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RESUMO

Nos dias que correm existe um crescimento tecnológico que se traduz não só no
número de dispositivos, mas também nas suas capacidades de processamento. Cada vez
mais é possível encontrar pedestres e veículos equipados com dispositivos capazes de
comunicar sem fios. E graças a esses desenvolvimentos, é necessário criar aplicações que
permitam otimizar a utilização destes dispositivos.
De forma a ser possível prever o comportamento destas redes móveis, é necessário
simular a utilização destes dispositivos em ambientes urbanos. No entanto, os
simuladores existentes continuam a ser muito genéricos e incapazes de simular em grande
escala ou simular protocolos específicos de encaminhamento. Foi com o objetivo de
responder a estes problemas que foi criado este simulador.
Esta dissertação descreve o desenvolvimento de um simulador de comunicações
em ambientes urbanos. Este simulador permite simular as movimentações de vários tipos
de atores e permite simular a interação entre atores através de vários protocolos de
encaminhamento. Estes protocolos terão que realizar a comunicação da forma mais
realista possível. Foram então implementados vários protocolos de encaminhamento, de
maneira a que seja possível existir essa interação. Para ter a certeza que os protocolos
implementados foram implementados da forma mais realista, estes protocolos foram
testados a nível de performance e de resultados, e os resultados obtidos foram comparados
com resultados obtidos por um dos simuladores mais usados para a simulação deste tipo
de redes. Assim, com esta comparação, é possível concluir que os objetivos propostos
para este projeto foram atingidos.
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ABSTRACT

Nowadays, the is a growing in the technological field that translates not only in
the number of devices, but also in their processing abilities. It is more and more likely to
find pedestrians and vehicles equipped with devices that are capable of wireless
communication. And thanks to these developments, it is necessary to create applications
that allow to optimize the use of these devices.
In order to be possible to predict the behavior of this mobile networks, it is
necessary to simulate the use of these devices in urban environments. However, existing
simulators remain very generic and unable to simulate large scale scenarios or simulate
specific routing protocols. It was with that purpose that this simulator was created.
This thesis describes the development of a communication simulator in urban
environments. This simulator allows to simulate the movements of several types of actors
and allows to simulate the interaction between actors using several routing protocols.
These protocols will have to perform the communication in the most realistic way. Were
then implemented several routing protocols in order to make possible that interaction. To
be sure that the implemented protocols were implemented in the most realistic way, the
protocols were tested in terms of performance and results, and the obtained results were
compared with the results obtained by one of the most used simulators for this type of
networks. Therefore, with this comparison, it is possible to conclude that the objectives
proposed for this project were attained.

vii

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

viii

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

Conteúdo
Resumo ............................................................................................................................. v
Abstract ........................................................................................................................... vii
Lista de Siglas e Acrónimos .......................................................................................... xiii
Lista de Figuras .............................................................................................................. xv
Lista de Tabelas ............................................................................................................. xix
CAPÍTULO 1 – Introdução .............................................................................................. 1
1.1.

Enquadramento e motivação .............................................................................. 1

1.2.

Objetivos ............................................................................................................ 1

1.3.

Organização da Tese .......................................................................................... 2

CAPÍTULO 2 – Conceitos e Trabalhos Relacionados ..................................................... 3
2.1.

DTN ................................................................................................................... 3

2.1.1.

Problema de routing nas DTN e conceitos essenciais .................................... 3

2.1.2.

Perspetivas futuras.......................................................................................... 5

2.1.3.

Nomenclatura e endereçamento ..................................................................... 5

2.2.

VDTN ................................................................................................................ 8

2.2.1.

Modelo de arquitetura VDTN ........................................................................ 8

2.2.2.

VANETs e VDTN .......................................................................................... 9

2.2.3.

Problemas ..................................................................................................... 10

2.3.

Routing............................................................................................................. 11

2.3.1.

Routing em DTN .......................................................................................... 11

2.3.1.1.

Epidémico ................................................................................................. 11

2.3.1.2.

Spray And Wait ........................................................................................ 12

2.3.1.3.

Prophet ...................................................................................................... 12

2.3.1.4.

CAR .......................................................................................................... 13

2.3.1.5.

HYMAD ................................................................................................... 13

2.3.1.6.

SimBet ...................................................................................................... 13

2.3.1.7.

3R ............................................................................................................. 14

2.3.2.

Routing em VDTN ....................................................................................... 14

2.3.2.1.

Single-copy vs Multiple-copy .................................................................. 15

2.3.2.2.

Flooding .................................................................................................... 15

2.3.2.3.

Encaminhamento baseado em informação ............................................... 16

2.4.
2.4.1.
2.5.

802.11 .............................................................................................................. 17
802.11p ......................................................................................................... 17
Trabalho relacionado ....................................................................................... 18

ix

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

2.5.1.

theONE ......................................................................................................... 18

2.5.2.

BonnMotion ................................................................................................. 20

2.5.3.

SUMO .......................................................................................................... 20

CAPÍTULO 3 – Bartolomeu Urban Mobility Simulator ................................................ 23
3.1.

Arquitetura do sistema ..................................................................................... 23

3.1.1.

GlobalCoordinator ........................................................................................ 24

3.1.1.1.

Actor ......................................................................................................... 24

3.1.1.2.

SimStatus .................................................................................................. 24

3.1.1.3.

Generator .................................................................................................. 24

3.1.1.4.

Reporting .................................................................................................. 24

3.1.2.

LocalCoordinator ......................................................................................... 24

3.1.2.1.

SimStatus .................................................................................................. 24

3.1.2.2.

Maps ......................................................................................................... 25

3.1.3.
3.2.

Visualization................................................................................................. 25
Diferentes versões ............................................................................................ 25

3.2.1.

Versão v2.1.1................................................................................................ 25

3.2.2.

Versão v2.2................................................................................................... 27

3.2.3.

Versão v3.1................................................................................................... 28

3.2.4.

Versão v3.2................................................................................................... 28

CAPÍTULO 4 – Pilha protocolar e protocolos de encaminhamento .............................. 29
4.1.

Implementação da versão 3.1........................................................................... 29

4.1.1.

Camadas implementadas na versão 3.1 ........................................................ 30

4.1.1.1.

Wave Physical Layer ................................................................................ 30

4.1.1.2.

Wave MAC Layer .................................................................................... 30

4.1.1.3.

Wave Network Layer................................................................................ 31

4.1.1.4.

Wave Application Layer ........................................................................... 31

4.1.2.
4.2.

Problemas com esta implementação ............................................................ 32
Nova implementação ....................................................................................... 33

4.2.1.

Camada física ............................................................................................... 33

4.2.2.

Camada de ligação ....................................................................................... 33

4.2.3.

Camada de rede ............................................................................................ 33

4.2.3.1.

x

NetworkProtocol ....................................................................................... 34

4.2.4.

Camada de aplicação .................................................................................... 34

4.2.5.

CommStack .................................................................................................. 35

4.2.6.

Tipos de pacotes ........................................................................................... 35

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

4.2.6.1.

APDU ....................................................................................................... 35

4.2.6.2.

NPDU ....................................................................................................... 35

4.2.6.3.

PPDU ........................................................................................................ 36

4.2.7.
4.3.

Diferenças entre as duas versões .................................................................. 36
Protocolos ........................................................................................................ 37

4.3.1.

Protocolo Epidémico .................................................................................... 38

4.3.2.

Protocolo DirectDelivery ............................................................................. 39

4.3.3.

Protocolo SprayAndWait ............................................................................. 40

CAPÍTULO 5 – Testes e análise de resultados .............................................................. 43
5.1.

Cenários de teste .............................................................................................. 43

5.1.1.
5.2.

Ambiente de teste ......................................................................................... 43
BartUM ............................................................................................................ 45

5.2.1.

Protocolo Epidémico .................................................................................... 45

5.2.1.1.

Influência do tamanho da mensagem ....................................................... 46

5.2.1.2.

Influência do tamanho na fila de espera ................................................... 50

5.2.1.3.

Influência do número de nós .................................................................... 52

5.2.1.4.

Influência do alcance ................................................................................ 53

5.2.2.

Protocolo DirectDelivery ............................................................................. 55

5.2.3.

Protocolo SprayAndWait ............................................................................. 56

5.2.4.

theONE ......................................................................................................... 59

5.2.4.1.

Ambiente de testes .................................................................................... 59

5.2.4.2.

Protocolo Epidémico ................................................................................ 59

5.2.4.3.

Protocolo DirectDelivery.......................................................................... 61

5.2.4.4.

Protocolo SprayAndWait .......................................................................... 62

5.2.5.

Comparação entre simuladores .................................................................... 64

5.2.5.1.

Protocolo Epidémico ................................................................................ 64

5.2.5.2.

Protocolo DirectDelivery.......................................................................... 66

5.2.5.3.

Protocolo SprayAndWait .......................................................................... 67

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS.................................... 71
Bibliografia ..................................................................................................................... 73

xi

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

xii

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS
APDU – Application Packet Data Unit
BartUM – Bartolomeu Network Simulator
DNS – Domain Name Server
DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum
DTN – Delay Tolerant Networks
EID – Endpoint Identifiers
FCS – Frame Check Sequence
FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum
GPS – Global Positioning System
IEEE – Institute of Eletrical and Electronics Engineers
IETF – Internet Engineering Task Force
IP – Internet Protocol
IPN – Interplanetary Network
LAN – Local Area Network
MAC – Media Access Control
MANET – Mobile Ad Hoc Networks
MPDU – MAC Protocol Data Unit
NPDU – Network Packet Data Unit
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing
ONE – Opportunistic Network Environment
OSM – Open Street Maps
PHY - Physical
PPDU – Physical Packet Data Unit
SUMO – Simulation of Urban Mobility
TCP – Transmission Control Protocol
URI – Universal Resource Identifier
VANET - Vehicular Ad Hoc Networks
VDTN – Vehicular Delay Tolerant Networks

xiii

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

WAVE – Wireless Access in Vehicular Environments
WKT – Well Known Text
XML – Extensible Markup Language

xiv

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Vários tipos de ligações que podem existir entre nós ...................................... 4
Figura 2 - Uso de um URI em que o destino é uma função (reproduzido de [2]) ............ 6
Figura 3 - Bloco primário de um bundle (reproduzido de [2]) ......................................... 7
Figura 4 - Cenário VDTN (reproduzido de [3]) ............................................................... 8
Figura 5 - Paradigma store carry and forward (reproduzido de [4]) .............................. 10
Figura 6 - Disseminação de uma mensagem usando o protocolo Epidemic (reproduzido
de [10]) ........................................................................................................................... 12
Figura 7 - Tipos de encaminhamento VDTN (reproduzido de [4]) ................................ 15
Figura 8 - Diferenças entre estratégias de flooding e estratégias de encaminhamento
(reproduzido de [4]) ........................................................................................................ 16
Figura 9 - Arquitetura WAVE ........................................................................................ 18
Figura 10 - Interface do simulador theONE ................................................................... 19
Figura 11 - Interface do simulador SUMO (reproduzida de [9]) ................................... 21
Figura 12 - Arquitetura do sistema ................................................................................. 23
Figura 13 - Antiga estrutura em memória dos mapas (reproduzido de [11]) ................. 26
Figura 14 - Nova estrutura dos mapas em memória (reproduzido de [11]) ................... 26
Figura 15 - Visualization da versão 2.1.1 ....................................................................... 27
Figura 16 - Visualization da versão 2.2 .......................................................................... 28
Figura 17 - Antiga pilha WAVE e os comandos para envio e receção de mensagens ... 29
Figura 18 - Estrutura do APDU ...................................................................................... 35
Figura 19 - Estrutura do NPDU ...................................................................................... 35
Figura 20 - Estrutura do PPDU ...................................................................................... 36
Figura 21 - Nova sequência de pedidos para envio e receção de mensagens ................. 37
Figura 22 - Encapsulamento e envio de dados por parte da camada de rede para o
protocolo epidémico ....................................................................................................... 39
Figura 23 - Encapsulamento e envio de dados por parte da camada de rede para o
protocolo DirectDelivery ................................................................................................ 40
Figura 24 - Encapsulamento e envio de dados por parte da camada de rede para o
protocolo SprayAndWait ................................................................................................ 41
Figura 25 - Configuração dos geradores no simulador BartUM .................................... 44
Figura 26 - Mapa usado para a simulação visto através da aplicação JOSM ................. 45
Figura 27 - Taxas de entrega para 150 bytes para o protocolo epidémico ..................... 46
Figura 28 - Taxas de entrega para 300 bytes para o protocolo epidémico ..................... 47
Figura 29 - Atraso médio para 150 bytes para o protocolo epidémico (em segundos) .. 47
Figura 30 - Atraso médio para 300 bytes para o protocolo epidémico (em segundos) .. 48
Figura 31 - Ocupação de memória dos LocalCoordinator para o protocolo epidémico 150 bytes ......................................................................................................................... 49
Figura 32 - Ocupação de memória dos LocalCoordinator para o protocolo epidémico 300 bytes ......................................................................................................................... 50
Figura 33 - Taxa de ocupação das filas de espera para 150 bytes .................................. 51
Figura 34 - Taxa de ocupação das filas de espera para 300 bytes .................................. 51
Figura 35 - Taxa de entrega para diferentes nós para o protocolo epidémico ................ 52
Figura 36 - Atraso médio para diferentes nós para o protocolo epidémico (em segundos)
........................................................................................................................................ 53
Figura 37 - Influência do alcance na taxa de entrega para o protocolo epidémico ........ 54

