocidade (ônibus), formam
o anel secundário. Os anéis são mantidos enquanto a distância entre os veículos for menor que
o raio de transmissão dos nós. Quando ocorre a quebra de rotas em função da velocidade dos
veículos no anel primário, o anel secundário foi utilizado para a formação de novas rotas (a
probabilidade de quebra nele em função da velocidade é menor). Esse estudo mostrou-se eficaz
no aumento da conectividade da rede, diminuindo o atraso da entrega dos pacotes de dados.
A conectividade foi o tema central do estudo abordado em (ZHAO et al., 2016). Os
autores relataram os desafios de se manter e prover a conectividade, dado a alta mobilidade dos
veículos e o tráfego variável, especialmente em cenários realistas. Desta forma, foi desenvolvido
um modelo analítico baseado em cluster para calcular a probabilidade de conectividade em uma
determinada região. Este estudo levou em consideração os fatores densidade veicular, o raio
de transmissão e a distância entre os veículos para a construção do modelo. Os experimentos
numéricos demonstraram que o modelo analítico proposto apresentou resultados significativos
para estimar probabilidade de conectividade, quando comparado a outros modelos já existentes.
Os autores não realizaram experimentos de simulação com protocolos de roteamento clássicos
e não desenvolveram novos protocolos. Além disso, o estudo não considerou as características
das vias como cruzamentos e semáforos para a construção deste modelo.
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Os autores em (GAO et al., 2020) relataram que a alta mobilidade dos veículos,
característica marcante das VANETs, pode desencadear frequentes rupturas de enlaces de
comunicação, reduzindo a conectividade em redes V2V. A conectividade intermitente contribui
para o aumento do descarte de pacotes e do atraso fim a fim. Para resolver o problema da
conectividade nas redes veiculares V2V, o estudo propôs a formação de uma arquitetura híbrida
(integração de comunicação V2V com V2I) e um novo protocolo de roteamento. Inicialmente,
os autores analisaram a forma de movimentação dos veículos, baseado na grade de Manhattan,
para analisar a probabilidade de conectividade entre os veículos adjacentes. Em seguida,
adaptaram o protocolo de roteamento baseado em posição geográfica GPSR para escolher
o próximo salto com base da probabilidade de conectividade. Os resultados de simulações
demonstraram que o sistema foi capaz de melhorar a taxa de entrega dos pacotes e reduzir
o atraso. Entretanto, esta solução pode elevar os custos de implantação pois necessita de uma
infraestrutura fixa em todas as vias e os veículos devem ser equipados com um GPS.
O trabalhando apresentado (LI et al., 2016) relatou que as mudanças constantes de
topologias que ocorrem nas redes veiculares, reduzem a duração das rotas e impactam na
conectividade da rede. O estudo analisou numericamente os efeitos da densidade e do raio
de transmissão na probabilidade de conectividade de rede. Este estudo desenvolveu ainda um
modelo estocástico que leva em consideração a distância entre os veículos para calcular a
probabilidade de conexão da rede. As simulações foram realizadas em uma aplicação para
cálculos numéricos, considerando um cenário de 10 km de comprimento e com pista dupla.
Os resultados dos experimentos evidenciaram que a distância entre os veículos adjacentes
pode influenciar significativamente a conectividade da rede, especialmente quando o raio de
transmissão utilizado for menor que 150m.
O estudo em

(ALVES JR.; WILLE, 2016) relatou que diversos trabalhos tem

demonstrando soluções para o aumento da conectividade, utilizando infraestrutura fixa. No
entanto, adoção destas soluções necessita de altos investimentos, o que as tornam impraticáveis
em determinadas regiões. Portanto, este estudo propôs um sistema capaz de prover uma maior
conectividade nas redes veiculares, sem a utilização de infraestrutura fixa, aumentando assim o
desempenho da rede e reduzindo os custos. Para isto, os autores construíram o MOB-NET, um
backbone Ad Hoc móvel que utiliza o transporte coletivo urbano para aumentar a conectividade
da rede e favorecer as trocar de mensagens. Este backbone é composto por ônibus expressos, e
sua conectividade pode chegar a 99%. Além disso, desenvolveram o protocolo de roteamento
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Priority Ad Hoc On-demand Multipath Distance Vector (P-AOMDV), baseado no protocolo
clássico AOMDV, que foi capaz de reconhecer a presença do backbone na rede e explorar sua
conectividade. Resultados de simulação comprovaram que a dupla MOB-NET/P-AOMDV foi
capaz de aumentar a conectividade da rede e melhorar métricas de desempenho, como a taxa de
entrega além de reduzir a sobrecarga da rede.
O objetivo do estudo em (ALIESAWI et al., 2018) foi o aprimoramento do protocolo
de roteamento clássico, para melhorar o seu desempenho, frente as rápidas mudanças de
topologia e minimizar as quebras de enlace que ocorrem na rede. Desta forma, foi realizada
a modificação no protocolo de roteamento de caminho único AODV. Para isso, ele considerou
fatores como a velocidade e o sentido dos deslocamentos (obtido a partir de um sistema de
localização GPS) dos veículos para selecionar o próximo salto durante a fase de descoberta
de rotas. Os autores utilizaram os dados reais do mapa real da cidade de Chicago para
realizar as simulações. Os experimentos de simulação demonstraram maior eficiência deste
novo protocolo quando comparado ao AODV. Os resultados mostraram ainda que este novo
protocolo apresentou uma sobrecarga menor e conseguiu aumentar a taxa de entrega dos
pacotes. Entretanto, esta solução é totalmente dependente de uma infraestrutura fixa (V2I), pois
os nós devem possui um GPS embarcado. Além disso, os autores não realizaram estudos prévios
para justificar a escolha destes fatores influentes.
Os autores em (MANEL; LAMIA, 2017) adaptaram o protocolo de roteamento AODV
para torná-lo mais eficiente, dando origem ao Speed based Ad Hoc On Demand Vector Routing
Protocol (SODV). O SODV preservou a característica reativa do protocolo clássico e levou em
consideração a velocidade dos veículos para escolher a rota mais estável, durante o processo
de descoberta de rotas. Para isto, considerou a média geométrica das velocidades para formar a
rota mais estável (a que possui a média geométrica mais próxima da velocidade instantânea da
origem). A média geométrica das velocidades foi escolhida por retratar melhor a realidade do
que a média aritmética. As simulações demonstraram que SODV foi capaz de melhorar a taxa
de entrega e reduzir o atraso em relação ao protocolo de roteamento clássico. Este trabalho não
fez um estudo prévio sobre o impacto da velocidade no desempenho da rede para justificar a
escolha da velocidade.
O trabalho realizado em (INDRABAYU; ARENI, 2017) desenvolveu um cenário
realista urbano, utilizando o mapa da cidade de Makassar, localizada na Indonésia, para
representar as características do cenário local. Os autores justificaram a escolha desse cenário
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em razão da alta mobilidade veicular e dos frequentes congestionamentos que ocorrem na
região. Para estas simulações, eles utilizaram a ferramenta de mobilidade veicular SUMO e o
simulador de rede NS-2 (versão 3.24). O objetivo do trabalho foi apenas verificar a performance
do protocolo de roteamento reativo AOMDV e do protocolo de roteamento proativo OLSR,
quando aplicados a um cenário realista. Os experimentos de simulação mostraram que o
protocolo OLSR apresentou uma taxa de entrega dos pacotes superior ao AODV e uma
menor sobrecarga de roteamento. Este estudo apenas avaliou a performance dos protocolos de
roteamento frente a um cenário realista e não foi proposto nenhuma melhoria para os protocolos
analisados.
Desta forma, nota-se que existem trabalhos que consideram os problemas relacionados
à conectividade da rede e aos protocolos de roteamento, além de utilizarem os fatores influentes
para diversos fins. Entretanto, não se observou a utilização de tais fatores para análises sobre
o tempo de duração de rotas ou para determinar a influência dos mesmos na conectividade das
redes veiculares em ambientes realistas. Contudo, o presente trabalho tem por objetivo propor
técnicas para aumentar a conectividade e o desempenho das redes veiculares, do tipo V2V, por
meio da análise dos fatores que mais influenciam no tempo de duração das rotas, em cenários
reais, e da adaptação de um novo protocolo roteamento, que considera os fatores mais influentes
para a escolha das rotas.
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4 ANÁLISE DO TEMPO DE DURAÇÃO DE ROTAS CONSIDERANDO FATORES
INFLUENTES

O objetivo deste capítulo é verificar o comportamento dos fatores influentes
(velocidade, densidade e sentido dos deslocamentos) no tempo de duração das rotas e na
conectividade geral da rede. Apesar do raio de transmissão dos sinais de radiofrequência ser
um fator influente, ele não foi considerado por esse estudo pois sua influência no tempo de
duração das rotas é similar a influência da densidade veicular (aumentar ou diminuir o raio é
similar a aumentar ou diminuir o número de veículos). As análises serão realizadas por meio
da avaliação de métricas de desempenho em diferentes cenários de simulações utilizando o
VanetMobsim e o Network Simulator (NS2).
4.1

MÉTRICAS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
As seguintes métricas são consideradas:
• Taxa de Duração de Rota (TDR): percentagem de tempo onde existe conexão durante
o tempo de simulação. A Equação 1 define formalmente o TDR:

𝑇 𝐷𝑅 =

(︁ 𝑥 )︁
𝑡

* 100,

(1)

onde 𝑥 é a média dos tempos de duração de todas as rotas formadas e 𝑡 é o tempo total de
simulação.
• Índice de Quebra de Rota (IQR): é a quantidade de vezes que ocorreu a quebra de uma
rota estabelecida.
• Taxa de Entrega de Pacotes (TEP): É a proporção do número total de pacotes recebidos
no destino (𝑁𝑟 ) em relação ao número total de pacotes enviados pela origem (𝑁𝑔 ), i.e.,
𝑇 𝐸𝑃 = 𝑁𝑟 /𝑁𝑔 .
• Sobrecarga de Roteamento (SR): é a proporção do número total de pacotes de dados
recebidos no destino (𝑁𝑟𝑒 ), em relação ao número total de pacotes de roteamento enviados
pela origem (𝑁𝑑𝑟 ), i.e., 𝑆𝑅 = 𝑁𝑟𝑒 /𝑁𝑑𝑟 .
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• Atraso Médio de Pacote (AMP): é o atraso médio sofrido pelos pacotes de dados para
propagar da origem ao destino. O atraso inclui o tempo total de transmissão, ou seja,
tempo de propagação, tempo de espera (fila), tempo de estabelecimento da rota, etc. A
Equação 2 define formalmente o AMP:
𝑁𝑝
1 ∑︁
𝐴𝑀 𝑃 =
(𝑡𝑟 − 𝑡𝑒),
𝑁𝑝 𝑖=1

(2)

onde 𝑡𝑟 é o instante de tempo exato que o destino recebe o pacote, 𝑡𝑒 é o instante de tempo
exato que a origem envia o pacote e 𝑁𝑝 é o número de pacotes enviados.
• Conectividade Geral da Rede (C): o tempo de duração de rotas (∆𝑇 ) é o intervalo de
tempo em que um veículo de origem e um de destino permanecem conectados com no
mínimo dois saltos (caso não exista dois saltos, forma-se uma conexão direta (link)). O
∆𝑇 pode ser definido formalmente por: ∆𝑇 = 𝑡2 − 𝑡1 , ∀ 𝑟 ≥ 2, onde 𝑡1 é o tempo exato
em que uma certa rota foi estabelecida, 𝑡2 é o tempo exato em que uma certa rota foi
interrompida e 𝑟 o número de saltos. A conectividade geral da rede é a média dos tempos
de duração de todas as rotas estabelecidas na rede, calculada em um intervalo de tempo
𝑇𝑇 . A Equação 3 define formalmente a conectividade geral da rede:
𝑛

1 ∑︁
∆𝑇 (𝑖) ,
𝐶=
𝑛 𝑖=1

(3)

onde ∆𝑇 (𝑖) é o tempo de duração da rota 𝑖 e 𝑛 é o número de rotas estabelecidas. A
Conectividade Geral da Rede é medida em segundos e seu valor máximo é 𝑇𝑇 .
4.2

FILOSOFIA DE ANÁLISE E CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO
Nesse trabalho são utilizados três cenários de simulação. A lógica de análise se dá por

comparação entre duas situações diferentes. Primeiramente os resultados obtidos a partir dos
Cenários 1 e 2 são comparados entre si para analisar o efeito da mobilidade no desempenho
da rede. Assim, um cenário típico de redes veiculares (Cenário 2), onde o movimento dos nós
é condicionado pela disposição de ruas em um ambiente urbano e homogêneo, é comparado
a uma situação de total liberdade de movimentos (Cenário 1). A comparação entre estas duas
situações permite evidenciar os fatores que mais causam impacto no sistema. Por fim, o Cenário
3 tem como único objetivo avaliar o impacto da direção do movimento dos nós no desempenho
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da rede. Neste caso, as situações correspondem ao deslocamento no mesmo sentido ou em
sentidos opostos.
Para as análises foi utilizando o simulador de rede Network Simulator (NS-2) (NS2,
2019), o simulador de mobilidade veicular VanetMobiSim (VANETMOBISIM, 2019) e o
simulador de mobilidade aleatória Setdest (SARKAR et al., 2018).
4.2.1

Cenário 1
Conforme ilustrado na Figura 3(a), o Cenário 1 é uma área quadrangular de 1000m por

1000m sem ruas ou quadras. Neste cenário, os veículos se deslocam de acordo com o modelo
de mobilidade Random Way Point (RWP). No RWP, cada nó permanece parado por um período
de tempo em um intervalo definido. Após, os nós escolhem aleatoriamente um dos caminhos
possíveis a partir de seu ponto inicial, em uma velocidade distribuída entre os parâmetros MIN
e MAX. Ao chegar ao destino, o nó permanece parado um determinado tempo e reinicia o
processo. Para esse cenário, o tempo de parada dos veículos é de 1 segundo (PURNOMO et
al., 2018). Este cenário proporciona uma mobilidade livre para os veículos sem obstáculos,
estradas ou cruzamentos. O contato entre os veículos é de curta duração devido a inexistência
de restrições viárias (MADI; AL-QAMZI, 2013).
4.2.2

Cenário 2
Conforme ilustrado pela Figura 3(b), o Cenário 2 é uma área quadrangular de 1000m

por 1000m com quadras de 100m por 100m (ALAM et al., 2009). Quadras de 100m x 100m
foram escolhidas por ser esse um valor padrão na maioria das cidades. Este cenário corresponde
a uma grade de Manhattan com ruas horizontais, verticais e interseções que modelam um
ambiente real e urbano (MIR; FILALI, 2014; SPAHO et al., 2013; AKKARI SALLUM et
al., 2018). Os veículos se deslocam de acordo com modelo de mobilidade implementado no
software VanetMobiSim, que considera um sistema com pista dupla, aceleração, desaceleração
e ultrapassagens sem colisões. Alguns semáforos dispostos aleatoriamente estão presentes. A
velocidade de um veículo é condicionada pela velocidade do veículo que está à sua frente.
Este cenário é compatível com aquele encontrado em grandes cidades como, por
exemplo: Atenas (Grécia) e Alamo Square (San Francisco) (BOURAS et al., 2015; MOREIRA,
2020). Além disso, o cenário pode ser ajustado para representar uma gama de situações como,
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por exemplo, horário do dia, situação do tempo, dia da semana, etc.
Figura 3 – Topologia de simulação: Cenários 1 e 2.

(a) Cenário 1.

(b) Cenário 2.
Fonte: Autoria própria.

4.2.3

Cenário 3
Conforme ilustrado na Figura 4(a), no Cenário 3 existem duas áreas retangulares

(com 30 veículos em cada área) de 2000m x 1000m, em que os veículos se deslocam de acordo
com modelo de mobilidade do VanetMobiSim. Na área B, os veículos se deslocam obedecendo
o sentido horário. Na área A, os veículos podem se deslocar em sentido horário ou anti-horário.
Desta forma, na região central, duas situações podem ocorrer: o estabelecimento de rotas com
veículos avançando no mesmo sentido ou em sentidos opostos.
A Figura 4(b) (recorte da área central da Figura 4(a)) mostra que foram inseridos 6
pontos fixos (road-side units) que atuam como origem e destino de forma cruzada. Entende-se
por forma cruzada que: o ponto fixo 0 se comunica com o ponto 4 e o ponto 4 com o ponto 2. O
ponto fixo 3 se comunica com ponto 1 e o ponto 1 com o ponto 5. Esta forma de comunicação
foi utilizada para garantir que as rotas possam ser estabelecidas entre veículos nas áreas A e B.
4.3

CONFIGURAÇÃO DAS SIMULAÇÕES
O padrão de tráfego consiste de conexões com taxa de bits constante (CBR - com 4

mensagens/s), considerando o protocolo de transporte UDP e o protocolo de roteamento AODV1
(AKKARI SALLUM et al., 2018). O modelo de propagação de rádio utilizado é o twoRay
ground, enquanto a camada MAC está de acordo com a especificação IEEE 802.11p (JIANG;
1

O AODV é um protocolo reativo. Protocolos pró-ativos podem apresentar diferentes valores para as métricas
consideradas.
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Figura 4 – Topologia de simulação: Cenário 3.

(a) Cenário 3.

(b) A forma de comunicação cruzada.
Fonte: Autoria própria.

DELGROSSI, 2008). São consideradas 5 conexões simultâneas, onde origem e destino são
escolhidos ao acaso ao inicio e permanecem desta forma até o fim da simulação. As simulações
são realizadas por 600 segundos para os Cenários 1 e 2 e por 2000 segundos para o Cenário
3. A razão pela escolha do tempo de 2000 segundos é para permitir um maior contato entre os
veículos pois a comunicação ocorre somente na área central. Todos os resultados apresentados
são as médias de 35 simulações com o mesmo modelo de tráfego, mas com diferentes cenários
de mobilidade. Para estas simulações o intervalo de confiança considerado é de 95%.
4.4

RESULTADOS DE SIMULAÇÃO
Nesta seção são apresentados os resultados das simulações. Os gráficos apresentam no

eixo “x” as variações dos fatores influentes (densidade, velocidade e sentido dos deslocamentos)
e no eixo “y” os valores obtidos para as métricas de desempenho.
Inicialmente observa-se que, devido ao fato do VanetMobiSim representar mais
fidedignamente o comportamento dos veículos (parada em semáforos e cruzamentos, frenagem
para evitar colisão, aceleração e desaceleração), as velocidades médias (VLM) dos veículos
no Cenário 2 ficam muito próximas, independentemente das velocidades máximas (10, 30
e 60 km/h) que elas podem atingir (Figura 5). Isso sugere que o impacto da velocidade em
ambientes reais é mitigado. Já o Cenário 1 corresponde a uma situação oposta de simulação
onde os veículos estão livres em sua movimentação, sendo assim a velocidade média encontrase muito próxima a velocidade máxima.
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Figura 5 – Velocidade média para o Modelo de simulação 1 e 2.

Fonte: Autoria própria.