xv

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

Figura 38 - Influência do alcance no atraso médio para o protocolo epidémico (em
segundos) ........................................................................................................................ 54
Figura 39 - Taxa de entrega para o protocolo DirectDelivery........................................ 55
Figura 40 - Atraso médio para o protocolo DirectDelivery (em segundos) ................... 56
Figura 41 - Taxa de entrega para 100 nós para o protocolo SprayAndWait .................. 57
Figura 42 - Taxa de entrega para 200 nós para o protocolo SprayAndWait .................. 57
Figura 43 - Atraso médio para 100 nós para o protocolo SprayAndWait (em segundos)
........................................................................................................................................ 57
Figura 44 - Atraso médio para 200 nós para o protocolo SprayAndWait (em segundos)
........................................................................................................................................ 58
Figura 45 - Taxa de entrega do protocolo epidémico no simulador theONE ................. 60
Figura 46 - Atraso médio do protocolo epidémico no simulador theONE (em segundos)
........................................................................................................................................ 60
Figura 47 - Influência do alcance na taxa de entrega do protocolo epidémico no
simulador theONE .......................................................................................................... 60
Figura 48 - Influência do alcance no atraso médio do protocolo epidémico no simulador
theONE (em segundos) ................................................................................................... 61
Figura 49 - Taxa de entrega do protocolo directDelivery no simulador theONE .......... 61
Figura 50 - Atraso médio do protocolo directDelivery no simulador theONE (em
segundos) ........................................................................................................................ 62
Figura 51 - Taxa de entrega para 100 nós do protocolo SprayAndWait no simulador
theONE ........................................................................................................................... 62
Figura 52 - Taxa de entrega para 200 nós do protocolo SprayAndWait no simulador
theONE ........................................................................................................................... 63
Figura 53 - Atraso médio para 100 nós do protocolo SprayAndWait no simulador
theONE (em segundos) ................................................................................................... 63
Figura 54 - Atraso médio para 200 nós do protocolo SprayAndWait no simulador
theONE (em segundos) ................................................................................................... 64
Figura 55 - Taxas de entrega obtidas pelos dois simuladores para o protocolo epidémico
........................................................................................................................................ 64
Figura 56 - Influência do alcance nas taxas de entrega obtidas pelos dois simuladores
para o protocolo epidémico ............................................................................................ 65
Figura 57 - Atraso médio obtido pelos dois simuladores para o protocolo epidémico (em
segundos) ........................................................................................................................ 65
Figura 58 - Influência do alcance no atraso médio obtido pelos dois simuladores para o
protocolo epidémico (em segundos) ............................................................................... 66
Figura 59 - Taxas de entrega obtidas pelos dois simuladores para o protocolo
directDelivery ................................................................................................................. 66
Figura 60 - Atraso médio obtido pelos dois simuladores para o protocolo DirectDelivery
(em segundos) ................................................................................................................. 67
Figura 61 - Taxas de entrega para 100 nós obtidas pelos dois simuladores para o
protocolo SprayAndWait ................................................................................................ 67
Figura 62 - Taxas de entrega para 200 nós obtidas pelos dois simuladores para o
protocolo SprayAndWait ................................................................................................ 68
Figura 63 - Atraso médio para 100 nós obtido pelos dois simuladores para o protocolo
SprayAndWait (em segundos) ........................................................................................ 68

xvi

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

Figura 64 - Atraso médio para 200 nós obtido pelos dois simuladores para o protocolo
SprayAndWait (em segundos) ........................................................................................ 69

xvii

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

xviii

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Configurações dos testes realizados no protocolo epidémico ....................... 46
Tabela 2 - Ocupação de memória dos LocalCoordinator para o protocolo epidémico 150 bytes ......................................................................................................................... 49
Tabela 3 - Ocupação de memória dos LocalCoordinator para o protocolo epidémico 300 bytes ......................................................................................................................... 50

xix

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

xx

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
Neste capítulo será apresentado um enquadramento ao tema desta dissertação,
bem como os seus objetivos. Este capítulo está dividido em três secções: enquadramento,
objetivos e estrutura da dissertação.
1.1. Enquadramento e motivação
Nos últimos anos houve um enorme crescimento a nível tecnológico, que se
traduziu não só no grande aumento de dispositivos móveis em ambientes urbanos, como
também nas suas capacidades tecnológicas, que são cada vez maiores. Entre estas, a
capacidade de comunicação destes dispositivos (móveis), usando diferentes tecnologias
é naturalmente uma das que mais tem evoluído. Nesta perspetiva, torna-se cada vez mais
importante estudar e analisar o desempenho dos sistemas de telecomunicações móveis.
Em 2010 foi iniciado o desenvolvimento de um simulador de espaços urbanos
(BartUMSim [11] [12]) em que o movimento das entidades móveis, pessoas e veículos,
está condicionado às próprias características do espaço (as ruas existentes, os sentidos de
trânsito, a existência de semáforos e paragens de autocarros, a localização dos edifícios,
etc.).
Além da mobilidade, o simulador suporta também a comunicação oportunista
entre dispositivos móveis. A comunicação oportunista refere-se à troca de mensagens
entre automóveis, autocarros, semáforos, pessoas, etc., quando estes estão próximos uns
dos outros. A sua implementação ainda não está concluída, mas já está finalizada a
estrutura básica do simulador que já suporta a simulação de nós, usando como referência
as normas 802.11p (WAVE) e Bluetooth.
Este simulador, para além destas características, destaca-se de outros simuladores
open-source devido ao facto de ter uma arquitetura distribuída, sendo assim possível
aumentar o poder de processamento aumentando o número de máquinas que executam a
simulação.
O próximo passo consiste na implementação de protocolos de encaminhamento
adequados a este tipo de redes, ditas redes oportunistas ou tolerantes a atrasos. Nestas
redes, a comunicação baseia-se em contactos esporádicos entre diferentes elementos da
rede, que se comportam como sistemas terminais e como encaminhadores, já que são eles
que armazenam e retransmitem a informação e tornam assim possível a comunicação em
ambientes de grande mobilidade.
1.2. Objetivos
Esta dissertação tem como objetivos gerais:




Desenho de um conjunto de componentes que permitam simular
protocolos de encaminhamento em redes oportunistas.
Desenvolvimento e integração desses componentes no BartUMSim.
Realização de testes dos novos componentes desenvolvidos no simulador
e avaliação do seu desempenho através da criação de cenários de
simulação concretos.
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1.3. Organização da Tese
Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. No primeiro capítulo é
realizada uma introdução ao tema desta dissertação, bem como aos seus objetivos que se
pretende atingir.
No segundo capítulo, Conceitos e Trabalhos Relacionados, é feito um estudo
sobre o estado da arte das redes DTN e VDTN, dando uma ênfase especial aos algoritmos
e protocolos de encaminhamento existentes neste tipo de redes. É ainda apresentada uma
visão geral sobre a família de protocolos 802.11 e alguns dos simuladores existentes para
a simulação deste tipo de redes.
No terceiro capítulo é realizada uma descrição do simulador Bartolomeu Urban
Mobility Simulator, da sua arquitetura geral e do seu estado no início deste projeto. É
dada uma explicação sobre as últimas versões deste simulador e por fim termina com a
explicação de uma versão final que consiste na união das versões anteriores e servirá
como base para próximas versões.
No quarto capítulo, Pilha Protocolar e Protocolos de Encaminhamento, é dada
uma explicação sobre a implementação realizada pelo Nuno Correia [12], bem como as
alterações que foram realizadas a essa estrutura. É também descrito o funcionamento das
novas camadas e dos novos protocolos de encaminhamento implementados.
No quinto capítulo, Testes e Análise de Resultados, são apresentados os resultados
obtidos no simulador com a nova implementação a nível de camadas, tal como o
desempenho de cada um dos protocolos implementados. Os resultados obtidos serão
comparados com os resultados obtidos no simulador ONE para verificação da veracidade
dos resultados.
No sexto e último capítulo, Conclusões e Trabalhos Futuros, serão apresentadas
as conclusões retiradas deste projeto e algumas sugestões do que pode ser realizado no
futuro para melhorar o simulador.
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CAPÍTULO 2 – CONCEITOS E TRABALHOS RELACIONADOS
Neste capítulo será feita uma descrição sobre as DTNs e VDTNs, falando em que
consiste cada um destes temas, alguns problemas que existem e alguns dos protocolos de
encaminhamento existentes para cada um destes dois tipos de redes. Será feita também
uma pequena descrição da norma 802.11, com especial foco no 802.11p e por fim serão
referenciados alguns dos simuladores que existem atualmente para este tipo de redes.
2.1. DTN
As DTN (Delay Tolerant Networks) são um tipo de redes especiais em que não
existe a garantia que uma mensagem chegue ao seu destino. Isto acontece, pois, neste tipo
de redes os nós encontram-se em movimento, o que leva a que as conexões que são
realizadas sejam conexões temporárias que podem terminar a qualquer momento. Isto
leva a que, muitas vezes, as mensagens que são geradas por um nó não tenham forma de
chegar ao seu destino. Este é um dos maiores problemas que estas redes encontram. De
forma a entender melhor este problema e algumas das soluções que foram propostas ao
longo do tempo, nesta secção será descrito este problema em maior detalhe, serão
referenciados alguns conceitos essenciais destas redes e algumas perspectivas futuras em
relação a este tema.
2.1.1. Problema de routing nas DTN e conceitos essenciais
Segundo [1], o problema de routing das delay-tolerant networks é formulado da
seguinte forma: as mensagens estão a ser transferidas de ponto a ponto através de uma
ligação que é variável no tempo, mas cujas dinâmicas podem ser conhecidas. O problema
tem como restrições o fato dos buffers em cada nó serem finitos e a propriedade geral que
pode não existir um caminho entre dois pontos. Isto limita a aplicação de mecanismos
tradicionais de routing que têm tendência a tratar interrupções e falhas procurando um
novo caminho ponto a ponto. Este artigo de 2004 foi uma das primeiras investigações em
DTNs.
As DTNs têm como principais características o fato de apresentarem frequentes e
longos períodos de tempo em que se encontram sem ligações, onde pode não existir um
caminho entre dois nós. Este problema contrasta com as redes convencionais na medida
em que normalmente neste tipo de redes é escolhido o caminho mais curto sem que haja
consideração pela largura de banda ocupada por essa transmissão e pela disponibilidade
dos buffers de cada um dos nós intermediários.
Em termos teóricos, o problema das DTNs é da forma “mudança abrupta”, em que
as capacidades dos nós e o atraso entre nós pode variar (até zero) em função do tempo e
do fato dos nós terem buffers finitos [15]. Na prática, as DTNs surgem em redes onde há
grande possibilidade de haver atrasos e falhas entre nós, como Low-Earth Orbiting
Satellites (LEO) e redes oportunistas. Desta forma, o problema de routing das DTNs pode
parecer-se com o problema das redes padrão, só que com o fato de existirem mais falhas
e estas falhas terem maior duração a nível temporal, mas não é verdade. Para as redes
normais, a topologia é assumida como uma topologia com ligações sempre disponíveis
(ou indisponíveis em pequenos intervalos de tempo), e o objetivo dos algoritmos de
routing é encontrar o melhor caminho disponível no momento para transmissão de tráfego
entre pontos. Numa rede DTN, um caminho entre dois pontos pode nunca vir a estar
disponível, o que obriga que o encaminhamento seja realizado ao longo do tempo de
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modo a que eventualmente seja possível alcançar o destino. Para isso é usado
armazenamento a longo prazo nos nós intermédios. O problema de routing das DTNs
baseia-se no problema de otimização que existe, pois pode existir um longo período de
tempo onde as ligações entre nós se encontrem indisponíveis e o espaço de
armazenamento em cada nó é finito, o que pode levar à perda de mensagens. Esta
formulação mostra que o encaminhamento em redes DTN é um problema complexo e
mais difícil que os problemas em redes normais.
Após esta explicação do problema, serão descritos alguns dos conceitos essenciais
neste tipo de redes.
Nós e ligações entre nós: num nó DTN não existe só uma ligação mas antes um
tipo de ligação múltipla, onde mais que uma ligação pode existir entre nós. A razão para
o uso de várias ligações é simples: pode ser possível selecionar entre 2 tipos de conexões
(físicas) distintas para mover dados entre o mesmo par de nós. Além disso, as capacidades
de uma ligação (e a uma menor extensão, o atraso) são dependentes do tempo (a
capacidade é zero nas alturas em que a ligação está indisponível). Assim, o conjunto de
ligações deve ter em conta tanto a capacidade como o atraso de uma ligação que varia ao
longo do tempo, mas também o fato de poderem existir várias ligações paralelas. Um
exemplo simples são os satélites, que se encontram em movimento constante. A
capacidade da ligação vai aumentar até ficar diretamente por cima da estação de controlo,
após esse ponto vai diminuir ao longo do tempo. Isto acontece porque o ruído é mínimo
quando o satélite está diretamente por cima e aumenta com o ângulo entre o satélite e as
antenas de receção.

Figura 1 - Vários tipos de ligações que podem existir entre nós

Contacto: um contacto é uma oportunidade para enviar dados por uma ligação
entre nós. Mais precisamente, é uma ligação específica num determinado momento
durante o qual a capacidade da ligação é estritamente positiva. Na Figura 1 trata-se de e1,
e2 e e3.
Mensagens: uma mensagem é um tuplo (u, v, t, m) onde u é a origem da
mensagem, v é o destino, t é o tempo quando a mensagem é inserida no sistema e m é o
tamanho da mensagem. O conjunto de todas as mensagens é chamado de traffic demand.
Armazenamento: os nós numa rede DTN tem um espaço de armazenamento a
longo termo (buffers) que são usados para guardar dados em trânsito ou dados à espera
de serem transmitidos para uma aplicação num nó de destino. Assume-se que os nós de
destino têm capacidade suficiente para guardar os dados que lhe são destinados.
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Routing: Routing ocorre num estilo de “store and forward”. O algoritmo de
routing é responsável por determinar o(s) próximo(s) nó(s) para onde uma mensagem
precisa de ser encaminhada para chegar ao seu destino. As mensagens que não são
imediatamente entregues esperam até que sejam atribuídas a contactos pelo algoritmo de
routing.
2.1.2. Perspetivas futuras
Na opinião dos autores de [1], são necessárias técnicas para selecionar caminhos,
planear transmissões, estimar a performance de entrega e gerir buffers. O problema deste
tipo de redes é só receberem mais atenção quanto maior for a vontade de ter maior
conectividade de dados ou em dispositivos que podem ser móveis, ou em regiões que só
podem ser alcançadas por dispositivos de rede não-convencionais (como motos ou
carros). Também é dado a entender que, em muitos cenários com desconexões frequentes,
as oportunidades de comunicação podem ser previsíveis.
As perspetivas futuras de [1] mostram que existem problemas a ser resolvidos.
Além dos problemas referidos no parágrafo anterior, existem outros problemas como a
falta de espaço nos routers intermédios, pois não existe uma maneira de remover
mensagens que ou tenham expirado ou por razões aplicacionais, a falta de mecanismos
de controlo de tráfego sobre a rede, a falta de modelos de simulação, entre outros. Estes
problemas mostram a evolução que as redes DTNs precisam de ter de forma a se tornarem
melhores redes ou mais fiáveis.
2.1.3. Nomenclatura e endereçamento
Nomes e endereços são alguns dos aspetos fundamentais de uma arquitetura de
rede, e um dos aspetos mais difíceis de definir. Geralmente, dar um nome a uma rede foi
pensado como algo útil para as pessoas ou organizações, enquanto que endereçar uma
rede é mais útil para operações de rede e routing. Os nomes são esperados serem
sequências de comprimento variáveis, enquanto se espera que endereços sejam
sequências com comprimento fixo. Normalmente, uma função de ligação ou uma forma
de mapeamento de rede é utilizada para converter nomes em endereços. Se utilizarmos o
caso da Internet, a forma de mapeamento é o Domain Name System (DNS). No caso de
vários sistemas de rede de sobreposição, pode ser uma função hash a ser executada
localmente.
Na evolução da arquitetura DTN, os nós sempre tiveram identificadores. Estes são
utilizados no contexto do protocolo de bundle [16], que fornece o serviço básico de
entrega de mensagem para DTN. Originalmente, identificadores no protocolo bundle
foram construídos como um 3-tuplo da forma (região, host, aplicação), que foi capaz de
identificar não apenas um host, mas também uma aplicação sobre o host. A região era
uma parte da topologia da rede e no projeto original IPN (Interplanetary Network) foi
geralmente assumido para representar uma área bem conectada em torno de um planeta.
As decisões de routing eram, portanto, relativamente simples, primeiro com base na
região, e, em seguida, no host identificador, semelhante à forma como o encaminhamento
é organizado em certas redes IP. Depois de alguma consideração sobre a parte da
aplicação no identificador, este foi incorporado no host, formando um identificador
demultiplexing, onde o particionamento entre o host e a aplicação é determinada dentro
de uma região.
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Ao reconhecer que os nós podem exigir múltiplos identificadores e até mesmo
vários tipos de identificadores, foi procurada então uma estrutura de nomeação que fosse
capaz de codificar nomes ou endereços de vários espaços de nomes diferentes (e, assim,
exigindo também uma forma de identificar os espaços de nomes a partir do qual os
identificadores tenham sido alocados). Felizmente, o trabalho no IETF já havia sido
realizado na área de sistemas de nomeação generalizadas, sob a forma de Universal
Resource Identifiers (URI) [17]. Um exemplo de um URI é a sequência ether://00-21-12fe-00-31 (baseado em [2]).
Usando URIs como identificadores traz várias vantagens. Primeiro, eles podem
codificar os nomes ou endereços que tenham muitos namespaces. Isto permite que,
usando o URI ether://00-21-12-fe-00-31, este possa ser codificado para um endereço
como dtn://teste.te.com. Depois, usar strings para representar EIDs (Endpoint Identifiers)
abre a possibilidade de criação de políticas interessantes de encaminhamento DTN
usando a sequência correspondente. Isto permite que seja possível encaminhar o tráfego
para um determinado nó intermédio caso esse tráfego tenha uma determinada origem ou
destino. Também é importante referir que na criação destas políticas não é necessário que
o formato do “próximo nó” esteja no mesmo formato que o formato presente no bundle.
Usando um exemplo mais simples, é semelhante à adição de rotas de encaminhamento
fixas num router. Finalmente, a generalidade do formato URI também é aplicável a
sistemas em que o endereço destino de uma mensagem é uma função do seu conteúdo de
encaminhamento.