Outro fator que deve ser considerado ao se analisar os cenários diz respeito à
capacidade dos veículos estabelecerem conexões. Nos Cenários 1 e 2, um reduzido número
de veículos (nós) ou raio de transmissão, diminui substancialmente a probabilidade de conexão
na rede (ver o desenvolvimento analítico no Apêndice A) com efeitos negativos em todas as
métricas.
4.4.1

Modelo de simulação 1: análise da variação da velocidade
Nesse caso os veículos possuem velocidades que variam entre 10 km/h e 60 km/h, o

raio de transmissão é de 250m e o número de veículos varia de 10 à 100. O objetivo é analisar
a influência da velocidade no tempo de duração das rotas.
A Figura 6(a) apresenta a Taxa de Duração de Rota (TDR) em função da velocidade
para o Cenário 1 e para o Cenário 2. A figura ainda apresenta-se dividida em três quadros
conforme o número de veículos considerado: 10 veículos2 no quadro (a), 50 veículos no
quadro (b) e 100 veículos no quadro (c). Nota-se no Cenário 1 (RWP) que a medida que a
velocidade aumenta, a Taxa de Duração de Rota diminui (como é esperado). Entretanto, para
o Cenário 2 (VanetMobiSim), a Taxa de Duração de Rota não diminui necessariamente pois
os veículos dificilmente alcançam a velocidade máxima. Isso demonstra claramente, que ao
contrario a lógica comum (herdada das Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs)) e de modelos
matemáticos (MUHAMMED AJEER et al., 2011; RAW et al., 2014; NAZAR; ALSABBAGH,
2

Com 10 veículos, a probabilidade de conexão é baixa (ver o Apêndice A) e isso reduz o número de amostras,
ocasionando uma variação maior no desvio padrão.
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2016), a Taxa de Duração de Rota não diminuiu com o aumento da velocidade em um
cenário mais realista. Destaca-se que o cenário com o modelo Random Waypoint (RWP)
(que conhecidamente não é realista e aplicado para VANETs) foi criado para demonstrar esse
importante resultado, que por mais simples que pareça, até então não tinha sido claramente
evidenciado pela comunidade cientifica. Apesar do modelo RWP não ser apropriado, decidiuse apresentar os demais resultados comparando ele com VanetMobiSim para demonstrar as
diferença entre os dois modelos e a importância de utilizar modelos apropriados para realizar
simulações em redes veiculares.
A Figura 6(b) apresenta o Índice de Quebra de Rota (IQR) versus a variação da
velocidade. Como pode-se observar no Cenário 1, o Índice de Quebra de Rota aumenta à
medida que a velocidade dos veículos aumenta. Esse comportamento é observado em função
do afastamento dos veículos além do raio de alcance dos sinais de radiofrequência uns dos
outros, interrompendo a comunicação estabelecida. Entretanto, para o Cenário 2, como as
velocidades médias desenvolvidas pelos veículos não apresentam grandes variações, as rotas
não se interrompem com facilidade, pois os veículos permanecem por mais tempo dentro do
raio de alcance uns dos outros. Assim, o Índice de Quebra de Rota para um cenário mais realista
não aumenta necessariamente conforme a elevação da velocidade.
Figura 6 – TDR e IQR para o modelo de simulação 1 e 2.

(número de veículos: a = 10, b = 50 e c = 100)

(a) Taxa de Duração de Rota (TDR).

(b) Índice de Quebra de Rota (IQR).

Fonte: Autoria própria.

Observa-se na Figura 7(a) que, para o Cenário 1, a Sobrecarga de Roteamento (SR)
aumenta à medida que a velocidade dos veículos aumenta. Esse fato é observado em função
das constantes quebras de rotas que ocorrem pela variação da velocidade. As quebras de rotas
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desencadeiam novos processos de descoberta, gerando mais pacotes de roteamento do que
pacotes de dados na rede. Contudo, no cenário mais realista, a Sobrecarga de Roteamento varia
pouco à medida que a velocidade dos veículos aumenta (a exceção do caso onde a probabilidade
de conexão é baixa).
Figura 7 – SR e TEP para o modelo de simulação 1 e 2.

(número de veículos: a = 10, b = 50 e c = 100)

(a) Sobrecarga de Roteamento (SR).

(b) Taxa de Entrega de Pacote (TEP).

Fonte: Autoria própria.

Como pode-se observar na Figura

7(b), a Taxa de Entrega de Pacote (TEP)

diminui ligeiramente conforme a velocidade dos veículos aumenta para o Cenário 1. Esse
comportamento é observado em função do aumento das quebras de rotas. Entretanto, para
o Cenário 2, a Taxa de Entrega de Pacote não diminui necessariamente com o aumento da
velocidade. Isso ocorre devido à baixa mobilidade veicular (velocidades médias próximas)
acarretando em menos quebras de rotas.
A Figura 8 mostra o Atraso Médio de Pacote (AMP) em relação a velocidade de
deslocamentos dos veículos para os Cenários 1 e 2. É possível observar que o Atraso Médio
de Pacote, no Cenário 1, apresenta valores maiores em relação ao Cenário 2. Isso acontece
em função do aumento do número de quebras das rotas estabelecidas devido a alta mobilidade
veicular, sendo necessário um tempo extra para que novas descobertas de rotas sejam concluídas
(LIU et al., 2013).
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Figura 8 – Atraso Médio de Pacote (AMP) para o modelo de simulação 1 e 2.

(número de veículos: a = 10, b = 50 e c = 100)

Fonte: Autoria própria.

4.4.2

Modelo de simulação 2: análise da variação da densidade
Quando as métricas de desempenho da rede são observadas, sob o ponto de vista da

variação da densidade veicular (dado uma velocidade fixa), é possível observar que a Taxa de
Duração de Rota (Figura 6(a)) aumenta ou permanece estável à medida que número de veículos
aumenta em ambos os cenários. Este fato é observado pois quanto mais densa a rede, maiores
são as chances de rotas serem formadas (conforme apresentado no Apêndice A, a probabilidade
de conexão aumenta com a elevação do número de veículos).
Como pode-se notar na Figura 6(b), o Índice de Quebra de Rota diminui ou permanece
estável à medida que o número de veículos aumenta. Isso ocorre devido ao fato das rotas não se
romperem com facilidade conforme o número de veículos aumenta.
A Figura 7(a) mostra que a Sobrecarga de Roteamento diminui ou permanece estável a
medida que o número de nós aumenta na rede. Isso ocorre em função da diminuição das quebras
de rotas na rede em razão da alta densidade veicular. Como pode-se observar na Figura 7(b),
a Taxa de Entrega de Pacote aumenta a medida que o número de nós aumenta na rede. Isso
ocorre em função da diminuição das interrupções das rotas estabelecidas na rede em razão da
alta densidade veicular.
Entretanto, o Atraso Médio de Pacote (Figura 8), para o Cenário 1, não diminui
necessariamente à medida que o número de veículos aumenta. Esse fato é observado pois quanto
mais densa é a área mais pacotes de roteamento são encaminhados pela rede causando um maior
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atraso na entrega dos pacotes. Além disso, quando um veículo está transmitindo pacotes de
dados e recebe pacotes de roteamento, a transmissão é interrompida, os pacotes de dados são
armazenados em fila até que o protocolo encaminhe os pacotes de roteamento recebidos.
4.4.3

Modelo de simulação 3: análise da variação do sentido dos deslocamentos
Nesse caso são considerados os deslocamentos dos veículos no mesmo sentido e em

sentido oposto. A velocidade varia de 10 à 60 km/h, o número de veículos é 66 (são 30 veículos
em cada área e 6 veículos fixos) e o raio de transmissão varia de 150m à 350m. O objetivo é
analisar a influência do sentido dos deslocamentos dos veículos no tempo de duração das rotas.
A Figura

9(a) mostra a Taxa de Duração de Rota em função do sentido dos

deslocamentos versus a velocidade para o Cenário 3. A figura ainda apresenta-se dividida em
três quadros conforme o raio de transmissão considerado: 150 m no quadro (a), 250 m no quadro
(b), e 350 m no quadro (c). Nota-se que os veículos ao se deslocarem em Sentido Oposto (a
partir de um raio de 250m), a Taxa de Duração de Rota diminui ligeiramente à medida que
a velocidade aumenta. Neste caso de deslocamento, os veículos saem com maior facilidade
do raio de transmissão dos outros veículos e assim as rotas se rompem com maior facilidade,
diminuindo a Taxa de Duração de Rota. Porém, quando o tráfego ocorre no Mesmo Sentido,
os veículos permanecem mais tempo dentro do raio de transmissão uns dos outros, e assim
possibilita que as rotas permaneçam conectadas pelo maior tempo possível. Entretanto, com o
raio de 150m3 , a Taxa de Duração de Rota é muito baixo pois o contato entre os veículos é
reduzido durante toda a simulação e a probabilidade de conexão (Apêndice A) é menor em
relação aos outros raios de transmissão.
3

Neste caso, os valores das várias métricas, considerando 10 e 30 km/h, não foram obtidos em razão do curto
alcance do raio de transmissão e da baixa velocidade desenvolvida pelos veículos nesse cenário.
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Figura 9 – TDR e IQR para o modelo de simulação 3.

(raio de transmissão [m]: a = 150, b = 250 e c = 350)

(a) Taxa de Duração de Rota (TDR.

(b) Índice de Quebra de Rota (IQR).

Fonte: Autoria própria.

É possível notar que, na Figura 9(b), o Índice de Quebra de Rota (IQR) aumenta,
para ambos os sentidos, à medida que a velocidade dos veículos aumenta. No Sentido Oposto,
os veículos se afastam do raio de transmissão uns dos outros com maior facilidade. Esse
afastamento, provoca diversas desconexões, causando o aumento do Índice de Quebra de
Rota. Entretanto, no Mesmo Sentido, embora as rotas sejam interrompidas, são rapidamente
recuperadas pois a chance de um veículo entrar no raio de transmissão do outro é maior.
Na Figura 10(a), observa-se que a Sobrecarga de Roteamento (SR) aumenta com
a velocidade. Neste caso, pode-se observar que devido às constantes quebras de rotas, a
Sobrecarga de Roteamento é maior no caso do Sentido Oposto. A Figura 10(b) mostra
a Taxa de Entrega de Pacote (TEP) e é possível observar ela diminui com o aumento da
velocidade. Novamente encontra-se um melhor desempenho quando os veículos avançam no
Mesmo Sentido.
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Figura 10 – SR e TEP para o modelo de simulação 3.

(raio de transmissão [m]: a = 150, b = 250 e c = 350)

(a) Sobrecarga de Roteamento (SR).

(b) Taxa de Entrega de Pacote (TEP).

Fonte: Autoria própria.

Observa-se que as constantes quebras de rotas fazem com que o atraso aumente em
função da velocidade (Figura 11) (quando ocorre a quebra de rotas, os pacotes de dados são
enfileirados até que a rota seja novamente reestabelecida e com isso, o Atraso Médio de Pacote
(AMP) aumenta em ambos os sentidos dos deslocamentos).
Figura 11 – Atraso Médio de Pacote (AMP) para modelo de simulação 3.

(raio de transmissão [m]: a = 150, b = 250 e c = 350)

Fonte: Autoria própria.
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4.4.4

Fatores com maior influência na conectividade da rede
Esta seção, por meio da análise dos resultados fornecidos pela Equação 3, aplicado

sobre todos os resultados dos cenários de cada Modelo de Simulação, tem o objetivo de mostrar
quais dos fatores (velocidade, densidade e sentido dos deslocamentos) possui a maior influência
na conectividade geral da rede.
Conforme pode-se observar na Tabela 1 para os Cenários 1 e 2, o fator que possui a
maior influência na conectividade da rede (torna a conectividade maior) é a densidade, seguido
pela velocidade. Esse comportamento é devido ao fato de a densidade impactar a probabilidade
de conexão.
Tabela 1 – Conectividade Geral da Rede: Velocidade e Densidade.
Cenário 1

Cenário 2

C (segundos)

C (segundos)

Velocidade

388,75

395,63

Densidade

596,48

524,65

Fatores

Fonte: Autoria própria.

Além disso, a Tabela 2 mostra que, no Cenário 3, o fator sentido dos deslocamentos
possui influência na conectividade geral da rede. Observa-se tal comportamento pois o tráfego
no mesmo sentido favorece a permanência dos veículos dentro do raio de alcance uns dos outros
e contribui para o aumento da conectividade da rede.
Tabela 2 – Conectividade Geral da Rede: Sentido dos deslocamentos.
Sentido

Cenário 3
C (segundos)

Mesmo Sentido

1318,80

Sentido Oposto

1307,55

Fonte: Autoria própria.

Neste capítulo ficou demonstrado os fatores influentes que mais impactam no tempo de
duração das rotas e na conectividade da rede. As simulações permitiram identificar que o tempo
de duração de rotas aumenta em redes mais densas e quando os veículos trafegam no mesmo
sentido. Além disso, o tempo de duração de rotas não sofre modificações significativas em
função da velocidade dos veículos quando essas são limitadas pelo ambiente (como no caso do
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ambiente veicular urbano). Com isso, os fatores influentes que serão considerados na construção
do novo protocolo de roteamento são: densidade veicular e sentido dos deslocamentos.
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5 UM PROTOCOLO COM CONECTIVIDADE OTIMIZADA - IC_AOMDV

O Improved Connectivity Ad Hoc On-Demand Multipath Distance Vector
(IC_AOMDV) é uma extensão do protocolo de roteamento AOMDV. Ele foi desenvolvido
para considerar os fatores influentes densidade e sentido dos deslocamentos dos veículos no
momento do processo de descoberta de rotas, e assim selecionar caminhos com elevado grau
de conectividade. O fator velocidade não foi considerado, pois conforme demonstrado nos
estudos anteriores (Capítulo 4), seu impacto no tempo de duração de rotas em ambientes
urbanos realísticos é pouco significativo. A principal modificação realizada foi no processo
de descoberta de rotas do AOMDV clássico.
O protocolo Ad Hoc On-demand Multipath Distance Vector (AOMDV) é um protocolo
reativo, isto é, somente descobre rotas quando é realmente necessário (CHEN et al., 2009). O
processo de descoberta de rotas se inicia quando a origem envia uma mensagem de requisição
de rotas, chamada de Route Request (RREQ), para todos seus vizinhos. Cada nó vizinho recebe
cópias desta mensagem e verifica na sua tabela de roteamento se existe uma ou mais rotas
válidas até o destino requisitado. Caso exista, o nó cria uma mensagem de resposta à origem
denominada Route Reply (RREP) e envia para a origem por meio do caminho reverso criado
pelas mensagens de RREQ (nós intermediários que recebem cópias das mensagens de RREQ,
criam caminhos reversos, livres de laços, pelos quais a mensagem de RREP retorna para a
origem). Caso não possua rota válida, o nó então encaminha a mensagem de RREQ para os
seus vizinhos até que o destino seja atingindo (MARINA; DAS, 2006).
5.1

A SELEÇÃO DO CAMINHO MAIS CONECTADO
A escolha das rotas por onde os pacotes são enviados é importante e pode determinar

o tempo de duração das rotas nas VANETs (RAW et al., 2014). Nos protocolos de roteamento
clássicos, esta escolha é geralmente feita por meio do menor número de saltos. Entretanto, o
caminho mais curto nem sempre é o caminho mais conectado (MARINA; DAS, 2006). Dessa
forma, é necessário utilizar outros fatores que combinados com o número de saltos possam
determinar o caminho mais conectado a fim de maximizar o tempo de duração das rotas.
Neste sentido, o IC_AOMDV adota uma nova decisão de rotas, a qual utiliza as
informações de mobilidade dos veículos (sentido dos deslocamentos e densidade veicular),
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combinada com o número de saltos, para encontrar rotas mais estáveis. Para cada rota possível
𝑖, entre origem e destino, determina-se o valor da métrica 𝑀𝑖 definida por:

𝑀𝑖 =

[𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠𝑖 * (𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠𝑖 − 𝑁 𝑑𝑖𝑟𝑖 )]𝛼1
,
𝐷𝑖𝛼2

(4)

onde 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 é o número de saltos, 𝑁 𝑑𝑖𝑟 é o número de nós favoráveis, 𝐷 corresponde a
densidade média de cada rota encontrada, 𝛼1 e 𝛼2 são parâmetros definidos pelo usuário. A
rota mais estável é aquela que minimiza o valor de 𝑀𝑖 .
Definem-se por nós favoráveis aqueles, pertencentes a uma possível rota entre origem
e destino, que não se movimentam em direção oposta à direção do movimento do nó origem.
Formalmente, seja 𝜃𝑗 o ângulo formado entre o vetor que indica o movimento do nó 𝑗 e o vetor
que aponta o norte magnético da Terra. Este ângulo pode ser facilmente obtido com uso de um
magnetômetro instalado no nó (veículo) de interesse (LENZ; EDELSTEIN, 2006). Seja 𝑁𝑖 o
conjunto de nós pertencentes à rota 𝑖. Seja 𝑑𝑖𝑓 𝑓 = |𝜃𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 − 𝜃𝑗 |, a diferença entre os ângulos
associados a um nó origem e um nó 𝑗 qualquer. Seja 𝐼𝑗 uma função indicadora que assume o
valor 1 se 𝑑𝑖𝑓 𝑓 ⩽ 90 e zero caso contrário. Assim, o número de nós favoráveis, 𝑁 𝑑𝑖𝑟, para uma
dada rota é determinado por:

𝑁 𝑑𝑖𝑟 =

∑︁

𝐼𝑗

(5)

𝑗∈𝑁𝑖

A Figura 12 apresenta quatro veículos (A, B, C e D) e seus ângulos (𝜃𝐴 , 𝜃𝐵 , 𝜃𝐶 e 𝜃𝐷 ),
durante o processo de descoberta de rotas. O veículo A é a origem e os demais veículos são os
possíveis candidatos a nós favoráveis de uma rota qualquer. A seta interna ao veículo aponta o
norte geográfico (por intermédio do magnetômetro). É possível observar que os nós B e C são
considerados nós favoráveis pois o 𝑑𝑖𝑓 𝑓 é ⩽ 90. Entretanto, o 𝑑𝑖𝑓 𝑓 entre o ângulo da origem e
𝜃𝐷 não satisfaz a condição e portanto não é considerado um nó favorável.
Seja 𝑁ℎ𝑒𝑙𝑙𝑜−𝑇,𝑗 o número de mensagens HELLO recebidas por um nó 𝑗 em um intervalo
de tempo 𝑇 , e seja 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 o número de saltos por rota. Assim, a densidade média para uma dada
rota é determinada por:

𝐷=

1
𝑁ℎ𝑜𝑝𝑠

∑︁
𝑗∈𝑁𝑖

𝑁ℎ𝑒𝑙𝑙𝑜−𝑇,𝑗

(6)
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Figura 12 – A origem A e os veículos candidatos a nós favoráveis.

Fonte: Autoria própria.

Para a densidade veicular, a título de exemplo, a Figura 13 apresenta um cenário com
uma região onde o tráfego de veículos é mais intenso e outra região com um menor número de
veículos. As regiões com grande concentração de veículos recebem mais mensagens de HELLO
quando comparado a regiões com número reduzido de nós. Desta forma, um caminho mais
favorável entre a origem 𝐴 e o destino 𝐵, seria aquele que faz uso das vias ao topo e à esquerda
na figura.
Figura 13 – A densidade veicular entre a origem 𝐴 e o destino 𝐵.

Fonte: Autoria própria.
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5.2

O PROCESSO DE DESCOBERTA DE ROTAS DO IC_AOMDV
O processo de descoberta de rotas do IC_AOMDV é similar ao protocolo clássico.

Quando um nó necessita enviar uma mensagem para outro nó para o qual ele ainda não conhece
a rota, uma mensagem RREQ é enviada em broadcast e mensagens RREP são enviadas em
resposta pelo destino ou por um nó intermediário conhecedor da rota até a origem. No entanto,
os pacotes de roteamento RREQ e RREP foram modificados no IC_AOMDV para coletar os
valores dos fatores influentes (densidade e sentido dos deslocamentos).
Na mensagem RREQ foram incluídos três novos campos, os quais são: angulo_origem,
sentido e densidade. O primeiro campo refere-se ao ângulo de deslocamento da origem no
momento que a mensagem de RREQ é formada. O segundo campo corresponde à quantidade
de nós favoráveis ao longo da rota. O último campo corresponde ao somatório da densidade
veicular da rota. A estrutura da mensagem modificada do RREQ no IC_AOMDV pode ser
visualizada na Tabela 3.
Tabela 3 – Estrutura da mensagem de RREQ proposta para o IC_AOMDV.
src

dst

dst_seqno

hop_count

liftime

angulo_origem

sentido

densidade

Fonte: Autoria própria.