Figura 2 - Uso de um URI em que o destino é uma função
(reproduzido de [2])

Usando bundles, é possível diminuir o número de trocas, o que pode ser
considerado interessante se o round trip for em horas, dias ou semanas.
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Figura 3 - Bloco primário de um bundle (reproduzido de [2])

O tema de routing DTN quase que se tornou uma área de pesquisa independente.
Houve mais de uma dúzia de diferentes esquemas de routing propostos, algumas teses de
doutoramento, e uma série de estudos de simulação de papéis - principalmente que
exploram as características particulares de um ou mais algoritmos. Tal é entendido como
uma situação saudável, e foi previsto durante o desenvolvimento da arquitetura DTN.
O Routing DTN pode eventualmente envolver não só o trajeto ou a seleção do
próximo salto em direção a um destino utilizando uma única métrica, mas possivelmente,
várias soluções de routing, dependendo dos tipos de bundles a serem movidos. Por
exemplo, um caminho mais longo, que inclua um nó que seja mais confiável pode ser
preferível a um caminho mais curto onde não exista um nó confiável. Além disso, o
routing DTN não seleciona apenas os próximos saltos em cada nó de encaminhamento,
mas também o próximo protocolo. Assim, uma solução de routing pode envolver não
apenas um conjunto de caminhos, mas também um conjunto de protocolos de
encapsulamento adequados utilizados para facilitar a entrega usando um conjunto
heterogêneo de transportes.
Em relação aos problemas referidos no artigo [1], já existem vários
melhoramentos para os problemas encontrados: o problema de falta de espaço nos routers
intermédios já foi melhorado pois agora com a implementação de bundles e com as
mensagens a terem TTL (Time to Live), as mensagens que já tenham sido expiradas são
removidas dos nós intermédios, a falta de modelos de simulação foi resolvida com a
criação de vários modelos, que tem como base o comportamento probabilístico, social,
aleatório e o caminho mais curto por exemplo, o que leva a que assim exista uma maior
quantidade de modelos que pode levar a simulações mais realistas.
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2.2. VDTN
O conceito da arquitetura DTN também foi estendido para as redes veiculares,
chamadas de Vehicular DTN (VDTN). Nessas redes, os veículos são explorados de forma
a oferecer um meio de transmissão de mensagens ao moverem-se à volta da rede e a
recolherem mensagens de nós fonte. Uma serie de projetos têm sido baseados neste
conceito como por exemplo o Message Ferry [18] [19], DakNet [20], etc. As redes
veiculares também têm sido usadas para a transmissão de notificações sobre condições
de trânsito, acidentes, portagens automáticas, lugares de estacionamento, anúncios e para
recolha de dados colhidos por veículos sobre o estado do pavimento, por exemplo [21]
[22].

Figura 4 - Cenário VDTN (reproduzido de [3])

2.2.1. Modelo de arquitetura VDTN
O modelo de arquitetura VDTN baseia-se em três tipos de nós, como se pode ver
pela Figura 4: nós terminais, nós móveis e nós de retransmissão. Os nós terminais são
pontos de acesso para a VDTN e podem estar localizados em regiões isoladas. Eles
fornecem a ligação aos utilizadores finais, permitindo-lhes o uso de aplicações que não
utilizem tempo real. Pelo menos um dos nós terminais pode ter acesso à Internet. Os nós
móveis são responsáveis por carregarem fisicamente os dados entre nós terminais. Os nós
de retransmissão são nós fixos localizados em encruzilhadas/cruzamentos, com baixos
requisitos de potência e com comportamento “store and forward”. Eles permitem que nós
móveis que passem por eles recolham e depositem dados. Os nós moveis também podem
trocar mensagens entre si.
As redes VDTN são um tema que apresenta questões e problemas de rede
específicos, tais como a arquitetura (nome e endereçamento), desenho dos nós (potência,
capacidade de armazenamento, alcance, velocidade, ligação física), tipo de nós (móveis,
estacionários), tipo de interações, tipo de cooperação, topologia de rede (conhecida ou
não), padrão de mobilidade, programação, tráfego (estático ou dinâmico), protocolos de
routing, formato do bundle, mecanismos de cache, segurança e aplicações suportadas.
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2.2.2. VANETs e VDTN
A comunicação direta entre veículos pode ser estabelecida por Mobile Ad-Hoc
Networks (MANETs), que não dependem de uma infraestrutura fixa. Vehicular Ad-Hoc
Networks (VANET) é uma tecnologia que utiliza veículos como nós. Por isso, MANETs
que controlem aviões, comboios, carros, e robôs são chamadas de VANETs. Porém,
VANETs exibem um comportamento bipolar dependendo da topologia da rede: topologia
com conexão total com grandes quantidades de tráfego e topologia com poucas conexões
quando o volume de tráfego é pequeno [23]. Isso permite a distinção de duas categorias
de redes veiculares: VANETs como descrito em cima e VDTNs que são redes veiculares
com pouco tráfego onde podem ser aplicados protocolos DTN.
A criação das VDTNs deve-se ao facto de existirem características que pertencem
tanto às VANETs como às DTNs. Uma destas características é a sua aplicação que pode
ser, por exemplo, para avisar outros condutores sobre uma travagem de emergência, onde
o protocolo DTN pode não ser o mais ideal para avisar pois pode informar veículos que
estejam longe demais do veículo onde ocorreu a travagem, ou, por exemplo, uma
aplicação para encontrar um local de estacionamento, onde não existem tantas restrições
e o protocolo DTN pode ser usado. Outra característica é a frequente alteração da
topologia, onde estão constantemente a ocorrer desconexões e a janela de conexão para
transferência dos bundles é pequena por isso é necessário algo que já esteja preparado
para lidar com essas perdas. Outras características existentes são a sua consciência
geográfica, a previsão de mobilidade e as suas capacidades de transmissão e de
armazenamento.
Na Internet atual o paradigma mais utilizado é o paradigma “store and forward”,
em que o tráfego é simplesmente reencaminhado pelos seus nós até chegar ao seu destino.
Nas VANETs e nas VDTNs esse paradigma não pode ser usado. Ao usar este paradigma
corre-se o risco de, se uma conexão se perder, o tráfego não conseguir chegar ao seu
destino e ser descartado por um nó. Como neste tipo de redes isto é um fator constante,
para tentar resolver este problema começou-se a usar o paradigma “store, carry and
forward”. Deste modo os bundles, que não passam de mensagens assíncronas com
tamanho variável, podem chegar oportunisticamente ao seu destino sem que exista um
caminho direto entre fonte e destinatário no momento em que o bundle seja enviado. Se
o caminho não existir no momento do envio do bundle, um nó guarda o bundle até que
tenha a oportunidade de entregar ao destino, ou quando outro nó chegue e tome conta
desse bundle. Desse modo existe uma maior probabilidade de um bundle chegar ao seu
destino.
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Figura 5 - Paradigma store carry and forward (reproduzido de [4])

Apesar de o grande foco nas VANETs e nas VDTNs serem os protocolos de
encaminhamento e o comportamento dos nós presentes (se é baseado no comportamento
social, probabilístico, aleatório, etc.), existem ainda outros problemas que também
necessitam de atenção.
2.2.3. Problemas
Modelação matemática, simulação e testes reais: A modelação matemática é
difícil nas VDTNs devido às suas conexões variáveis e noções temporais dinâmicas. Um
dos caminhos futuros possíveis é o melhoramento dos modelos existentes ou a criação de
novos. Nas simulações o fato de, normalmente, para demonstração de novos protocolos
ser usado ou criado um simulador novo, leva a que não seja possível saber exatamente se
realmente o protocolo desenvolvido é melhor ou pior ou em que áreas este protocolo é
melhor que outros. Este problema tem começado a diminuir com o uso cada vez maior
do simulador NS2 (agora já está na versão 3) e do simulador ONE. Este, para além de
simular a movimentação e o contacto entre os nós, implementa muitos dos protocolos
DTN e permite a visualização gráfica dos nós [38]. Nos testes, o maior problema
encontrado é o fato de só serem realizadas simulações. Grande parte dos algoritmos e dos
protocolos que são criados não têm testes reais, só testes em simuladores, o que não
permite ver alguns problemas que apareceram facilmente na realidade.
Endereçamento e atribuição de nomes: Este problema precisa de maiores
desenvolvimentos para ter maior flexibilidade. Embora sejam usadas noções geográficas
para o endereçamento nas VDTNs, em nós móveis que não estão num local geográfico
fixo, torna-se difícil encontrar um endereço que facilite o envio dos bundles. Também é
útil fornecer uma ligação à Internet aos nós em determinado momento, para que seja
possível para os nós receberem e enviarem bundles pela Internet.
Consideração de múltiplas métricas: Grande parte dos algoritmos baseiam-se
numa métrica, como a probabilidade de contacto ou interações sociais, para tomarem
decisões de transmissão dos bundles. Porém, existem várias métricas que poderão obter
melhores resultados em determinados momentos. Desta forma, o uso de várias métricas
simultaneamente, onde uma é escolhida devido ao seu peso em relação às outras ou
dependendo da situação pode obter melhor resultados do que o uso de uma única métrica.
Pode ser difícil, mas pode mostrar diferentes abordagens aos problemas de
reencaminhamento dos bundles.
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2.3. Routing
Nesta secção será feita uma descrição de vários tipos de algoritmos e protocolos
de encaminhamento em redes DTN e VDTN.
2.3.1. Routing em DTN
Nesta secção serão referidos alguns protocolos de encaminhamento utilizados em
redes oportunistas. Estes protocolos serão classificados em protocolos sem conhecimento,
em que os protocolos não têm qualquer conhecimento acerca da rede, da topologia ou da
frequência de conexões entre nós, protocolos com conhecimento parcial, onde estes
protocolos recolhem informação acerca dos seus encontros com outros nós ou pelo seu
histórico de localizações, e protocolos com conhecimento total, onde para além da
frequência de encontros e historial de contactos, eles podem também analisar informação
baseada nos hábitos do utilizador, relações entre os utilizadores, etc.
2.3.1.1. Epidémico
O protocolo Epidémico é um protocolo de encaminhamento que dissemina
mensagens de uma maneira muito semelhante à transmissão de uma doença [24]. Um nó
que recebe uma mensagem encaminha-a para todos os seus vizinhos, que por sua vez
repetem o processo e enviam para todos os seus vizinhos e assim consecutivamente. Este
ciclo é repetido até que a mensagem chegue ao seu destino ou até atingir um número
máximo de saltos.
O objetivo do protocolo Epidémico é maximizar a entrega dos dados e minimizar
o atraso. Porém, ao fazer isso, inunda a rede de mensagens e causa congestionamento.
Para uma rede onde haja vários nós sempre a emitir mensagens, é necessário que haja
uma grande quantidade de memória disponível senão corre-se o risco de, com tantas
mensagens a serem transmitidas, que seja descartada uma mensagem e que assim esta
seja impedida de chegar ao seu destino.
O protocolo Epidémico é normalmente usado como medida de comparação entre
outros protocolos de routing devido à sua elevada taxa de eficiência na entrega de
mensagem e atraso, porém o número de mensagens extra (overhead) aumenta
proporcionalmente com o número de nós. Em dispositivos com recursos limitados, este
algoritmo pode ter uma taxa de entrega baixa.
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Figura 6 - Disseminação de uma mensagem usando o protocolo Epidemic (reproduzido de [10])