Quando um nó intermediário recebe uma mensagem de RREQ, ele verifica se a
diferença (diff ) entre o seu ângulo de deslocamento e o ângulo da origem, é menor que 90º.
Caso seja menor, este nó é considerado um nó favorável e a variável sentido na mensagem de
RREQ é incrementada. Além disso, o nó coleta a informação da densidade veicular ao seu redor.
Esta coleta é feita por meio da contagem do número de mensagens HELLO que um nó recebe
e a variável densidade na mensagem de RREQ é incrementada com este total. O Algorítimo 1
descreve a modificação realizada na mensagem RREQ.
Já na mensagem de RREP, são incluídos dois novos campos, os quais são: densidade
e sentido. Ao receber uma mensagem de RREQ, o destino copia os valores das variáveis
densidade e sentido desta mensagem para os campos densidade e sentido da mensagem de
RREP. A estrutura da mensagem de RREP do IC_AOMDV pode ser visualizada na Tabela 4.
Tabela 4 – Estrutura da mensagem de RREP proposta para o IC_AOMDV.
src

dst

dst_seqno

hop_count

liftime

Fonte: Autoria própria.

densidade

sentido
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Algoritmo 1 – Pseudocódigo da mensagem RREQ modificada no IC_AOMDV.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

Entrada:
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = nó atual.
𝑟𝑟𝑒𝑞_𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜= somatório dos veículos favoráveis.
𝑟𝑟𝑒𝑞_𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = somatório da densidade veicular.
𝑑 = densidade do nó atual (= 𝑁ℎ𝑒𝑙𝑙𝑜−𝑇 ).
𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = ângulo de deslocamento do nó atual.
𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜_𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 = ângulo de deslocamento da origem na mensagem RREQ.
𝑑𝑖𝑓 𝑓 = diferença (em módulo) entre o ângulo de deslocamento da origem e do nó atual.
Início{
d=getDensidade(index);
Coleta a densidade veicular do nó atual.
angulo=getAngulo(index); Coleta o ângulo de deslocamento do nó atual.
rreq_densidade+ =d; Incrementa a variável rreq_densidade na mensagem de RREQ.
diff = (angulo_origem - angulo); Calcula a diferença entre o ângulo da origem e do nó atual.
se (diff <= 90) então
rreq_sentido+=1; Incrementa a variável rreq_sentido na mensagem RREQ.
finaliza se
}
Fonte: Autoria própria.

O processo de descoberta de rotas tem por finalidade encontrar múltiplas rotas
até o destino especificado. No entanto, este processo também é utilizado para atualizar as
informações das tabelas de roteamento dos nós, como por exemplo, manter atualizado o campo
hop_count com a quantidade de saltos até o destino. No IC_AOMDV, são incluídos três novos
campos na tabela de roteamento da origem, os quais são: densidade, sentido e conec. Os
campos densidade e sentido são atualizados na tabela de roteamento com as informações sobre a
densidade veicular e o número de veículos favoráveis de cada rota. O campo conec é atualizado
com a métrica de cada rota, de acordo com a Equação 4. Com a nova tabela de roteamento,
torna-se possível ordenar as rotas em ordem crescente em função da métrica. A Tabela 5 mostra
um comparativo da estrutura da tabela de roteamento do protocolo AOMDV e do IC_AOMDV.
Tabela 5 – Estrutura da tabela de roteamento do AOMDV e do IC_AOMDV.
AOMDV

IC_AOMDV

Destination Address

Destination Address

Sequence Number

Sequence Number

Advertised-hop count

Advertised-hop count
RouteList [(next hop1,

RouteList [(next hop1,
hop count1,
hop count1),(next hop2,
hop count2),.....]
Expiration time out

densidade1, sentido1, conec1),(next hop2,
hop count2, densidade2, sentido2, conec2),.....]
Expiration time out
Fonte: Autoria própria.
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5.3

CÁLCULO DOS FATORES INFLUENTES
Esta seção mostrará como os fatores influentes são calculados. A densidade veicular

é calculada com base no número de pacotes de roteamento HELLO que um nó recebe de seus
vizinhos. O sentido dos deslocamentos é obtido por meio da lógica de uma bússola digital.
5.3.1

Cálculo do fator densidade veicular
A densidade veicular pode ser obtida com a coleta dos pacotes de roteamento que um

dado nó envia e recebe. Quanto mais pacotes de roteamento passar pelo nó, mais densa será a
região em que ele está localizado (ALVES JR.; WILLE, 2015).
No AOMDV, existem quatro tipos de pacotes de roteamento: Route Request (RREQ),
Route Reply (RREP), HELLO e Route Error (RRER). Os pacotes RREQ e RREP são usados
durante a fase de formação das rotas. Já os pacotes de HELLO e RRER são utilizados
para realizar a manutenção das rotas. Os nós fazem o envio pacotes de HELLO a cada
1 segundo1 para verificar se ocorreu a quebra de enlace. Quando um nó não responde a
mensagem de HELLO, dentro de um determinado tempo, o nó que enviou a mensagem de
HELLO envia imediatamente um pacote de RERR para a origem, informando a quebra de um
enlance (MARINA; DAS, 2006).
Os pacotes de RREQ e RREP atuam somente por demanda, quando há a necessidade de
encontrar caminhos até o destino. No entanto, os pacotes de HELLO atuam de forma constante
na rede, verificando a conectividade local e informando mudanças de topologia (MARINA;
DAS, 2006; QIANKUN et al., 2011; AOUIZ et al., 2018). Assim, neste trabalho são coletadas
as quantidades de mensagens de HELLO que são recebidas pelo nó. Esta quantidade de
mensagens será, então, proporcional à densidade veicular (nós/área) ao redor de um dado nó
na rede.
No IC_AOMDV foi criado uma nova variável, chamada 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_ℎ, para coletar a
quantidade de mensagens de HELLO que o nó recebe. Cada vez que um nó recebe uma
mensagem de HELLO, esta variável é incrementada. Além disso, foi criado um temporizador,
disparado regularmente a cada 𝑇 segundos, com o objetivo de reiniciar a totalização das
mensagens de HELLO que são recebidas pelo nó. Após cada disparo, o valor em 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_ℎ é
transferido para a variável 𝑁ℎ𝑒𝑙𝑙𝑜−𝑇 (conforme observado na Figura 14). Neste trabalho, foram
1

O tempo de envio do HELLO é definido pelo protocolo de roteamento AOMDV.
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realizados estudos com intervalos de coleta de 1, 3 e 5 segundos e observou-se que o intervalo
de 3 segundos fornece uma boa aproximação da densidade ao redor de um nó. Ainda assim,
o cálculo da densidade veicular no IC_AOMDV não gera uma sobrecarga extra em razão da
contagem ser realizadas com mensagens de roteamento já existentes no protocolo clássico.
Figura 14 – A transferência de valores de 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_ℎ para 𝑁ℎ𝑒𝑙𝑙𝑜−𝑇 , após cada disparo do temporizador.

Fonte: Autoria própria.

5.3.2

Cálculo do fator sentido dos deslocamentos
Nas VANETs V2V, existe um certo desafio em determinar o sentido dos deslocamentos

pois não existe infraestrutura fixa, como por exemplo, um GPS. Portanto, para obter o sentido
dos deslocamentos na realidade V2V, é necessário a adoção de uma bússola eletrônica junto ao
dispositivo sem fio, obtida na prática a partir de um magnetômetro.
Para efeitos de simulação, neste trabalho, foi realizada a implantação de uma
lógica semelhante ao funcionamento de uma bússola digital para determinar a direção dos
deslocamento dos veículos.
Uma bússola digital permite determinar a direção em que um objeto está se deslocando
em relação à um referencial (YI CHAI et al., 2008). Quando o objeto se desloca, o resultado
apresentando pela bússola digital compreende ao seu ângulo de deslocamento em função do
Norte magnético da Terra. Esse resultado pode ser representado por meio da rosa dos ventos
(LENZ; EDELSTEIN, 2006; SHARMA et al., 2014; MOTA, 2016), como pode ser observado
na Figura 15.
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Figura 15 – Rosa dos ventos com os ângulos e 16 direções.

Fonte: (MOTA, 2016)

O simulador de rede utilizado nesse trabalho (o NS2) possui uma função nativa de
coordenadas cartesianas que indicam a posição espacial do veículo dentro da topologia de
rede. Esta função retorna os valores correspondentes ao deslocamento nos eixos X e Y. Estas
coordenadas somente são utilizadas para emular o funcionamento da bússola digital dentro do
simulador de rede. Na prática, uma bússola digital já fornece o ângulo de deslocamento do nó
móvel (TEERAWAT; HOSSAIN, 2018).
Neste trabalho, a coleta destas informações é realizada a cada 1 segundo, onde são
obtidas as posições (𝑥1,𝑦1) anterior e atual (𝑥2,𝑦2) do nó correspondente. Com a tomada de
posições, é possível determinar a direção de deslocamento, mediante ao cálculo do ângulo de
inclinação da reta (𝜃) que é formada pela diferenças entre as posições (𝑥,𝑦), de acordo com:

𝜃 = arctan(

∆𝑌 180
)/
,
∆𝑋
𝜋

(7)

onde ∆𝑋 é a diferença das posições (𝑥1,𝑥2) e ∆𝑌 é a diferença das posições (𝑦1,𝑦2).
A função arctan(𝑥) retorna o resultado em radianos. Em uma bussola digital, o ângulo
de deslocamento é observado em graus. Assim, é necessário realizar a conversão de radianos
para graus, dividindo a função por 180/𝜋 e o resultado é expresso por valores compreendidos no
domínio ]−𝜋/2, 𝜋/2[. Entretanto, o intervalo da bússola é estabelecido entre os valores positivos
de 0º e 360º. Com isso, caso o ângulo seja negativo, é necessário subtraí-lo de 360 para situá-lo
entre o intervalo definido pela bússola. Assim é possível obter o ângulo de deslocamento do
móvel, baseado nas suas posições atual e anterior de deslocamento. O Algorítimo 2 descreve a
função de cálculo do ângulo de deslocamento dos nós.
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Algoritmo 2 – Pseudocódigo para o cálculo do sentido dos deslocamentos
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

Entrada:
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = nó atual
𝑥1 = posição x anterior do nó atual.
𝑦1 = posição y anterior do nó atual.
𝑥2 = posição x atual do nó atual.
𝑦2 = posição y atual do nó atual.
𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = ângulo do deslocamento do nó atual.
𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑋 = diferença entre x2 e x1.
𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑌 = diferença entre y2 e y1.
𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = retorno do ângulo de deslocamento.
𝑥1=0;
𝑦1=0;
Início{
x2=getPosicaoX(index);
Coleta a posição x atual do nó.
y2=getPosicaoY(index);
Coleta a posição y atual do nó.
deltax=x2-x1; Calcula a diferença entre as posições x atual e anterior.
deltay=y2-y1; Calcula a diferença entre as posições y atual e anterior.
𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑦
)/ 180
Cálculo do ângulo entre dois pontos.
angulo=𝑎𝑡𝑎𝑛2( 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑥
𝜋 ;
se (𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 < 0) então
theta=360 - angulo; Escalona o valor do ângulo dentro do intervalo 0º a 360º.
senão,
theta=angulo;
finaliza se
x1=x2; a posição x atual é a posição anterior.
y1=y2; a posição y atual é a posição anterior.
retorna theta; retorna o ângulo de deslocamento do nó.
}
Fonte: Autoria própria.
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6 AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DO IC_AOMDV

Este capítulo apresenta a demonstração de funcionamento e os resultados obtidos das
simulações do IC_AOMDV.
6.1

AMBIENTE DE SIMULAÇÃO
Neste trabalho é utilizado o cenário de simulação 4 ilustrado na Figura 16, que

corresponde uma área retangular de 1000m x 1000m com 200 veículos e quadras de 100m.
Neste cenário, existem quatro regiões: 1, 2, 3 e 4. As regiões 1 e 2 são áreas onde o tráfego é mais
denso (com 160 nós) e menos denso (com 40 nós), respectivamente. A região 3 compreende os
veículos de origem e a região 4 compreende os veículos de destinos. O objetivo deste cenário
é demonstrar que o IC_AOMDV escolhe rotas mais estáveis em relação ao protocolo clássico,
melhorando o desempenho da rede.
Figura 16 – Topologia de simulação: Cenário 4.

Fonte: Autoria própria.

6.2

CONFIGURAÇÃO DAS SIMULAÇÕES
O padrão de tráfego consiste de conexões com taxa de bits constante (CBR - com

4 mensagens/s), considerando o protocolo de transporte UDP e os protocolos de roteamento
AOMDV (CHEN et al., 2009) e IC_AOMDV. O modelo de propagação de rádio utilizado
é o twoRay ground, enquanto a camada MAC está de acordo com a especificação IEEE
802.11p (JIANG; DELGROSSI, 2008). São consideradas 5 conexões simultâneas, onde origem
e destino são escolhidos aleatoriamente e permanecem desta forma até o fim da simulação. As
simulações são realizadas por 600 segundos e todos os resultados apresentados são as médias de
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35 simulações com o mesmo modelo de tráfego. Para estas simulações o intervalo de confiança
considerado é de 95% e a Tabela 6 mostra os demais parâmetros configurados nas simulações.
Tabela 6 – Parâmetros de simulação.
Parâmetros

Valores

Simulador de rede

NS-2 (2.35)

Protocolo de roteamento

AOMDV, IC_AOMDV

Área de simulação

1000 m x 1000 m

Modelo de mobilidade

VanetMobiSim

Número de veículos

200

Velocidade máxima dos veículos

10, 30, 60 km/h

Padrão de tráfego

UDP/CBR com 4 mensagens/s

Raio de transmissão dos veículos

150, 200, 250 e 300m

Tempo de simulação

600s

Número de conexões simultâneas

5

Modelo de propagação de rádio

twoRay ground

Especificação das camadas PHY/MAC

IEEE 802.11p

Fonte: Autoria própria.

Os parâmetros 𝛼1 e 𝛼2 são os expoentes da métrica adotada pelo IC_AOMDV
(Equação 4, seção 5.1) para ordenar as rotas e podem ser definidos pelo usuário. Contudo,
este trabalho realizou estudos com a variação desses parâmetros, adotando três configurações
distintas, para verificar o desempenho do IC_AOMDV. A Tabela

7 apresenta as três

configurações que foram adotadas para os parâmetros 𝛼. Estudos demonstraram que as
configurações não apresentaram diferenças significativas no desempenho do IC_AOMDV e
portanto a configuração 1 foi escolhida para este trabalho.
Tabela 7 – Configurações analisadas para os parâmetros 𝛼.
Parâmetros

Configuração 1

Configuração 2

Configuração 3

𝛼1

1

1

2

𝛼2

1

2

1

Fonte: Autoria própria.

6.3

DEMONSTRAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO IC_AOMDV
Esta seção tem como objetivo demonstrar o funcionamento do protocolo de roteamento

IC_AOMDV. O foco é provar que o novo protocolo constrói a maioria da rotas por regiões mais
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densas. Além disso, é feita uma análise dos parâmetros número de saltos (𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠), número de
nós favoráveis (𝑁 𝑑𝑖𝑟) e densidade da rota (𝐷), os quais são utilizados pelos protocolos para
ordenar as rotas nas tabelas de roteamento.
Para realizar a demonstração utilizou-se o Cenário 4 (Figura 16) e foram feitas análises
de duas novas métricas. O Cenário 4 possui duas regiões distintas, uma onde existe uma maior
concentração de veículos (região densa) e outra com um número reduzido de veículos (região
dispersa). As novas métricas são as seguintes:
• Índice de rotas formadas em áreas densas (IRFD): é a razão entre o total de rotas
formadas em área mais densa (𝑁𝑟𝑑 ) e total de rotas formadas (𝑁𝑟𝑓 ), i.e., 𝐼𝑅𝐹 𝐷 =
𝑁𝑟𝑑 /𝑁𝑟𝑓 .
• Índice de rotas formadas em áreas não densas (IRFND): é a razão entre o total de
rotas formadas em área não densa (𝑁𝑟𝑛𝑑 ) e total de rotas formadas (𝑁𝑟𝑓 ), i.e., 𝐼𝑅𝐹 𝑁 𝐷 =
𝑁𝑟𝑛𝑑 /𝑁𝑟𝑓 .
Antes de iniciar a análise é necessário destacar como os protocolos de roteamento
(IC_AOMDV e AOMDV original) tratam as rotas em suas tabelas de roteamento. O protocolo
IC_AOMDV adota uma nova maneira de ordenar as rotas (Equação 4, Capítulo 5, seção 5.1), o
qual utiliza as informações dos fatores influentes (densidade e sentidos dos deslocamentos), para
determinar a ordem das rotas. Entretanto, o protocolo de roteamento AOMDV não utiliza os
fatores influentes, as rotas são ordenadas apenas pelo menor número de saltos. Estas diferentes
formas de escolha das rotas impactam no desempenho da rede.
6.3.1

Modelo de simulação 4: variação da velocidade
Nesse modelo os veículos possuem velocidades que variam entre 10 km/h e 60 km/h e

o raio de transmissão é de 150m.
A Tabela 8 mostra o índice de rotas que são formadas nas áreas não densas (IRFND)
e densas (IRFD) para os protocolos de roteamento IC_AOMDV e AOMDV, versus a variação
da velocidade. É possível notar que para o IC_AOMDV, a IRFD é superior a 80% e a IRFND é
inferior a 13%, independentemente das velocidades dos veículos. Isso significa que ele constrói
a maioria dos caminhos na região mais densa do cenário. Entretanto, o AOMDV apresenta uma
situação oposta pois ele constrói a maioria das rotas na região menos densa do cenário, pelo fato
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de priorizar as rotas com o menor número de saltos, apresentando o IRFND superior a 65% e o
IRFD inferior a 32%.
Tabela 8 – IRFD e IRFND para os protocolos IC_AOMDV e AOMDV para o modelo de simulação 4.
IC_AOMDV

AOMDV

Velocidade (km/h)

IRFND (%)

IRFD (%)

IRFND (%)

IRFD (%)

10

12,815

87,185

68,199

31,801

30

12,578

87,422

69,273

30,727

60

12,755

87,245

68,209

31,791

Fonte: Autoria própria.

Contudo, é importante também analisar os parâmetros utilizados na seleção das rotas,
o número de saltos (𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠), o número de veículos favoráveis (𝑁 𝑑𝑖𝑟) e a densidade veicular
(𝐷). O protocolo de roteamento AOMDV utiliza apenas o 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 para selecionar as rotas. Já
IC_AOMDV utiliza todos os parâmetros (𝑁 𝑑𝑖𝑟, 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 e 𝐷). As análises destes parâmetros
são realizadas por meio de gráficos conhecidos como diagrama de caixa ou boxplot.
O diagrama de caixa é um gráfico capaz de reunir, simultaneamente, diversas
informações importantes sobre um determinado conjunto de dados, como por exemplo, valores
máximos e mínimos dos dados, a mediana, observações discrepantes nos dados (outliers) e
dispersão ou variabilidade dos dados. O boxplot é uma caixa retangular (na cor azul) dividida
ao meio pela mediana (traço na cor vermelha), seguindo de uma linha vertical estreita e um traço
horizontal, na parte inferior, para delimitarem o valor mínimo do conjunto de dados e outra linha
vertical estreita, seguida de um traço horizontal, na parte superior, os quais representam o valor
máximo dos dados. Além disso, os valores discrepantes dos dados (outliers) são ilustrados em
forma de cruzes na cor vermelha. O tamanho da caixa retangular representa 50% dos dados e
possui a função de medir a variabilidade dos dados.
As Figuras 17(a), 17(b) e 17(c) mostram no eixo “x” o IC_AOMDV e o protocolo
clássico AOMDV e no eixo “y” a variável de interesse (densidade veicular (𝐷)) para as
velocidades 10, 30 e 60 km/h. Além disso, vale ressaltar que a densidade (𝐷) corresponde
ao somatório do número de pacotes HELLO que são recebidos pelo nós em cada rota formada.
É possível notar que o IC_AOMDV apresenta uma maior variabilidade de 𝐷 do que o protocolo
de roteamento clássico. Essa variabilidade dos dados ocorre porque o protocolo de roteamento
IC_AOMDV constrói grande parte das rotas em regiões mais densas, com isto recebe mais
mensagens de HELLO do que o protocolo de roteamento clássico.
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Figura 17 – Boxplot comparativo da densidade veicular (𝐷) em relação aos protocolos IC_AOMDV e
AOMDV no modelo de simulação 4.