Como podemos verificar na Figura 6, o nó h1 tem uma mensagem para ser
entregue ao nó h2. Essa mensagem é encaminhada para todos os nós vizinhos de h1 que
por sua vez enviam para todos os seus vizinhos e assim sucessivamente até que a
mensagem chegue ao seu destino. Uma coisa que se pode verificar é que vários nós
recebem as mensagens várias vezes, o que leva a que nos casos de haver pouca memória,
se existirem outras mensagens a ser transmitidas, as mensagens guardadas anteriormente
correm o risco de serem descartadas. Trata-se de um protocolo sem conhecimento pois
dissemina as mensagens para todos os nós com quem entre em contacto, sem saber qual
a topologia da rede e se o nó para o qual transmitiu a mensagem teve contacto com o
destino da mensagem.
2.3.1.2. Spray And Wait
Spray and Wait consiste em duas fases: na fase de Spray, L cópias de uma
mensagem são distribuídas na rede a partir de uma fonte para L nós distintos. Os L nós
carregam a sua cópia da mensagem e usam a transmissão direta de transmitir a mensagem
apenas para o seu destino [25]. Foi proposta uma família de variações Spray and Wait,
que diferem na maneira como as L cópias se espalham inicialmente. A mais eficiente é
chamada de Binary Spray and Wait, onde um nó A com L > 1 cópias de uma mensagem
dá metade das cópias da mensagem para cada nó que ele encontra. Foi provado que Binary
Spray and Wait é ótimo, proporcionando um atraso mínimo entre todos os algoritmos
Spray and Wait, quando todos os nós se movem de uma forma independente e
identicamente aleatória. O problema com este algoritmo é como escolher o valor mínimo
de L que vai conseguir o melhor desempenho na rede (maximizar a taxa de entrega de
mensagens e minimizar a latência de mensagens) [25]. Trata-se de um protocolo sem
conhecimento da rede.
2.3.1.3. Prophet
Uma forma de reduzir a sobrecarga do protocolo Epidémico é tentar identificar
padrões de movimento ou de contato. O Prophet (Probabilistic Routing Protocol using
History of Encounters and Transitivity) [26] usa uma métrica probabilística chamada
''probabilidade de entrega'' P ε [0,1] que indica a probabilidade de um nó poder ser capaz
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de transmitir uma mensagem para um determinado destino. O PRoPHET leva em conta
o historial de contactos anteriores. Além disso, assume que o movimento de nó não é
aleatório e que é possível identificar padrões de mobilidade. Assim, se um nó visita
frequentemente uma parte da rede, existe uma alta probabilidade que esse local seja
visitado no futuro. O modelo probabilístico é baseado na previsão da probabilidade de
entrega de cada nó para cada destino conhecido. Um problema que ocorre com este
algoritmo acontece quando determinados nós tendem a formar comunidades fechadas,
onde cada nó tem uma alta probabilidade P para se reunir com todos os outros nós na
comunidade. Neste caso, o protocolo PRoPHET comporta-se como o protocolo
Epidémico, retransmitindo uma mensagem para cada nó com alta probabilidade.
Inicialmente, o PRoPHET foi avaliado num simulador criado especificamente
para testar o protocolo. Nesses testes ficou demonstrado que o PRoPHET melhora o seu
desempenho em redes com alta mobilidade ou em que os nós tenham um grande alcance
de comunicação, uma vez que esses fatores permitem um maior número de encontros
entre os nós, que, por sua vez, permite a troca de mais informações de contexto. Porém
não existem estudos sobre o tempo que o protocolo precisa para proceder a um cálculo
preciso da probabilidade para poder funcionar otimamente. A implementação de
referência do DTN2 usa o protocolo PRoPHET como o seu protocolo de encaminhamento
por defeito [27]. Devido a isso, é usado amplamente como linha de base para avaliar
novas propostas.
2.3.1.4. CAR
O protocolo Context-Aware Routing (CAR) tenta prever se um destino pertence à
mesma parte ligada da rede do remetente (ou do nó que reencaminha a mensagem) [28].
Os autores usam como informações de contexto o número de vizinhos de um nó e o seu
atual nível de energia. Está classificado como de conhecimento parcial pois para
conseguir recolher as informações de rede um nó não necessita explicitamente de troca
de mensagens. Se o destino se encontra na parte ligada da rede, a mensagem é transmitida
usando DSDV (routing ad-hoc); caso contrário, ele utiliza uma função de utilidade
baseada na taxa de variação da conectividade e na probabilidade de o destino estar no
mesmo cluster do nó de retransmissão.
Para avaliar a sua proposta os autores deste protocolo propuseram um modelo de
mobilidade baseado na comunidade que cria grupos na rede.
2.3.1.5. HYMAD
O HYMAD é um protocolo de encaminhamento DTN-MANET híbrido, uma vez
que o encaminhamento MANET tende a ter uma menor sobrecarga em grupos altamente
ligados de nós [29]. Em HYMAD, os nós identificam ''grupos'' de vizinhos conectados.
Ele encaminha mensagens usando routing MANET dentro dos grupos, enquanto que a
comunicação intergrupal ocorre usando o paradigma DTN.
2.3.1.6. SimBet
O SimBet é um protocolo de encaminhamento com base em interações sociais que
usa métricas de centralidade e de semelhanças sociais para definir a probabilidade de o
nó entrar em contato com o destino [30]. Neste contexto, os nós com altos valores de
centralidade serão pontes entre diferentes comunidades na rede. Além disso, os nós com
“índices de semelhança” superior têm as maiores probabilidades de encontrar um vizinho
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comum com o destino. Deste modo, inicialmente é usada a métrica centralidade para a
troca de mensagem entre as comunidades e depois a métrica de semelhança é usada dentro
da comunidade para entregar a mensagem para o destino.
2.3.1.7. 3R
O 3R foi proposto como um protocolo de encaminhamento com base nas
observações de amostras verdadeiras [31]. Os autores recolheram vestígios WiFi/Bluetooth de 123 telefones durante seis meses em 2010. Eles caracterizaram a procura
de sinal como uma procura de baixa granularidade, uma vez que os telefones fazem um
scan Bluetooth a cada 60 s e, se um telefone consegue digitalizar outro telefone, os
telefones encontram-se no mesmo local. Os autores mostraram que o padrão destes
encontros é regular e previsível.
Como consequência, propuseram o 3R, que aprende os padrões de encontros,
criando uma tabela com probabilidades de encontro por nó para cada hora de cada dia
(dia da semana e fim de semana). A granularidade da tabela foi avaliada, uma vez que o
método pode criar tabelas de probabilidade bastante grandes. A principal desvantagem da
3R é que requer um período longo de bootstrapping.
2.3.2. Routing em VDTN
Existem algoritmos de encaminhamento que se tornaram bem conhecidos e são
utilizados como referência pelos investigadores para comparar as suas propostas ou para
propor novos desenvolvimentos baseados nelas. Diferentes classificações têm sido feitas
por investigadores para protocolos de routing em VDTN. Com base na metodologia
utilizada para encontrar os seus destinos, e se usada a replicação de mensagens ou não, o
routing em VDTN pode ser classificado em várias categorias: Cópia Única vs Várias
Cópias, flooding [32], o encaminhamento aleatório, encaminhamento com base em
diferentes tipos de informações disponíveis, etc.
Neste ponto serão referidos alguns algoritmos e protocolos de encaminhamento
em VDTN. Alguns destes algoritmos são também apresentados nas DTNs, sendo por isso
possível que estas categorias apresentem alguma sobreposição. A Figura 7 mostra uma
taxonomia geral dos algoritmos de encaminhamento VDTN.
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Figura 7 - Tipos de encaminhamento VDTN (reproduzido de [4])

A Figura 7 mostra várias categorias e algumas dessas categorias serão explicadas
nas secções seguintes. Existem algoritmos que não se encontram na figura pois estão
incluídos noutras categorias. Nesta secção serão discutidas algumas categorias que são
mais relevantes para os algoritmos primários.
2.3.2.1. Single-copy vs Multiple-copy
Estratégias de routing baseadas em DTNs podem ser classificadas com base no
número de cópias de pacotes difundidos através da rede [33]. A categoria de cópia única
mantém uma única cópia de um pacote na rede que é transmitido entre os nós da rede. A
categoria de cópias múltiplas replica pacotes em oportunidades de contato. Um exemplo
de protocolo de routing de única cópia é Direct Delivery [34]. O nó de origem carrega
uma mensagem até encontrar o seu destino final. Exemplos de protocolos de
encaminhamento de múltiplas cópias podem incluir vários algoritmos de flooding e
flooding controlado, que serão descritos na próxima secção.
2.3.2.2. Flooding
Na estratégia de flooding, as mensagens são replicadas para nós suficientes de
modo a que os nós de destino devam recebê-las. Isto é possível verificar na Figura 8.
Quando a replicação é utilizada, permite melhores rácios de entrega de mensagens do que
em protocolos baseados em encaminhamento direto. Cada nó mantém um número de
cópias de cada mensagem e transmite-os de forma oportunista para outros contatos. Estes
protocolos baseados em flooding aumentam a probabilidade de entrega de mensagens
para o destino. No entanto, a abordagem aumenta a utilização de recursos de rede como
largura de banda e armazenamento e, portanto, não pode lidar com o congestionamento
da rede e apresentam problemas de escalabilidade [32].
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Figura 8 - Diferenças entre estratégias de flooding e estratégias de encaminhamento (reproduzido de [4])

O protocolo Epidémico é um protocolo que implementa flooding numa DTN e
não precisa de conhecimento prévio da rede. Como foi explicado anteriormente, no
protocolo Epidémico as mensagens são inundadas por toda a rede para chegar apenas a
um destino. Esta pode ser considerada a solução ideal num ambiente sem limites de
largura de banda/espaço no buffer. Outro protocolo de routing baseado em flooding
dedicado às VDTNs é o MaxProp [35]. O MaxProp também inunda a rede de mensagens,
mas explicitamente limpa-as assim que uma cópia seja entregue ao destino. Este protocolo
aborda cenários em que a duração da transferência (contacto entre nós) ou o
armazenamento das mensagens é um recurso limitado na rede. O princípio do protocolo
MaxProp é baseado numa lista ordenada de mensagens guardadas. O protocolo MaxProp
lida com o problema de entrega de pacotes já agendados para serem transmitidos a outros
colegas e exclusão de pacotes quando os buffers estiverem com pouco espaço. Além
disso, o MaxProp envia mensagens para outros nós numa ordem específica que leva em
conta o número de saltos e a probabilidade de entrega de mensagens com base em
encontros anteriores.
Outro protocolo que utiliza este tipo de estratégia é o protocolo Spray and Wait,
que foi falado no ponto 2.3.1.2..
2.3.2.3. Encaminhamento baseado em informação
Nesta categoria de encaminhamento, alguns protocolos de routing usam o
conhecimento sobre a rede para escolher o melhor caminho para o destino. Esta categoria

16

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

também é conhecida como baseada no conhecimento [36]. Uma das principais diferenças
entre esses protocolos de routing é o tipo de informação utilizada: o conhecimento prévio
da rede, o historial de encontros entre nós, informações de localização. No entanto, não
existe um protocolo de encaminhamento VDTN que possa ser considerado perfeito e
adequado para todos os tipos de redes veiculares. O protocolo PRoPHET, falado
anteriormente, é um exemplo de um protocolo que utiliza informação para a transferência
de mensagens.
Noutro exemplo de utilização dos diferentes tipos de informação, o
encaminhamento Geographic é uma das abordagens mais promissoras para VDTNs. Este
algoritmo baseia-se na disponibilidade e utilização de sistemas de navegação de veículos,
que têm tendência a tornarem-se um padrão em veículos atuais. Geographical
Opportunistic Routing for Vehicular Networks (GeOpps) [37] é um protocolo de
encaminhamento VDTN com base em informação geográfica. Ele explora a informação
geográfica presente nos sistemas de navegação para encaminhar o bundle
oportunisticamente para um determinado local geográfico mais próximo do destino final
[37]. Assim, o veículo que seja capaz de entregar o pacote mais rapidamente ou que use
a rota mais curta ao seu destino torna-se o próximo transportador.
2.4. 802.11
As redes sem fios 802.11, conhecidas como redes WiFi, nasceram a partir do
projeto 802 do IEEE que tem como alvo de investigação a camada física (PHY) e a
camada de controlo de acesso ao meio (medium access control – MAC). A aprovação do
projeto 802.11 ocorreu em 1991 e em 1997 a primeira versão da norma foi publicada. Ao
longo dos anos, foram aparecendo novas versões da norma que permitem, para além da
criação de equipamento com mais largura de banda e compatíveis com os existentes, a
adaptação deste projeto a outras áreas como as VDTN. No próximo ponto será referido o
802.11p, que foi criado especificamente para as redes veiculares.
2.4.1. 802.11p
Aceite em Setembro de 2003, o 802.11p, tal como referido anteriormente foi
criado especificamente tendo como alvo os ambientes veiculares. Opera na banda 5.855.925 GHz ITS nos Estados Unidos e na banda 5.855-5.905 GHz na Europa. A sua
camada física é idêntica à camada física do 802.11a, que para além de usar o FHSS
(frequency-hoping spread spectrum) e o DSSS (direct sequence spread spectrum), utiliza
também como técnica de modulação o OFDM (orthogonal frequency-division
multiplexing) na sua camada física que suporta uma taxa de transmissão de dados até 54
MB/s. Porém, para além do tradicional canal de largura de banda de 20 MHz, o 802.11p
pode operar opcionalmente usando um canal de 10 MHz com o objetivo de compensar o
fato de o atraso, em ambientes veiculares, estar constantemente a variar. Com um canal
com 10 MHz de largura, a taxa de envio de dados máxima que a camada física consegue
suportar é reduzida para metade, ou seja, 27 Mb/s. Para permitir comunicações a
distâncias superiores, a potência máxima de saída pode ser aumentada para 760 mW.
Devido às condições climatéricas, o 802.11p requer que os rádios sejam operáveis a
temperaturas entre -40º C a 85º C. [5]
O protocolo 802.11p permite comunicações entre dispositivos que se movem a
uma velocidade até 200 km/h. Faz parte da framework WAVE (Wireless Access in
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Vehicular Environments). Além da parte física (PHY), o 802.11p define a parte inferior
da camada MAC, enquanto que a família de standarts 1609 do IEEE define a parte
superior do MAC (1609.4), a parte de rede (1609.3), a parte de segurança (1609.2), a
parte de manutenção da comunicação (1609.5), e a arquitetura geral (1609.0), como é
possível verificar pela Figura 9.

Figura 9 - Arquitetura WAVE

Com um alcance máximo de comunicação de 1 Km, o tempo para troca de
mensagens entre dois dispositivos é limitado a uns segundos antes que a conexão se perca.
Como esta conectividade é curta, os dispositivos nem se associam nem se autenticam
antes da troca de mensagens. Em vez disso, os dispositivos juntam-se a redes WAVE
usando um procedimento interno do dispositivo, sem qualquer troca de dados usando o
meio wireless. A falta de associação/autenticação expõem os dados a riscos de segurança,
que são tratados pela entidade de segurança especificada no protocolo 1609.2. Como
especificado no 1609.4, o sistema WAVE funciona num sistema de um canal de múltiplas
frequências que consiste num canal de controlo para aplicações seguras e canais de
serviço para aplicações não-seguras. Desta forma, a sincronização global é crucial para
redes ad hoc veiculares para coordenar acessos ao canal. [5]
O 802.11p melhora a função de sincronização do tempo para facilitar a
sincronização do tempo global através de uma fonte externa como GPS. Para atender às
exigências de privacidade como, por exemplo, para evitar ser localizado durante uma
viagem, um dispositivo escolhe aleatoriamente um endereço MAC que é alterado
regularmente.
2.5. Trabalho relacionado
Nesta secção pretende-se mostrar alguns dos simuladores semelhantes ao que
estamos a desenvolver. Serão analisados os simuladores open-source the ONE,
BonnMotion e SUMO.
2.5.1. theONE
O theONE (Opportunistic Networking Environment) [38] é um simulador
especialmente desenhado para a avaliação e simulação de redes oportunistas. É
desenvolvido em JAVA e open-source, o que permite que as pessoas o possam utilizar
livremente e alterar os seus componentes consoante as suas necessidades. Permite aos
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seus utilizadores criarem cenários baseados em diferentes modelos de movimentação e
oferece a implementação de diferentes protocolos de encaminhamento. Permite ainda que
os seus utilizadores vejam a mobilidade dos nós e a troca de mensagens através de uma
interface e possibilita que no final da simulação seja possível gerar algumas estatísticas
referentes à simulação. Neste momento encontra-se na versão 1.6 e pode ser descarregada
do site oficial [7].