(a) 𝐷 para 10 km/h.

(b) 𝐷 para 30 km/h.

(c) 𝐷 para 60 km/h.
Fonte: Autoria própria.

As Figuras 18(a), 18(b) e 18(c) apresentam o boxplot comparativo do número de
saltos (𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠) entre os protocolos IC_AOMDV e AOMDV para as velocidades 10, 30 e 60
km/h. É possível notar que no IC_AOMDV, a variabilidade do número de saltos é maior em
comparação com o protocolo AOMDV. Este fato pode ser observado em razão do IC_AOMDV
descobrir a maioria das rotas em regiões mais densa. Desta maneira, o número de saltos é maior
em razão do elevado número de veículos nesta região.
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Figura 18 – Boxplot comparativo do número de saltos (𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠) em relação aos protocolos IC_AOMDV e
AOMDV no modelo de simulação 4.

(a) 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 para 10 km/h.

(b) 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 para 30 km/h.

(c) 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 para 60 km/h.
Fonte: Autoria própria.

As Figuras 19(a), 19(b) e 19(c) mostram o boxsplot comparativo do número de
nós favoráveis (𝑁 𝑑𝑖𝑟) entre os protocolos de roteamento IC_AOMDV e AOMDV para as
velocidades 10, 30 e 60 km/h. É importante ressaltar que o 𝑁 𝑑𝑖𝑟 é o somatório dos veículos que
não se deslocam na direção oposta à da origem. Nota-se que no IC_AOMDV, a variabilidade
do número de nós favoráveis é maior em comparação com o protocolo AOMDV. Isso acontece
porque a maioria das rotas formadas são em regiões mais densas. Desta maneira, a probabilidade
de encontrar nós favoráveis é maior, em razão do elevado número de veículos nesta região.
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Figura 19 – Boxplot do número de veículos favoráveis (𝑁 𝑑𝑖𝑟) em relação aos protocolos IC_AOMDV e
AOMDV no modelo de simulação 4.

(a) 𝑁 𝑑𝑖𝑟 para 10 km/h.

(b) 𝑁 𝑑𝑖𝑟 para 30 km/h.

(c) 𝑁 𝑑𝑖𝑟 para 60 km/h.
Fonte: Autoria própria.

6.3.2

Modelo de simulação 5: variação do raio de transmissão
Neste modelo os veículos possuem velocidade máxima de 30 km/h e o raio de

transmissão varia entre 200m e 300m.
A Tabela 9 mostra o índice de rotas que são formadas nas áreas não densas (IRFND) e
densas (IRFD) para os protocolos de roteamento IC_AOMDV e AOMDV, versus a variação do
raio de transmissão. É possível notar que o IC_AOMDV apresenta um IRFD inferior a 83% e a
IRFND superior a 17%. Tal fato é evidenciado porque o IC_AOMDV ordena as múltiplas rotas,
priorizando rotas em regiões mais densas e com mais nós favoráveis. Já o protocolo AOMDV
constrói a maioria das rotas por regiões menos densas, pois ordena as múltiplas rotas pelo menor
número de saltos, apresentando o IRFND inferior a 74% e o IRFD superior a 26%.
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Tabela 9 – IRFD e IRFND para os protocolos IC_AOMDV e AOMDV para o modelo de simulação 5.
IC_AOMDV

AOMDV

Raio de transmissão (m)

IRFND (%)

IRFD (%)

IRFND (%)

IRFD (%)

200

17,255

82,745

73,862

26,138

250

18,495

81,505

73,339

26,661

300

21,655

78,345

72,476

27,746

Fonte: Autoria própria.

As Figuras 20(a), 20(b) e 20(c) mostram no eixo “x” o IC_AOMDV e o protocolo
clássico AOMDV e no eixo “y” a densidade veicular (𝐷) para o raio de transmissão de 200
à 300m. É possível notar que o IC_AOMDV apresenta uma variação maior da densidade do
que o protocolo de roteamento clássico. Isso ocorre porque o protocolo IC_AOMDV prioriza
rotas por regiões mais densas, onde o número de veículos é maior, e desta forma recebe mais
mensagens de HELLO que o protocolo de roteamento AOMDV.
Figura 20 – Boxplot comparativo da densidade veicular (𝐷) em relação aos protocolos IC_AOMDV e
AOMDV no modelo de simulação 5.

(a) 𝐷 para raio de transmissão de 200 m.

(b) 𝐷 para raio de transmissão de 250 m.

(c) 𝐷 para raio de transmissão de 300 m.
Fonte: Autoria própria.
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As Figuras 21(a), 21(b) e 21(c) apresentam o boxplot comparativo do número de
saltos (𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠) entre os protocolos IC_AOMDV e AOMDV para o raio de transmissão de 200 à
300m. O aumento do raio de transmissão favorece a redução do número de saltos. Nota-se que
o IC_AOMDV apresenta um número maior de saltos que o protocolo de roteamento clássico,
pois prioriza as rotas por regiões mais densas, onde consequentemente tem mais veículos no
caminho.
Figura 21 – Boxplot comparativo do número de saltos (𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠) em relação aos protocolos IC_AOMDV e
AOMDV no modelo de simulação 5.

(a) 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 para raio de transmissão 200 m.

(b) 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 para raio de transmissão 250 m.

(c) 𝑁 ℎ𝑜𝑝𝑠 para raio de transmissão 300 m.
Fonte: Autoria própria.

As Figuras 22(a), 22(b) e 22(c) mostram o boxsplot comparativo do número de
nós favoráveis (𝑁 𝑑𝑖𝑟) entre os protocolos de roteamento IC_AOMDV e AOMDV versus a
variação do raio de transmissão. Nota-se que o IC_AOMDV apresenta um número maior de nós
favoráveis que o protocolo AOMDV. Isso é evidenciado porque o IC_AOMDV constrói grande
parte das rotas por regiões mais densas, onde a probabilidade de encontrar nós favoráveis é
maior.
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Figura 22 – Boxplot do número de veículos favoráveis (𝑁 𝑑𝑖𝑟) em relação aos protocolos IC_AOMDV e
AOMDV no modelo de simulação 5.

(a) 𝑁 𝑑𝑖𝑟 para o raio de transmissão 200 m.

(b) 𝑁 𝑑𝑖𝑟 para o raio de transmissão 250 m.

(c) 𝑁 𝑑𝑖𝑟 para o raio de transmissão 300 m.
Fonte: Autoria própria.

6.4

RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DO IC_AOMDV
Nesta seção são apresentados os resultados das simulações. Os gráficos mostram no

eixo “y” a comparação de desempenho entre o IC_AOMDV e o protocolo clássico AOMDV,
versus a variação da velocidade e do raio de transmissão no eixo “x”.
6.4.1

Modelo de simulação 4: variação da velocidade
Nesse modelo os veículos possuem velocidades que variam entre 10 km/h e 60 km/h e

o raio de transmissão é de 150m.
A Figura 23 apresenta o resultado obtido para a Taxa de Duração de Rota (TDR),
em função da velocidade de deslocamento dos veículos para o Cenário 4. É possível notar que
no IC_AOMDV, as rotas possuem uma duração maior em relação ao protocolo clássico. Isto
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acontece pois a maioria das rotas formadas são em regiões mais densas e onde existem mais nós
favoráveis. Com isso, as rotas são mais estáveis e não se rompem com facilidade. No AOMDV,
onde as rotas são escolhidas apenas considerando o menor número de saltos, a probabilidade de
quebra de rotas é maior, reduzindo a TDR.
Figura 23 – Taxa de Duração de Rota (TDR) para o modelo de simulação 4.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 24 mostra o resultado obtido para o Índice de Quebra de Rota (IQR) versus
a velocidade de deslocamento dos veículos para o Cenário 4. Quando o protocolo IC_AOMDV
está presente na rede as rotas são formadas em regiões mais densas e com um número maior
de nós favoráveis. Com isso as rotas são mais estáveis, pois os veículos permanecem mais
tempo dentro do raio de alcance uns dos outros, reduzindo o número de quebras de rotas. O
AOMDV por sua vez descobre as rotas em regiões menos densas e com baixo número de nós
favoráveis, tornando-as mais instáveis e suscetíveis a quebras, pois os nós saem com maior
facilidade do raio de alcance uns dos outros, causando novos processos de descoberta de rotas
e consequentemente contribuindo para o aumento do IQR.
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Figura 24 – Índice de Quebra de Rota (IQR) para o modelo de simulação 4.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 25 apresenta a Sobrecarga de Roteamento (SR) em função da velocidade dos
veículos para o Cenário 4. É possível observar que a sobrecarga de roteamento do IC_AOMDV
é menor em relação ao AOMDV. Isso acontece pois no IC_AOMDV os veículos se mantém
mais tempo dentro do raio de alcance uns dos outros, não ocorrendo repetidos rompimento de
rotas. Um menor número de processos de descobrimento de rotas implica em um menor número
de pacotes de roteamento enviado pela rede.
Figura 25 – Sobrecarga de Roteamento (SR) para o modelo de simulação 4.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 26 mostra a Taxa de Entrega de Pacote (TEP) para o Cenário 4, em função da
variação da velocidade. Nota-se que por optar por rotas mais estáveis, o IC_AOMDV apresenta
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uma taxa de entrega superior ao protocolo AOMDV. Isto ocorre pois o IC_AOMDV constrói
a maioria das rotas em regiões mais densas e com um elevado número de nós favoráveis.
Já no AOMDV, a formação das rotas ocorre em sua maioria por regiões menos densas, com
um número menor de nós favoráveis, e com isso a probabilidade de quebra das rotas é maior,
reduzindo a taxa de entrega dos pacotes.
Figura 26 – Taxa de Entrega de Pacote (TEP) para o modelo de simulação 4.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 27 mostra o Atraso Médio de Pacote (AMP) em função da velocidade
dos veículos para os protocolos IC_AOMDV e AOMDV para o Cenário 4. Nota-se que o
IC_AOMDV apresenta um atraso menor na entrega dos pacotes em relação ao protocolo de
roteamento clássico. Este fato ocorre pois as rotas construídas pelo AOMDV são mais frágeis (se
rompem com mais facilidade), em razão do menor número de veículos e de nós favoráveis. Toda
vez que ocorre rompimento de rotas, novos processos de descobertas ocorrem, ocasionando
enfileiramento os pacotes de dados até que os novas rotas sejam encontradas, contribuindo para
o aumento do atraso. Entretanto, o IC_AOMDV descobre a maioria das rotas em regiões mais
densas e com mais nós favoráveis. Desta maneira, as rotas são mais estáveis e não se quebram
com tanta facilidade, diminuindo a necessidade de novos processos de descoberta de rotas e
reduzindo assim o atraso na entrega dos pacotes.
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Figura 27 – Atraso Médio de Pacote (AMP) para o modelo de simulação 4.