Figura 10 - Interface do simulador theONE

Este simulador foi desenvolvido pelos projetos SINDTN (Security Infrastuture for
Delay Tolerant Networks) e CATDTN (Connectivity, Applications and Trials of Delay
Tolerant Networks), contando com o apoio da Nokia Research Center. Atualmente é
mantido e estendido pela cooperação entre a Aalto University (Comnet) e pelo
Technische Universitat Munchen (Connected Mobility). Foi construído de forma a que
seja possível adicionar extensões de virtualmente todas as suas funcionalidades devido à
sua estrutura modular.
As suas principais funcionalidades são a modelação de movimento de nós,
contacto inter-nós encaminhamento e tratamento de mensagens. Os resultados obtidos e
a sua análise dos resultados são realizados por visualização, relatórios e ferramentas de
pós-processamento de dados.
Tem como principais módulos a capacidade dos nós, onde estes podem atuar como
carros, pedestres, etc. e tem implementadas características como movimento, interfaces
radio, consumo de energia, entre outras, a mobilidade, que define os algoritmos e as regras
para a geração dos caminhos a percorrer por cada nó tendo como base três modelos de
movimento sintéticos: aleatório, restrito ao mapa e comportamento humano, o módulo de
routing, onde se encontram implementados algoritmos de encaminhamento e protocolos
de routing (atualmente encontram-se seis protocolos implementados: DirectDelivery,
FirstContact, Spray-and-Wait, PRoPHET, Max-Prop e Epidémico), suporte aplicacional,
onde a geração de mensagens aplicacionais pode ficar ao encargo do simulador através
de geradores de eventos ou pode ficar ao encargo do utilizador usando ficheiros externos
de eventos, o modulo de interfaces, que permite a implementação de interfaces para a
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conectividade entre nós, movimento de nós, entre outros, e por fim o módulo de
visualização e relatório, onde é possível visualizar o que se passa no simulador através de
uma interface gráfica, como é possível verificar pela Figura 10, e gera relatórios com a
informação da simulação para que seja possível analisar com mais detalhe o caminho de
cada mensagem, a performance do simulador, entre outros.
Apresenta algumas limitações nomeadamente à mobilidade dos nós,
movimentando-se estes várias vezes no mesmo circuito (a sua mobilidade não é 100%
aleatória) e as suas ligações e a troca de mensagens são realizadas sem a implementação
de nenhuma pilha protocolar especifica, sendo simplesmente uma implementação geral
baseada no alcance de cada nó e na sua taxa de transmissão.
2.5.2. BonnMotion
BonnMotion é um software JAVA que se especializa na criação e análise de
cenários de mobilidade. É muito utilizada como uma ferramenta para a investigação de
características de redes ad-hoc. Encontra-se em desenvolvimento pelo grupo de Sistemas
de Comunicação da Universidade de Bonn, Alemanha, o grupo Toilers da Colorado
School of Mines, Golden, CO, EUA e pelo grupo de Sistemas Distribuídos da
Universidade de Osnabruck, Alemanha. Encontra-se na versão 3.0.1 e pode ser
descarregado no site oficial [8].
O simulador permite a geração de vários cenários de mobilidade, suportando, entre
outros, os seguintes modelos de mobilidade:








Random Waypoint,
Random Walk,
Gauss-Markov,
Manhattan Grid,
Reference Point Group Mobility,
Disaster Area,
Random Street,

Este simulador não tem ambiente gráfico, sendo utilizado como script de linha de
comandos. Os cenários gerados por este simulador podem ser exportados para vários
simuladores de rede, como:






NS-2 e NS-3
GloMoSim/QualNet
COOJA
MiXim
The ONE

Para além destes formatos, ainda é permitida a exportação de toda a informação para
o formato XML.
2.5.3. SUMO
SUMO (Simulation of Urban MObility) é um software open-source de simulação
de tráfego em C++. Encontra-se disponível desde 2001 e permite a modelação de sistemas
de tráfego intermodal incluindo carros, transportes públicos e pedestres.
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Este simulador pode ser executado nos sistemas operativos Windows e Linux e
permite a simulação de tráfego urbano. Neste simulador existe uma variedade de
ferramentas que tratam de funções como a definição de rotas para cada veículo,
visualização da simulação, cálculo das emissões, entre outros. Oferece como algumas das
suas características principais:








Simulação microscópica – veículos, pedestres e transportes públicos são
modelados explicitamente
Interação online – permite o controlo da simulação com TraCl
Simulação de tráfego multimodal
Tempos dos semáforos podem ser importados ou gerados pelo simulador
Não existem limites artificiais para o tamanho da rede nem para o número de
veículos
Formatos suportados: OpenStreetMaps, VISUM, VISSIM, NavTeq
Implementação em C++ e o uso único de librarias portáteis

Figura 11 - Interface do simulador SUMO (reproduzida de [9])
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CAPÍTULO 3 – BARTOLOMEU URBAN MOBILITY SIMULATOR
O nome do simulador BartUm – Bartolomeu Urban Mobility Simulator – é
inspirado no nome do navegador português Bartolomeu Dias, primeiro europeu a dobrar
o Cabo da Boa Esperança em 1488.
Neste capítulo será descrita a estrutura do simulador já implementado usando
como referência [11] e serão descritas as alterações que foram realizadas com vista a
melhorar o desempenho e a sua versão final. A primeira estrutura a ser explicada será
aquela que foi realizada pelos alunos Nuno Correia e Luís Nascimento, as melhorias de
desempenho foram realizadas pelo professor Adriano Moreira e a versão final é a união
destas duas versões.
3.1. Arquitetura do sistema
A arquitetura geral, visível na Figura 12, é constituída por três blocos principais:
GlobalCoordinator, LocalCoordinator e Visualization. Cada um destes elementos é
executado de forma independente. Cabe ao utilizador escolher como quer executar estes
blocos: pode executá-los todos na mesma máquina ou em máquinas diferentes ligadas na
mesma rede local (LAN). É nesta segunda configuração que surge o verdadeiro potencial
do simulador, distribuindo a carga dos atores por diferentes máquinas.

Figura 12 - Arquitetura do sistema

O simulador está desenhado para funcionar como emulador e não simulador, ou
seja, para fazer simulações em tempo real e não para simular horas no simulador em
apenas alguns minutos. Desta forma é estritamente necessário que o seu desempenho seja
o mais eficiente possível.
De seguida, será feita uma descrição das entidades mais importantes do simulador:
GlobalCoordinator, Generators, LocalCoordinator, Actors, Visualization e Maps.
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3.1.1. GlobalCoordinator
É o elemento central responsável por inicializar e controlar todo o sistema. É neste
elemento que é decidido quando são gerados novos “Actors” e como são distribuídos. Há
outros telementos que fazem parte do GlobalCoordinator: o SimStatus, o Generators e o
Reporting. Visto que se trata do elemento que gere a simulação, só pode existir um por
simulação.
3.1.1.1. Actor
Os Actors são uma das peças fundamentais na simulação. É esta entidade que
permite o estudo das redes oportunistas. Representa as diferentes entidades da vida real
(pedestres, carros, etc.). Cada tipo de ator tem um comportamento específico e obedece a
um conjunto de regras. O seu deslocamento numa simulação tem um determinado grau
de aleatoriedade, para deste modo existir um nível de abstração de modo a que os
resultados obtidos da realização de várias simulações não sejam iguais, mas é importante
referir que cada tipo de Actor movimenta-se segundo um modelo de movimento
específico e configurável.
3.1.1.2. SimStatus
É a entidade responsável por armazenar toda a informação relativa à simulação.
A informação armazenada vai desde a lista de atores globais e locais até à carga dos
diferentes LocalCoordinators. Encontram-se também armazenados no SimStatus os
mapas que podem ser requisitados, a qualquer momento, pelos LocalCoordinators e pelo
Visualization.
3.1.1.3. Generator
Os Generators são os responsáveis por criar novos atores. Deve existir pelo menos
um gerador para cada tipo de ator que se pretende simular. Os diferentes Generators criam
os atores, a diferentes ritmos, e definem quais as suas propriedades iniciais (posição
inicial e velocidade inicial). Esta diferença de ritmo e as propriedades iniciais podem
variar de gerador para gerador, podendo ser configurado consoante o que se pretende
simular.
3.1.1.4. Reporting
Este elemento tem a função de registar todos os eventos importantes, fazendo um
relatório detalhado da simulação. Estes relatórios permitem ao utilizador, no fim da
simulação, analisar ao pormenor tudo o que ocorreu ao longo do tempo e gerar estatísticas
da simulação.
3.1.2. LocalCoordinator
Esta entidade é muito semelhante ao GlobalCoordinator, mas só funciona como
um coordenador local. É responsável por monitorizar o estado dos seus atores locais.
Podem existir vários LocalCoordinators na mesma simulação, cada um responsável pelos
atores a executarem na sua máquina. É composto pelo SimStatus, tal como o
GlobalCoordinator, e pelos Actors.
3.1.2.1. SimStatus
Aqui, tal como no GlobalCoordinator, esta é também a entidade responsável por
armazenar toda a informação relativa ao estado da simulação. É também nesta entidade
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que estão armazenados os mapas que foram requisitados ao GlobalCoordinator no início
da simulação.
3.1.2.2. Maps
Os mapas são usados de forma a permitir simulações em ambientes realistas, com
ruas reais por onde os diferentes atores se irão deslocar. De forma a não se desenvolver
um software próprio para desenho de mapas decidiu-se usar mapas de formato OSM
(OpenStreet Maps). O objetivo principal será fazer simulações de larga escala em mapas
de cidades reais.
3.1.3. Visualization
Esta entidade não tem influência na simulação, não sendo necessário executa-la
quando se encontra a executar uma simulação. Porém, é possível executar este bloco para
se ter uma melhor perspetiva do que está a acontecer. A visualização pode ser em tempo
real ou a partir de um ficheiro de log de uma simulação. Estes logs são gerados pelo
Reporting do GlobalCoordinator. Quando funciona em tempo real, este recebe do
GlobalCoordinator os mapas por TCP e vai recebendo atualizações do estado dos atores
e atualizando a sua posição no ambiente gráfico.
3.2. Diferentes versões
Este simulador tem passado por várias versões, sendo que em cada versão têm
sido adicionadas novas funcionalidades e melhoradas as existentes. Porém, a partir da
versão v2.1 houve uma expansão a nível de diferentes versões que não foi sequencial,
mas sim que resultou na criação de três novas versões que tiveram como base a versão
v2.1. Essas versões são nomeadamente, a versão v2.1.1, realizada pelo Nuno Correia em
que foi criada e adicionada a pilha protocolar WAVE, a versão v2.1.2, realizada pelo Luís
Nascimento em que foi adicionada a capacidade Bluetooth no simulador e a versão v2.2,
implementada pelo professor Adriano Moreira que traz várias otimizações ao simulador.
Nesta secção irei falar sobre as versões v2.1.1 e v2.2 e falarei ainda na nova versão
v3.1, que se trata de uma fusão entre as duas.
3.2.1. Versão v2.1.1
Esta versão é a que foi implementada pelo Nuno Correia, em que foram realizadas
alterações aos mapas (esta alteração foi realizada em conjunto com o Luís Nascimento) e
aquela em que foi implementada a pilha protocolar WAVE no simulador.
A primeira alteração realizada foi nos mapas. Esta alteração deveu-se ao facto de
haver uma perda de desempenho crítica no simulador, sendo mais óbvia em mapas reais
de grande escala. A causa deste problema foi logo descoberta, sendo a causa o formato
em que os mapas eram guardados em memória. Essa estrutura era baseada nas linhas de
pontos dos mapas WKT e OSM, em que eram guardadas em memória cada linha do mapa
e em cada uma das linhas eram guardado todos os pontos que pertencessem a essa linha.
Assim, quando era necessário encontrar um novo destino para um nó, era necessário
procurar em todas as linhas e testar se determinado ponto podia ser um possível destino.
Este tipo de organização tornava a procura de um novo destino muito pesada.
Foi necessária a implementação de uma nova estrutura, estrutura essa que segue
um modelo origem-destinos. Com esta nova implementação, os mapas passaram a ser
representados unicamente por pontos, com um identificador único que começa no número
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1 e termina no número de pontos existentes no mapa. Desta forma, é criado um ArrayList
de origens ordenado e a cada entrada desse array são adicionados destinos possíveis do
ponto. Esta alteração obriga a que os mapas usem mais memória pois há mais informação
replicada, mas permite uma pesquisa de próximo destino quase direta.

Figura 13 - Antiga estrutura em memória dos mapas (reproduzido de [11])

Figura 14 - Nova estrutura dos mapas em memória (reproduzido de [11])

A segunda alteração executada foi a adição de um módulo que permitisse a atores
trocarem mensagens. Este módulo seria a base de toda a comunicação entre atores e teria
de ter em conta que seria executado inúmeras vezes durante a simulação e que, como o
simulador está desenhado para ser distribuído, teria de suportar milhares de atores em
simultâneo. Para a escolha do método mais eficiente foram testados vários algoritmos,
tendo sido escolhido no final a ‘Lista de mensagens partilhada distribuída’ [12] [13]. Para
adaptar esta solução a um ambiente distribuído, foi necessário o desenvolvimento de dois
módulos de comunicação especiais, denominados de Multicast Message Sender e
Multicast Message Receiver, responsáveis respetivamente pelo envio e receção das
atualizações de mensagens.
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3.2.2. Versão v2.2
A versão v2.2 foi uma das versões que teve como base a versão v2.1 e a nível de
funcionalidades não trouxe alterações. Porém, nesta versão foram implementadas várias
otimizações ao nível de código base do simulador, para que este se tornasse mais rápido
e mais leve, para além de ter sido implementado um novo módulo de Visualization.
Nesta versão, a mudança mais óbvia ocorre no Visualization. O novo
Visualization, logo a nível de interface, é bastante diferente da versão anterior. A versão
anterior do Visualization só permitia a visualização de uma simulação em tempo real ou
a partir de um ficheiro, e algumas operações simples como zoom in e zoom out. A nova
versão, para além de a interface ser diferente, tem mais operações. É possível colocar uma
simulação em pausa, tirar snapshots, ver os nós dos mapas, ver informação referente aos
nós e, tal como a versão anterior, realizar operações simples como zoom in e zoom out.

Figura 15 - Visualization da versão 2.1.1
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Figura 16 - Visualization da versão 2.2

Para além desta alteração, foram realizadas várias alterações no código do
simulador, de maneira a torná-lo mais eficiente e menos redundante. Também algumas
funções foram reescritas, de modo a adaptar o novo Visualization ao simulador.
3.2.3. Versão v3.1
Esta versão não se trata de nada mais do que a fusão entre as duas versões
anteriores. Entrando em mais detalhes, trata-se da adição de todas as funcionalidades que
foram realizadas pelo Nuno Correia na versão v2.1.1 e adaptá-las e adicioná-las à versão
v2.2. Deste modo, através do uso da versão v2.2 como base, alterações futuras serão mais
simples.
Deste modo, nesta nova versão há uma implementação da pilha protocolar WAVE
num simulador já otimizado e com um Visualization melhorado.
3.2.4. Versão v3.2
Esta versão é a última versão do simulador e é aquela que foi obtida através do
melhoramento da versão v3.1. Nesta última versão existe um melhoramento a nível das
camadas já implementadas, para que estas sejam mais eficientes e menos suscetíveis a
erros, a implementação de novos protocolos de rede e a correção de alguns erros que
foram verificados na versão anterior. As implementações que foram adicionadas a nível
das camadas e os protocolos adicionados serão descritos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO

4

–

PILHA

PROTOCOLAR

E

PROTOCOLOS

DE

ENCAMINHAMENTO
Neste capítulo são apresentadas e justificadas as alterações realizadas à pilha
protocolar e o protocolo de encaminhamento epidémico que já existia no simulador
quando este projeto teve início. A nova implementação da pilha protocolar e os novos
protocolos de encaminhamento serão apresentados e explicados.
Desta forma este capítulo divide-se em três secções. Na primeira secção é
explicada a implementação que se encontra na versão 3.1 do simulador, na segunda
secção a nova implementação da pilha protocolar que foi criada para a versão 3.2, e por
último são apresentados os diferentes protocolos que foram implementados para esta
última versão.
4.1. Implementação da versão 3.1
Na versão 3.1 do simulador foram implementadas as camadas da pilha protocolar
WAVE. Esta implementação encontra-se representada na Figura 17. Como é possível
verificar pela figura, foram implementadas quatro camadas, nomeadamente a camada
física, camada MAC, camada de rede e camada aplicacional. Esta versão está
implementada de modo a que qualquer ação que ocorra tenha como ponto de partida a
camada aplicacional.

Figura 17 - Antiga pilha WAVE e os comandos para envio e receção de mensagens

O fato de qualquer ação que ocorra tenha de ser iniciada pela camada aplicacional
leva a que, se esta não pedir para atualizar a sua lista de mensagens recebidas, nunca
receba as mensagens que lhe são destinadas.
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Nesta secção será apresentada uma descrição mais profunda de cada uma destas
camadas.
4.1.1. Camadas implementadas na versão 3.1
Na versão 3.1 do simulador foram implementadas as camadas da pilha protocolar
WAVE. Para estas camadas será descrita a sua funcionalidade e explicada a sua
implementação.
4.1.1.1. Wave Physical Layer
Esta camada é a primeira camada da pilha protocolar WAVE e que por isso simula
a transmissão e receção de pacotes.
Esta camada permite que sejam adicionadas novas mensagens pela camada
superior ao buffer de saída e envia as mensagens que se encontram nesse mesmo buffer.
Permite também que a segunda camada implementada aceda e receba as mensagens
direcionadas às camadas superiores. Esta camada tem duas variáveis próprias: uma
instância do Actor a que pertence e o buffer de saída.
Para além destas variáveis esta camada tem implementados três métodos públicos
que são oferecidos à camada superior (sendFrame, receiveFrames e flushFrames), que
serão descritos de seguida, e um método interno (verifyMessageReception).
sendFrame: este método simplesmente permite que a camada superior adicione
um frame ao buffer de saída.
receiveFrames: este método permite que a camada superior receba todas as
frames endereçadas a si. É realizado também uma verificação de alcance
(verifyMessageReception) pois este método é responsável por verificar se no momento
em que a mensagem foi enviada o ator se encontrava ao alcance de receber a mensagem.
Por fim é realizado um registo de todas as mensagens recebidas com e sem sucesso.
flushFrames: este método permite que a camada superior envie todas as frames
que se encontram armazenadas no buffer de saída. É responsável também pelo registo de
todas as mensagens enviadas.
4.1.1.2. Wave MAC Layer
Esta camada funciona como interface entre a camada física e a camada superior.
É responsável por transmitir e receber frames multicast, unicast e broadcast, adicionar e
remover endereços MAC, adicionar e verificar FCS (Frame Check Sequence) e descartar
pacotes com erro. Esta camada usa também funções da camada física para envio e receção
de MPDU (MAC protocol data unit).
Desta forma esta camada tem como requisitos permitir que a camada superior
envie e receba pacotes, encapsular e desencapsular os pacotes da camada superior no
MPDU e fragmentar pacotes com mais de 7951 bytes e desfragmentar na receção. Esta
camada possui uma referência para a camada física que vai ser usada e um buffer de
fragmentos recebidos.
Para além destas variáveis esta camada tem três métodos públicos que são
oferecidos à camada superior (sendFrame, receiveFrames e flush), que serão descritos de
seguida, e oito métodos internos.
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sendFrame: este método permite à camada superior enviar mensagens através da
camada MAC, fragmenta a mensagem se for necessário e é usado o sendFrame da camada
física de modo a que cada frame, fragmentado ou não, seja adicionado no buffer de saída
da camada física.
receiveFrames: este método recebe frames a si endereçados usando o
receiveFrames da camada física para receber os frames, e verifica se os frames estão
fragmentados e caso estejam, concatena-os.
flush: este método limita-se a usar o método flushFrames da camada física.
4.1.1.3. Wave Network Layer
Esta camada serve como interface entre a camada superior (Camada aplicacional)
e a camada MAC. É responsável por enviar e receber frames multicast, unicast e
broadcast, reencaminhar frames broadcast e verificar a receção de frames duplicadas.
Esta camada usa os métodos expostos pela camada MAC.
Deste modo esta camada tem como requisitos permitir à camada superior enviar e
receber pacotes, encapsular e desencapsular os pacotes da camada superior em NPDU
(Network Protocol Data Unit), analisar os pacotes e, se estes não estiverem repetidos
reencaminha-los. Deve também fazer um registo de todas as mensagens. Esta camada tem
uma referência para a camada MAC, uma referência para o Ator a que pertence e um
histórico de frames recebidos.
Para além destas variáveis esta camada tem quatro métodos públicos, dos quais
três deles são oferecidos à camada superior (sendFrame, receiveFrames e flush), que serão
descritos de seguida, e três métodos privados.
sendFrame: permite à camada superior, através da camada de rede da pilha Wave
implementada, enviar mensagens. O processo funciona da seguinte forma: é recebida uma
mensagem da camada superior, é criado um NetworkPDU e usado o método sendFrame
da camada MAC para enviar o frame. Por fim é adicionado ao histórico.
receiveFrames: permite à camada superior receber frames a si endereçadas. É
usado o receiveFrames da camada MAC para receber esses frames. O processo funciona
da seguinte forma: é recebido um frame e este é verificado se já foi recebido. Se já foi
recebido o frame é descartado, se não é verificado se o ator é o destino do frame, se for o
NPDU é desencapsulado, os dados são enviados à camada superior. Se não for o destino,
o frame é reencaminhado. Por fim o frame é adicionado ao histórico.
flush: este método limita-se a usar o método flush da camada MAC.
4.1.1.4. Wave Application Layer
Esta camada é a última camada desta implementação e simula uma aplicação. Esta
camada usa os métodos expostos pela camada de rede para envio e receção dos pacotes
de dados. Tem como requisitos o envio de pings aleatórios e mensagens de perigo de
colisão entre nós.
Desta forma esta camada tem uma referência para a camada de rede e uma
referência para o ator e a cada iteração do ator faz um update: verifica se recebeu
mensagens e decide se envia um ping.
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Para além destas variáveis esta camada tem dois métodos públicos, que serão
descritos de seguida, um dos quais é oferecido ao ator (update) e quatro métodos públicos.
update: este método invoca o método receiveMessages e decide com uma
determinada probabilidade se envia uma mensagem recorrendo à função
generateMessage.
receiveMessages: este método usa o método receiveFrames da camada de rede
para receber as mensagens e, consoante as mensagens recebidas, responde da seguinte
forma: se receber um ping, responde ao nó de origem do ping com um pong, se for uma
mensagem de Collision Danger responde com uma mensagem de Collision Avoidance.
generateMessage: este método escolhe um destino aleatório (incluindo
broadcast) que não seja ele mesmo para enviar uma mensagem do tipo ping e depois usa
o método sendFrame da camada de rede para enviar essa mensagem.
4.1.2. Problemas com esta implementação
Ao verificar esta implementação, é possível verificar que a implementação
efetuada está correta embora tenha alguns problemas:


Limitação à pilha protocolar Wave – não existe uma base para a implementação
de novas camadas, para o fazer é necessário começar de raiz;



Impossibilidade de definir configurações – não há parâmetros no ficheiro de
propriedades que possam ser usados para alterar certos parâmetros como o
intervalo de atualização para o envio de mensagens;



Protocolo adaptado diretamente na camada de rede – com a existência de uma
camada deste género significa que só é possível implementar um protocolo por
camada;



Alteração de variáveis ao longo das camadas - a mensagem que é gerada na
camada de aplicação tem vários campos alterados à medida que vai chegando à
camada física, algo que não deveria acontecer;



Referências repetidas ao longo das camadas – três das quatro camadas têm uma
referência direta para o Ator, algo que é desnecessário pois algumas camadas
usam essa referência simplesmente para verificação de uma String (id);



Necessária ação para a receção de mensagens – para a camada aplicacional
receber mensagens, é necessário que ela procure mensagens em vez destas serem
atualizadas sempre que a camada física verifique que existem novas mensagens.

Estes problemas foram resolvidos na versão 3.2 com a implementação de novas
classes e com algumas alterações estruturais que serão faladas com mais detalhes na
próxima secção.
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4.2. Nova implementação
Após a análise da versão 3.1 do simulador, foi possível concluir que era necessária
uma reformulação da camada 3 (camada de rede) e da camada 4 (camada aplicacional).
Deste modo, para a correção dos problemas citados na secção anterior, fez-se uma
reformulação de todas as camadas e da forma como os atores comunicam com as
camadas. Desta forma, foi possível corrigir os problemas supracitados e para tornar fácil
o suporte de novos protocolos e novas adaptações.
Deste modo, será agora apresentada a estrutura e os objetivos destas novas
camadas e ainda apresentada a nova entidade que trata das interações ator-camadas.
4.2.1. Camada física
Esta camada continua com os seguintes requisitos: adição de mensagens pela
camada superior ao buffer de saída e a receção de mensagens pela camada de ligação.
Além destes requisitos, foram adicionados outros como a verificação de novas mensagens
automaticamente e o reencaminhamento automático para a 2º camada das mensagens
recebidas, sem qualquer interferência da camada aplicacional.
Assim sendo, esta camada contém agora, para além de uma instância para o ator
como tinha anteriormente, um range que agora é definido no ficheiro de properties, um
FER (frame error rate) e uma transmission rate que são igualmente definidos no ficheiro
do properties e uma instância para a camada superior.
Para além dos métodos que continha anteriormente e que não sofreram alterações,
nomeadamente sendFrame, receiveFrames e flushFrames, foi adicionado o método
update.
update: este método tem como objetivo a verificação de novas mensagens
recebidas e o envio automático de mensagens para a camada superior. Funciona da
seguinte forma: automaticamente verifica se há novas mensagens, se não existirem, o
método acaba e espera por nova invocação, se existirem é criado um buffer temporário
de NPDU (Network Packet Data Unit) e descapsula os PPDUs (Physical Packet Data
Unit) e envia-os automaticamente para a camada 2 (camada de ligação) através do método
sendFramesUp da camada de ligação.
4.2.2. Camada de ligação
Esta camada foi alterada e, para esta dissertação, foi colocada uma camada de
ligação vazia que simplesmente envia os pacotes da camada de rede para a camada física
e da camada física para a camada de rede sem efetuar qualquer ação com esse pacote.
Para além dos métodos que continha anteriormente e que não sofreram alterações,
nomeadamente sendFrame, receiveFrames e flushFrames, foi adicionado o método
sendFramesUp.
sendFramesUp: este método é invocado pela camada física e usa a instância que
tem da camada de rede para enviar as mensagens que recebeu.
4.2.3. Camada de rede
Esta camada foi uma das camadas que mais alterações sofreu devido ao seu
comportamento “limitado” que existia na versão 3.1. Esta camada serve de interface entre
a camada de ligação e a camada aplicacional e continua com os requisitos da versão 3.1,
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nomeadamente permitir à camada superior o envio e receção de pacotes, encapsular e
desencapsular os pacotes da camada superior (APDU – Application Packet Data Unit) em
NPDU (Network Packet Data Unit) e a análise dos NPDU à procura de pacotes repetidos,
de modo a descartá-los caso estejam repetidos.
Porém, as referências que esta camada tinha e as variáveis que estavam presentes
foram alteradas. Neste momento, esta camada contém uma referência para a camada de
ligação e uma referência para a camada aplicacional e um objeto do tipo NetworkProtocol
que é iniciado quando a camada é iniciada.
Os métodos que esta camada oferece às outras camadas também mudaram. Além
do método sendFrame, que foi reformulado para sendPacket, e do flush, esta camada tem
um método statistics que é oferecido à camada superior e um método sendPacketUp que
é oferecido à camada de ligação.
statistics: este método é oferecido à camada superior para o cálculo de estatísticas.
Estas estatísticas estarão num ficheiro que se encontra na raiz da pasta que contém a
versão do simulador e cada ficheiro representa um Ator.
sendPacketUp: este método é oferecido à camada de ligação e usa a instância da
camada de aplicação para enviar as mensagens a si endereçadas após serem verificadas
pelo Network Protocol.
4.2.3.1. NetworkProtocol
Este objeto é o objeto que contém o protocolo de rede que irá ser executado pela
camada de rede. De momento, encontra-se limitado aos protocolos Epidémico,
DirectDelivery, e Spray and Wait. Este protocolo pode ser configurado no ficheiro de
properties, sendo que em caso de não se encontrar definido o protocolo que irá ser
executado por defeito será o DirectDelivery. É neste objeto que se encontra a fila de
espera de mensagens que estão à espera de ser enviadas e onde é decidido o que acontece
a cada pacote que é recebido. Este comportamento é comum a todos os protocolos, mas
o que cada um faz é diferente entre eles. Os protocolos que estão implementados serão
falados com mais detalhe na próxima secção, incluindo o Network Protocol.
4.2.4. Camada de aplicação
Esta camada é a última camada da pilha protocolar e tem como objetivo simular
uma aplicação. Esta camada tem uma instância para a camada de rede para o envio de
mensagens.
Esta camada tem um método que é oferecido à camada de rede para que esta possa
enviar as mensagens que vêm das camadas inferiores chamado receivePacketsUp, tem
um método que tem como objetivo o envio de novas mensagens chamado update, que é
baseado no método que se encontrava na versão anterior, e tem um método para geração
de estatísticas chamado statistics.
receivePacketsUp: este método é oferecido à camada de rede e tem como
objetivo a receção, nesta camada, dos pacotes que lhe são destinados.
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4.2.5. CommStack
Esta classe é a nova classe que trata das interações ator-camadas. É criada pelo
ator quando este inicia e esta classe inicia cada uma das quatro camadas e trata das
interações com cada uma delas. Tem três métodos que são oferecidos ao ator:
getPhyLayer, getAppLayer e update.
getPhyLayer e getAppLayer: estes dois métodos, tal como o nome indica,
simplesmente devolvem uma instância da camada física e da camada aplicacional.
update: este método é invocado pelo Ator sempre que este se movimenta e tem
como objetivo a interação e atualização das informações de cada camada. Este método é
invocado dez vezes por segundo, e quando é invocado dez vezes ocorre um update da
camada física, nomeadamente a verificação de novas mensagens que se encontrem ao
alcance e que possam ser enviadas para a camada aplicacional automaticamente. Após
isso num instante predefinido ocorre um update da camada aplicacional onde é gerada
uma mensagem para ser enviada para um nó aleatório.
4.2.6. Tipos de pacotes
Um dos problemas que se encontrava na versão 3.1 era o facto de ser usado um
tipo único de encapsulamento ao longo das camadas e este ser alterado ao longo do seu
caminho até à camada física. Para corrigir esse erro, foram criadas três classes que tem
como objetivo servir de diferentes tipos de encapsulamento para as mensagens.
4.2.6.1. APDU
APDU – Application Packet Data Unit – é um objeto criado pela camada
aplicacional que contém a mensagem a ser enviada. Tem simplesmente um campo
chamado data que é simplesmente composto por uma String.
String
Data
Figura 18 - Estrutura do APDU