Fonte: Autoria própria.

6.4.2

Modelo de simulação 5: variação do raio de transmissão
Neste modelo os veículos possuem velocidade máxima de 30 km/h e o raio de

transmissão varia entre 150m e 300m.
A Figura 28 mostra o resultado da Taxa de Duração de Rota (TDR) versus a variação
do raio de transmissão dos sinais de radiofrequência para o Cenário 4. Nota-se que o tempo de
duração das rotas no IC_AOMDV é maior em relação ao protocolo AOMDV. Embora o aumento
do raio de transmissão eleve a probabilidade da formação das rotas na região menos densa e
reduza o número de saltos, o IC_AOMDV ainda consegue construir grande parte das rotas na
região densa e com um número maior de nós favoráveis quando comparado ao AOMDV. Tal
fato é evidenciado porque a métrica de decisão de rotas do IC_AOMDV utiliza as informações
dos fatores influentes (densidade e sentido dos deslocamentos) para ordenar as múltiplas rotas
pelo grau de conectividade (rotas mais densas e com mais nós favoráveis). Por outro lado,
o AOMDV mantém grande parte das rotas em regiões menos densas, pois ele não utiliza os
fatores influentes e as rotas são ordenadas apenas pelo menor número de saltos, tornando-se
mais instáveis e suscetíveis a quebras.

71
Figura 28 – Taxa de Duração de Rota (TDR) para o modelo de simulação 5.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 29 apresenta o resultado obtido para o Índice de Quebra de Rota (IQR)
versus o raio de transmissão dos sinais de radiofrequência para o Cenário 4. Nota-se que o
IC_AOMDV apresenta um IQR menor em relação ao protocolo AOMDV. Isso acontece porque
o IC_AOMDV apresenta um tempo de duração das rotas maior e consequentemente tem um
índice de quebra menor quando comparado ao AOMDV.
Figura 29 – Índice de Quebra de Rota (IQR) para o modelo de simulação 5.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 30 mostra a Sobrecarga de Roteamento (SR) versus o raio de transmissão
dos sinais de radiofrequência para o Cenário 4. Nota-se que o IC_AOMDV apresenta uma
sobrecarga de roteamento menor em relação ao protocolo clássico. Este fato ocorre porque
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no IC_AOMDV as rotas são mais estáveis e não se rompem com tanta facilidade, reduzindo
o número de pacotes de roteamento na rede. Já no AOMDV, as rotas são mais instáveis
e se quebram com mais facilidade, desencadeando novos processos descoberta de rotas e
aumentando o número de pacotes de roteamento enviado pela rede.
Figura 30 – Sobrecarga de Roteamento (SR) para o modelo de simulação 5.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 31 apresenta o resultado da Taxa de Entrega de Pacote (TEP) em função da
variação do raio de transmissão dos sinais de radiofrequência para o Cenário 4. Nota-se que o
protocolo IC_AOMDV possui uma TEP superior ao AOMDV, pois apresenta rotas mais estáveis
(com menos quebras) e assim passa mais tempo entregando os pacotes quando comparado ao
AOMDV.
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Figura 31 – Taxa de Entrega de Pacote (TEP) para o modelo de simulação 5.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 32 apresenta o resultado do Atraso Médio de Pacote (AMP) versus o
raio de transmissão dos sinais de radiofrequência para o Cenário 4. É possível observar que
o IC_AOMDV apresenta um atraso menor na entrega dos pacotes em relação ao protocolo
AOMDV. Isso acontece no AOMDV porque as rotas se quebram com mais facilidade,
desencadeando novos processos de descoberta de rotas e ocasionando o enfileiramento dos
pacotes até que as novas rotas sejam encontradas, elevando assim o atraso na entrega dos pacotes
de dados.
Figura 32 – Atraso Médio de Pacote (AMP) para o modelo de simulação 5.

Fonte: Autoria própria.
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

As Redes Ad Hoc veiculares têm seu desempenho dependente da existência de rotas e
do tempo em que as mesmas permanecem estabelecidas. Fatores como a velocidade, a densidade
e o sentido dos deslocamentos do veículos influenciam o tempo de duração das rotas e na
conectividade da rede. Conhecer o tempo de duração das rotas e os fatores que mais influenciam
neste tempo, contribuem para o desenvolvimento de protocolos adequados para melhorar a
conectividade da rede.
Este trabalho propôs técnicas para aumentar a conectividade e o desempenho das
redes veiculares do tipo Vehicle-to-Vehicle (V2V) por meio da análise dos fatores que mais
influenciam no tempo de duração das rotas e do desenvolvimento de um novo protocolo de
roteamento (o IC_AOMDV), que com base nesses fatores, foi capaz de selecionar rotas de
maior conectividade.
Este estudo mostrou que o tempo de duração aumentou conforme a rede fica mais densa
e quando os veículos se deslocam no mesmo sentido. Entretanto, contrariando a lógica comum,
mostrou que o tempo de duração das rotas não necessariamente diminui com o aumento da
velocidade em um cenário mais realista. Isso ocorreu porque as velocidades médias dos veículos
são muito próximas devido as características da mobilidade que os veículos possuem em um
ambiente real (parada em semáforos e cruzamentos, frenagem para evitar colisão, aceleração e
desaceleração).
Além disso, as simulações mostraram que o tempo de duração das rotas também
aumentou ou permaneceu estável quando os veículos se deslocam no mesmo sentido. Neste
caso, os veículos ficaram mais tempo dentro do raio de alcance dos sinais uns dos outros por
isso as rotas quebradas foram rapidamente recuperadas. Quando os veículos se deslocam em
sentidos opostos, o tempo de duração das rotas diminuiu pois os veículos saíram do raio de
alcance uns dos outros com facilidade. As simulações demonstraram ainda que os fatores mais
influentes (tornam a conectividade maior) são: densidade e o sentido dos deslocamentos dos
veículos.
Experimentos de simulações demostraram ainda que o IC_AOMDV foi capaz de
melhorar o tempo de duração das rotas, quando comparado ao protocolo de roteamento
AOMDV. O IC_AOMDV selecionou na maioria das vezes rotas por regiões onde o tráfego de
veículos é mais denso e o número de nós na mesma direção é maior. Com isso, os enlaces não
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se romperam facilmente, melhorando a taxa de entrega, reduzindo a sobrecarga de roteamento
e diminuindo o atraso da entrega dos pacotes de dados.
7.1

TRABALHOS FUTUROS
As análises apresentadas demonstraram que o protocolo IC_AOMDV foi capaz de

prolongar o tempo de duração das rotas, sem a utilização de infraestrutura fixa, melhorando a
taxa de entrega e as demais métricas de desempenho. Contudo, ainda existem outros aspectos
que não foram estudados mas que podem ser abordados em trabalhos futuros, como por
exemplo:
• Análise sobre o impacto que outros modelos de propagação podem causar no desempenho
do IC_AOMDV.
• Um estudo mais detalhado sobre o efeito da variação dos coeficientes 𝛼1 e 𝛼2 .
• Adaptação de outros protocolos de roteamento para que considerem os fatores influentes.
• Estudar o comportamento da proposta em condições de alto tráfego (maior número de
conexões e/ou mensagens/segundo).
• Analisar o desempenho do IC_AOMDV com tráfego VBR/TCP.
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APÊNDICE A – PROBABILIDADE DE CONEXÃO EM UMA REDE SEM FIO
Seja um conjunto de 𝑛 nós, cada qual com um raio de transmissão 𝑟0 (𝑚) distribuídos
conforme um processo pontual homogêneo de Poisson em uma área 𝐴 (𝑚2 ). Segundo Bettstteter
(BETTSTETTER, 2002), a probabilidade (𝑃𝑖 ) de que um nó não tenha vizinhos (i.e., esteja
2

isolado) é dado por: 𝑃𝑖 = 𝑒−𝜋𝜌𝑟0 , onde 𝜌 = 𝑛/𝐴 é a densidade dos nós. Caso os nós estejam
distribuídos sobre um eixo unidimensional de comprimento 𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑚), então a probabilidade 𝑃𝑖
passa ser dada por: 𝑃𝑖 = 𝑒−2𝜌𝑟0 , onde 𝜌 = 𝑛/𝑥𝑚𝑎𝑥 é a densidade dos nós. Assim, a probabilidade
de conexão da rede (i.e., a probabilidade de que nenhum dos 𝑛 nós esteja isolado), assumindo
eventos independentes, é: 𝑃𝑐 = (1 − 𝑃𝑖 )𝑛 . Resultados para 𝑃𝑐 são apresentados na Tabela 10,
onde 𝐴 = 106 𝑚2 e 𝑟0 = 250 𝑚 (Cenário 1) e 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 2000 𝑚 e 𝑛 = 24 nós (Cenário
3). Em função das limitações físicas impostas pelo Cenário 2, pode-se imaginar valores de
probabilidade um pouco menores que aqueles do Cenário 3.
Tabela 10 – Probabilidade de conexão nos Cenários 1 e 3.
Cenário 1
Veículos
𝑃𝑐

10

50

100

22,0%

99,7%

100%

Cenário 3
Raio (m)
𝑃𝑐

150

250

350

51,4%

94,2%

99.5%

Fonte: Autoria própria.

Embora as equações apresentadas tenham sido obtidas para redes fixas, segundo
Bettstteter, elas podem ser usadas para redes móveis desde que os efeitos de borda (nos cenários
de simulação) possam ser minimizados.