Data – dados da aplicação
4.2.6.2. NPDU
NPDU – Network Packet Data Unit – é um objeto criado pela camada de rede que
representa um network protocol data unit. É composto por:
String

String

String

String

Int

APDU

Source

Destination

Id

Protocol

TTL

Data

Figura 19 - Estrutura do NPDU

sourceAddress – a fonte dos dados
destinationAddress – o destino dos dados
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id – identificador único de cada NPDU
protocol – protocolo de encaminhamento usado na mensagem
TTL – time-to-live da mensagem
data – os dados recebidos da camada superior (APDU)
4.2.6.3. PPDU
Antiga classe Message, serve agora como Physical Packet Data Unit, objeto criado
pela camada física que representa um physical protocol data unit.
String
Source
(PhyLayer)

String
Destination
(PhyLayer)

String
Protocol
(NetLayer)

Long

Double

TimeStamp

Double

Boolean

Boolean

NPDU

Y

Read

Write

Data

X

Figura 20 - Estrutura do PPDU

Source – fonte definida pela camada física
Destination – destino definido pela camada física
Protocol – protocol definido pela camada física
Timestamp – momento da geração
X – coordenada X do ator no momento do envio
Y – coordenada Y do ator no momento do envio
Read – flag para identificar se o destino já leu a mensagem
Write – flag para identificar se o emissor já enviou a mensagem
Data – dados vindos da camada de ligação (NPDU)

4.2.7. Diferenças entre as duas versões
Com esta nova implementação, a alteração mais óbvia que existe nas camadas é o
facto de não ser mais necessário ser a camada aplicacional a pedir uma atualização à
camada física. Na versão anterior, qualquer ação tinha como ponto de partida a camada
aplicacional. Nesta última versão já não é necessário que isso aconteça visto que a camada
física irá enviar, assim que estiverem disponíveis novas mensagens, as mensagens para a
camada aplicacional.
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Figura 21 - Nova sequência de pedidos para envio e receção de mensagens

Ao analisar a Figura 21, fica claro que para o caso das mensagens recebidas a
interação é realizada pela camada física, que usa as instâncias que tem das camadas
superiores para enviar as mensagens recebidas logo que verifique alterações no seu buffer
de entrada, de modo a que a camada aplicacional receba, da maneira mais rápida e sem
intervenção direta as mensagens que lhe são destinadas.
Outra das alterações é a capacidade de integração de outros protocolos e de outro
tipo de camadas nesta versão, visto que os protocolos são baseados numa classe abstrata
e ser possível fazer o mesmo para outras camadas, como a de rede e a de ligação.
Para além disto, alguns dos problemas que existiam como a impossibilidade de
definir configurações, a alteração de variáveis ao longo das camadas e o facto de existirem
referências repetidas ao longo das camadas foram resolvidos de forma a tornar esta versão
menos propícia a erros, mais rápida e mais fácil de trabalhar futuramente.
4.3. Protocolos
Como foi referido anteriormente, os protocolos que foram desenhados para esta
nova versão foram desenhados a partir de uma classe abstrata chamada NetworkProtocol,
que serve como base para os protocolos. Através desta base, foram criados três protocolos
para o simulador:
Epidémico – baseado em broadcast,
DirectDelivery – baseado em unicast,
SprayAndWait – baseado em unicast e broadcast simultaneamente.
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Estes três protocolos foram implementados por serem alguns dos protocolos mais
comuns em redes oportunistas e por serem protocolos que qualquer nó oportunista deve
saber implementar. Nas próximas secções os protocolos serão explicados em maior
detalhe.
4.3.1. Protocolo Epidémico
Trata-se de um dos protocolos mais simples e mais largamente implementado em
todos os protocolos de redes oportunistas. O seu funcionamento é broadcast, onde uma
mensagem, independentemente do seu destino, é enviada para todos os nós que se cruzam
com um nó que contenha a mensagem. Trata-se de um protocolo que causa um aumento
muito grande na quantidade de tráfego que existe na rede, pois encontra-se
constantemente a enviar e a receber mensagens, mesmo que estas já tenham sido
entregues ao destino. Só deixa de enviar uma mensagem quando o TTL da mensagem
expira.
No simulador BartUM, já existia uma versão implementada deste protocolo, mas
esta ainda não se encontrava na sua versão final por isso ainda apresentava alguns erros:



Mensagens só eram encaminhadas uma vez – quando uma mensagem era entregue
à camada de rede para ser enviada, esta era enviada apenas uma vez pelo nó;
Presença de um histórico muito limitado de mensagens – as últimas 50 mensagens
que passavam por um nó eram armazenadas, para efeitos de comparação com
novas mensagens. Este histórico encontrava-se em constante atualização, o que
levava a uma perda de performance.

Na versão 3.2, além da correção destes erros foram efetuadas algumas otimizações
de modo a tornar este protocolo o mais estável e o mais eficaz possível. Algumas dessas
otimizações foram a criação de momentos de broadcast da fila de saída, onde de x em x
tempo ocorre uma verificação das mensagens da fila de saída para verificar se alguma
mensagem expirou o TTL e um reenvio de todas as mensagens que se encontram na fila
de saída que estejam ativas, uma otimização no histórico de mensagens, em que é
guardado o id de todas as mensagens que tenham como destino aquele nó e a verificação
de mensagens repetidas baseia-se na verificação do id da mensagem recebida. Se o id
estiver ou nessa lista de mensagens ou se encontra na lista de mensagens que se encontram
na fila de espera é considerada repetida. Para além destas otimizações, agora o número
de mensagens que podem ser colocadas na fila de espera é escolhido pelo utilizador e
indicado no ficheiro de configurações, algo que não ocorria na versão anterior.

38

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

Figura 22 - Encapsulamento e envio de dados por parte da camada de rede para o protocolo epidémico

Como é possível verificar pela Figura 22, a camada aplicacional gera uma
mensagem M para um destino X aleatório. Essa mensagem ao passar para a camada de
rede é transformada num NPDU (que contém num dos seus campos o destino X) e
colocada na WaitLine. Quando chega a altura das mensagens que se encontram na
WaitLine serem enviadas, elas são enviadas para a camada de ligação com o destino
broadcast. Desta forma garante-se que os NPDUs que se encontram na WaitLine são
enviados para todos os nós que se encontram ao alcance.

4.3.2. Protocolo DirectDelivery
Trata-se também de um dos protocolos mais simples e mais largamente
implementado em todos os protocolos de redes oportunistas. O seu funcionamento é
unicast, ou seja, uma mensagem é só entregue unicamente ao seu destino, não
interessando a quantidade de nós que o emissor se cruze. Se nenhum desses nós for o
destino, a mensagem não é entregue. Trata-se de um protocolo com uma taxa de entrega
muito baixa, mas que não necessita de muitos recursos para ser implementado, pois como
cada nó só vai guardar as mensagens do qual é origem, a memória ocupada é pequena.
Este protocolo não existia na versão 3.1, o que significa que teve de ser
implementado de raiz na versão 3.2, e foi implementado a nível de programação de modo
muito semelhante, muito por causa de serem baseados na mesma classe abstrata.
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Figura 23 - Encapsulamento e envio de dados por parte da camada de rede para o protocolo DirectDelivery

Como é possível verificar pela Figura 23, a forma de envio das mensagens é muito
semelhante à forma de envio do protocolo epidémico, sendo que a diferença entre eles se
encontra no destino que a camada de ligação recebe da camada de rede. Para o protocolo
epidémico esse destino é broadcast, mas como o protocolo DirectDelivery é baseado em
unicast o destino é o destino original de cada uma das mensagens.
4.3.3. Protocolo SprayAndWait
Trata-se de um protocolo muito utilizado em redes oportunistas e pode dizer-se
que é uma pequena fusão entre o protocolo epidémico e o protocolo DirectDelivery. O
seu funcionamento é broadcast e unicast, dependendo da fase de cada mensagem.
Funciona da seguinte forma: na primeira fase, ou “spray phase”, a mensagem é enviada
em broadcast para L nós. Até que a mensagem seja transmitida para esses L nós, a origem
envia a mensagem em broadcast. Quando recebe a confirmação que a mensagem se
encontra em L nós, o nó de origem passa para a fase de espera, ou “wait phase”. Nesta
fase, o envio da mensagem passa a ser unicast por parte da origem. É importante referir
que qualquer dos L nós que recebe uma cópia dessa mensagem não pode fazer cópias
dela, ou seja, só pode enviar essas mensagens em unicast. Este protocolo, como se trata
de uma união destes protocolos, a nível de resultados e de recursos tem um
comportamento que se trata de uma mistura dos dois protocolos: a taxa de entrega, a
quantidade de tráfego da rede e os recursos necessários para utilizar o protocolo
encontram-se entre os valores dos dois protocolos. Por exemplo, a nível de tráfego da
rede, é superior aquele verificado com o uso do protocolo directDelivery mas é inferior
àquele verificado com o uso do protocolo epidémico. Este protocolo também não se
encontrava implementado na versão 3.1, o que levou que tivesse de ser implementado de
raiz na versão 3.2.
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Figura 24 - Encapsulamento e envio de dados por parte da camada de rede para o protocolo SprayAndWait

Como é possível verificar pela Figura 24, este protocolo é semelhante aos outros
dois, no entanto é o mais complexo dos três. O funcionamento é ligeiramente diferente
também: quando a camada de rede recebe a mensagem M e o destino X, cria o NPDU N3
e coloca-o na WaitLine. Além disso, é criada uma entrada na lista de nConfirmations para
o NPDU N3 com o valor 0. Este valor refere-se ao número de cópias da mensagem que
foram entregues. Este protocolo tem uma variável confirmations que se refere ao número
de cópias mínimo que é necessário fazer de uma mensagem para passar à fase de espera.
As mensagens, ao serem enviadas para a camada de ligação, dependem do número de
confirmações registado para definir o seu destino. Se não existir uma entrada para o
NPDU na tabela de confirmações, significa que essa mensagem teve como origem outro
nó e por isso o seu destino é unicast. Se existir uma entrada e esse valor for inferior ao
número de confirmações, significa que ainda não foram entregues cópias suficientes dessa
mensagem e por isso ela se encontra na fase de “spray”. Assim, o seu destino é broadcast.
Se o valor que estiver presente for superior ao valor de confirmações, significa que o
número mínimo de cópias foi entregue e por isso essa mensagem se encontra na fase de
espera, logo o seu destino é unicast.
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CAPÍTULO 5 – TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS
Um dos objetivos do simulador BartUM é o facto de permitir correr várias
simulações com protocolos de encaminhamento diferentes, para que hajam várias formas
de encaminhar mensagens entre os atores da simulação. Para isso foram desenvolvidos
novos protocolos de comunicação (capítulo 4) para permitirem que os atores comuniquem
entre si da forma mais otimizada possível.
Neste capítulo serão apresentados os testes efetuados ao simulador BartUM e ao
simulador theONE e os resultados obtidos em cada um dos simuladores. Estes resultados
serão comparados entre os simuladores de forma a verificar as diferenças entre cada um
dos simuladores.
5.1. Cenários de teste
Serão apresentados os resultados obtidos nos diferentes cenários bem como o
ambiente em que foram utilizados. Todos os testes serão divididos em duas partes
principais: utilização de recursos computacionais e resultados da simulação. A parte de
utilização de recursos computacionais será composta pela utilização de processador e
utilização de memoria, enquanto que a parte de resultados da simulação será composta
por mensagens enviadas, mensagens recebidas (apenas uma vez e repetidas), mensagens
descartadas, atraso médio, ocupação média das filas de espera e taxa de entrega.
Os resultados obtidos na utilização de recursos computacionais foram obtidos
através da observação a cada cinco minutos da ocupação de cada um dos processos graças
à ferramenta integrada do Windows taskmgr.exe (Gestor de tarefas). Os resultados da
simulação foram obtidos graças ao simulador BartUM, pois este sempre que um ator
morre, guarda num ficheiro txt informação referente à camada de rede desse ator (nº de
mensagens recebidas, enviadas e descartadas, ocupação da fila de espera) e informação
global da simulação (nº total de mensagens recebidas e enviadas, nº total de mensagens
descartadas, ocupação global média das filas de espera e atraso médio).
5.1.1. Ambiente de teste
Para a realização dos testes foram utilizadas duas máquinas diferentes com as
seguintes características:
1º Máquina:
CPU: Intel Core i7 a 2 GHz;
Memoria: 6 Gb;
Sistema operativo: Windows 10 Pro x64.
2º Máquina:
CPU: Intel Core i7 a 2.4 GHz;
Memoria: 8 Gb;
Sistema operativo: Windows 10 Pro x64.
O simulador foi testado em máquinas recém formatadas e sem ligação à Internet
de forma a reduzir os gastos computacionais de programas e serviços desnecessários. Foi
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instalado o Java SE Runtime Environment versão 8.0 update 92 nos dois computadores
de forma a serem capazes de executar o simulador.
Os testes ocorreram num ambiente local, sendo que cada máquina usada para os
testes executavam um GlobalCoordinator, um LocalCoordinator e um Visualization. Um
dos testes ocorreu num ambiente de rede, usando um router Thompson desligado da
Internet como switch.
Foram devidamente configurados os ficheiros de properties nas diferentes
máquinas para que todos os LocalCoordinators se ligassem localmente ao
GlobalCoordinator de forma a executarem localmente. Para o teste de rede foram
configurados os LocalCoordinators para se conectarem a uma terceira máquina que teve
como único propósito executar o GlobalCoordinator para esta simulação. Foi ainda
configurado o ficheiro properties para usar um mapa OSM da cidade de Braga
descarregado do servidor OpenStreetMaps e um Generator (um de tram).

Figura 25 - Configuração dos geradores no simulador BartUM
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Figura 26 - Mapa usado para a simulação visto através da aplicação JOSM

5.2. BartUM
5.2.1. Protocolo Epidémico
Para este protocolo foram efetuados um total de dezanove testes. Nesses testes, as
variáveis de simulação escolhidas foram as seguintes:
Tamanho das mensagens: 150 e 300 bytes;
Tamanho das filas de espera: 50 e 500 mensagens;
Taxa de geração de mensagens: 10 e 30 segundos;
Nº de nós: 100 e 200 nós;
Alcance dos nós: 100 metros.
A configuração para os primeiros 8 testes é aquela que se encontra na Tabela 1.
Para os 8 testes seguintes, a configuração foi a mesma com a exceção do tamanho das
mensagens, que passou para 300 bytes. O TTL das mensagens usado em todos os testes
foi de 100 segundos.
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Tamanho das
mensagens
Tamanho das
filas
de
espera
Taxa
de
geração de
mensagens
Nº de nós

Teste 1

Teste 2

Teste 3

Teste 4

Teste 5

Teste 6

Teste 7

Teste 8

150

150

150

150

150

150

150

150

50

50

500

500

50

50

500

500

10

10

30

30

10

10

30

30

100

200

100

200

100

200

100

200

Tabela 1 - Configurações dos testes realizados no protocolo epidémico

Para além destes dezasseis testes, foram executados mais três testes especiais para
a verificação da influência de variáveis específicas tanto no desempenho do simulador
como na entrega de mensagens. Esses três testes ocorreram com o tamanho de mensagens
de 150 bytes, tamanho de fila de espera de 500 mensagens e taxa de geração de mensagens
de 30 segundos. Num dos testes o alcance escolhido foi de 100 metros e o número de nós
foi 50. Nos dois testes restantes verificou-se o impacto do alcance, sendo este alterado
para 200 metros e o número de nós foi de 100 e 200 nós.
5.2.1.1.Influência do tamanho da mensagem
No total dos primeiros dezasseis testes a primeira variável a ser alterada foi o
tamanho das mensagens. Esta alteração tinha o objetivo de verificar a diferença que
existiria no desempenho do simulador e verificar se era um fator determinante para o
envio e receção de mensagens.

Comparação de taxas de entregas de
mensagens com 150 bytes
96,66
100

72,97

80
56,83

60
40

95,29

85,16

51,83
10 s

27,84

27,45

20
0
100 nós, capacidade 200 nós, capacidade 100 nós, capacidade 200 nós, capacidade
50
50
500
500
Figura 27 - Taxas de entrega para 150 bytes para o protocolo epidémico
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Comparação de taxas de entregas de
mensagens com 300 bytes
99,90

100
78,34

80

70,19
57,86

60
40

88,25

53,74
10 s

30,16

28,06

30 s

20
0
100 nós, capacidade 200 nós, capacidade 100 nós, capacidade 200 nós, capacidade
50
50
500
500
Figura 28 - Taxas de entrega para 300 bytes para o protocolo epidémico

Como é possível verificar, as taxas de entrega para um gerador de mensagens de
30 em 30 segundos são muito semelhantes para 150 e para 300 bytes. Para um gerador de
10 em 10 segundos, estes resultados também são muito semelhantes entre si. Estes
resultados mostram que o tamanho das mensagens não é um fator de influência para a
taxa de entrega.

Atraso médio 150 bytes
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

47,31 50,44

44,02
30,82

36,6

42,65 45,25

24,25

10 s
30 s

100 nós, capacidade 200 nós, capacidade 100 nós, capacidade 200 nós, capacidade
50
50
500
500
Figura 29 - Atraso médio para 150 bytes para o protocolo epidémico (em segundos)
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Atraso médio 300 bytes
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

50,21 51,43
43,52
36,8

35,86

42,16 45,1

28,49

10 s
30 s

100 nós, capacidade 200 nós, capacidade 100 nós, capacidade 200 nós, capacidade
50
50
500
500
Figura 30 - Atraso médio para 300 bytes para o protocolo epidémico (em segundos)

Quanto ao atraso médio, é possível verificar que para ambos os geradores, o atraso
médio é muito semelhante entre si, o que demonstra que o tamanho das mensagens não é
um fator de grande influência a nível de envio e receção de mensagens.
Por fim, quanto à memória ocupada, é possível verificar que para um tamanho de
mensagens de 300 bytes a memória ocupada pelos LocalCoordinators é, no geral, superior
à memória ocupada pelos LocalCoordinators com um tamanho de mensagens de 150
bytes. Isto é algo expectável, visto que como cada ator tem uma fila de espera única que
contém várias mensagens prontas a ser enviadas, embora consiga guardar o mesmo
número de mensagens, o tamanho de uma mensagem é superior numa das simulações o
que leva a que esse LocalCoordinator ocupe mais espaço para guardar o mesmo número
de mensagens.
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Ocupação de memória LocalCoordinator 150 bytes
1800
1600
LocalCoordinator - teste 1

1400

LocalCoordinator - teste 2
1200
LocalCoordinator - teste 3
1000

LocalCoordinator - teste 4

800

LocalCoordinator - teste 5

600

LocalCoordinator - teste 6

400

LocalCoordinator - teste 7

200

LocalCoordinator - teste 8

0
0

10

20

30

40

Figura 31 - Ocupação de memória dos LocalCoordinator para o protocolo epidémico - 150 bytes

Instante: Ocupação de memória do LocalCoordinator (MegaBytes) – 150 bytes
(minutos)
Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8
5
95,9
130
95,9
185,8
541,4
630
82,1
184
10
118
370,2
103
379,6
706,3
1390
106
752
15
137,9
650,7
108
583,9
706,4
1284
110,4
916,6
20
150,4
688,4
122
673,1
738,1
1051
121
1068
25
1536
30
1573
Tabela 2 - Ocupação de memória dos LocalCoordinator para o protocolo epidémico - 150 bytes
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Ocupação de memória LocalCoordinator 300 bytes
1800
1600
LocalCoordinator - teste 1

1400

LocalCoordinator - teste 2
1200
LocalCoordinator - teste 3
1000

LocalCoordinator - teste 4

800

LocalCoordinator - teste 5

600

LocalCoordinator - teste 6

400

LocalCoordinator - teste 7

200

LocalCoordinator - teste 8

0
0

10

20

30

40

Figura 32 - Ocupação de memória dos LocalCoordinator para o protocolo epidémico - 300 bytes

Instante: Ocupação de memória do LocalCoordinator (Megabytes) – 300 bytes
(minutos)
Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8
5
170
134
98,5
115
653,3
747,7
145,8
340
10
167
622
97,9
138
740
973,8
231
935
15
182
730
109
135
797
1200
281
1202
20
184
788,7
138,7
142
848
1400
372
1263
25
1551
30
1553
Tabela 3 - Ocupação de memória dos LocalCoordinator para o protocolo epidémico - 300 bytes

5.2.1.2.Influência do tamanho na fila de espera
Este é provavelmente um dos fatores mais influentes no envio e receção de
mensagens. Trata-se do tamanho da fila de saída de cada ator, o que indica logo que é um
fator importante para o ator.
Nestes testes foram usados dois valores para as filas de espera. Estes valores não
foram escolhidos ao acaso. O valor de 50 mensagens foi escolhido tendo como base um
tamanho de fila de espera que ficasse rapidamente cheio, de modo a que os atores fossem
obrigados a descartar muitas das mensagens recebidas. Assim, o objetivo foi a sobrecarga
dos atores quanto ao número de mensagens na rede. Nos testes para uma fila de espera de
50 nós a ocupação média esteve entre 46.3 e as 49.03 mensagens, o que demostra que
todos os atores ao longo da simulação tiveram a suas filas de espera quase cheias a todos
os momentos. O segundo valor foi escolhido de modo a que essa sobrecarga não existisse.
Nos testes iniciais o valor testado foi 100, porém os resultados obtidos a nível de ocupação
média para este valor foram muito próximos do valor da fila de espera por isso esse valor
não servia. Após isso, foi escolhido o valor 200 como valor do tamanho da fila de espera.
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Para este valor a taxa de ocupação não atingia exatamente as 200 mensagens, mas
aproximadamente 90% desse valor. Devido a essa proximidade este valor foi descartado
e foi escolhido outro valor. Deste modo, para ter a certeza que a fila de espera continuaria
a ser um fator limitativo mas que não seria uma das maiores causas para haver um declínio
na taxa de entrega e um aumento no número de mensagens descartadas, escolheu-se o
valor 500. Para este valor, a taxa média de ocupação ficou entre as 380 e as 440
mensagens, o que é um valor aceitável para que a capacidade de cada ator seja um fator
importante mas não determinante nas simulações.

Comparação das taxas de ocupação das filas
de espera 150 bytes
100

97,16 92,58

98,05 96,72

92,23

84,89

76,60

80
60

10 s

32,27

40

30 s

20
0
100 nós, capacidade 200 nós, capacidade 100 nós, capacidade 200 nós, capacidade
50
50
500
500
Figura 33 - Taxa de ocupação das filas de espera para 150 bytes

Comparação das taxas de ocupação das filas
de espera 300 bytes
100
80

96,78 93,56

97,93 96,72

94,67
78,54

77,49

60
34,99

40

10 s
30 s

20
0
100 nós, capacidade 200 nós, capacidade 100 nós, capacidade 200 nós, capacidade
50
50
500
500
Figura 34 - Taxa de ocupação das filas de espera para 300 bytes

Assim, como é possível verificar pela Figura 33 e pela Figura 34, as taxas de
ocupação estão muito perto dos 100% para uma capacidade das filas de espera de 50
mensagens, o que prova que muitas das mensagens recebidas são descartadas devido à
falta de espaço existente. Para uma capacidade de 500 mensagens, a taxa de ocupação
tem uma tendência a diminuir pois a capacidade existente é superior, especialmente
quando as mensagens são geradas de 30 em 30 segundos e quando o número de nós é
inferior, pois existem menos mensagens a serem retransmitidas. Por fim é possível
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verificar que a taxa de ocupação depende diretamente da capacidade das filas de espera
e do número de nós.

5.2.1.3.Influência do número de nós
O número de nós é, em qualquer rede oportunista, um dos fatores mais importantes
no seu desempenho. Em princípio, quanto maior for o número de nós presentes numa
rede, maior será o número de contactos entre os nós e por sua vez maior a difusão de
mensagens pela rede. Porém, como é possível verificar na Figura 35 e na Figura 36, o
número de nós traz de fato um aumento da taxa de entrega, mas esse aumento fica limitado
pela capacidade da fila de espera de cada ator. Idealmente, se cada ator tivesse uma
capacidade de fila de espera infinita, era possível verificar que quanto maior o número de
atores, maior seria a taxa de entrega e menor seria o atraso. Para ser possível demonstrar
isto foi realizado um teste com 50 nós e os seus resultados foram comparados com os
resultados obtidos com os resultados das simulações com o número de nós diferentes e o
resto das condições iguais.

Taxa de Entrega
99,90
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78,34
56,83

50 nós

100 nós

200 nós

Figura 35 - Taxa de entrega para diferentes nós para o protocolo epidémico
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Atraso Médio
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

52,22

51,43
45,10

50 nós

100 nós

200 nós

Figura 36 - Atraso médio para diferentes nós para o protocolo epidémico (em segundos)

Como é possível verificar, quando é possível remover as limitações das outras
variáveis e aproximar ao máximo de um cenário ideal, é possível verificar que quanto
maior o número de atores presentes numa simulação maior será a sua taxa de entrega. Da
mesma forma, o atraso existente para a entrega das mensagens irá diminuir se
aumentarmos o número de atores presentes numa simulação.
5.2.1.4.Influência do alcance
O alcance de um ator é um dos fatores mais importantes no envio e receção de
mensagens. Quanto maior o alcance de um ator, maior será a probabilidade de haver
contacto com outros atores e deste modo maior será a probabilidade de entregar uma
mensagem ao seu destino. Esta é uma das variáveis que normalmente em redes
oportunistas é usada para aumento do desempenho da rede. Como em muitos cenários
reais e simulados não é possível prever o comportamento dos atores, não é possível saber
quando eles se vão cruzar nem é possível saber exatamente o que cada ator
individualmente irá fazer. Como todos estes fatores são parcialmente independentes da
rede (não são controláveis), as únicas formas de aumentar a probabilidade de uma
mensagem chegar ao seu destino é aumentar o tempo de vida da mensagem ou melhorar
as capacidades de um ator, nomeadamente o tamanho da sua fila de espera e o seu alcance.
Para clarificar o impacto do alcance no envio e receção de mensagens, para além
dos dezasseis testes realizados, foram realizados mais dois com um alcance de 200m.
Com estes testes é esperado que a taxa de entrega seja superior à taxa de entrega para o
mesmo número de atores com um alcance inferior e que o atraso médio seja inferior ao
atraso obtido para um alcance inferior.
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Influência alcance taxa de entrega
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Figura 37 - Influência do alcance na taxa de entrega para o protocolo epidémico

Influência alcance atraso médio
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40
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50,44

45,25

100 m
200 m

18,14

100 nós, capacidade 500

16,58
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Figura 38 - Influência do alcance no atraso médio para o protocolo epidémico (em segundos)

Como é possível verificar, a taxa de entrega em ambos os testes em que o alcance
é superior é maior que a taxa de entrega para os testes em que a alcance é inferior. Estas
taxas são próximas de 100% pois o mapa usado para as simulações tem umas dimensões
relativamente pequenas. Também é possível verificar que o atraso obtido nas duas
simulações é inferior ao atraso obtido nas simulações para o alcance de 100 metros. Isto
deve-se ao facto de, como o alcance é superior, a probabilidade de estar em contacto com
o destino de uma mensagem ou de um vizinho desse ator ser maior.
Desta forma, é possível afirmar que os fatores que mais influenciam a taxa de
entrega e o atraso médio de uma mensagem são o tamanho da fila de espera de um ator,
o número de atores numa simulação e o alcance dos atores.
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5.2.2. Protocolo DirectDelivery
Para este protocolo, como se trata de um protocolo unicast, fatores como o número
de atores e o tamanho de fila de espera não são muito decisivos pois cada ator só entrega
as suas mensagens ao seu destino e a mais nenhum ator, o que faz com que só a origem
das mensagens tenha essas mensagens e as possa enviar. Por isso, para este protocolo
foram realizados apenas seis testes, sendo três deles com uma configuração e três com
outra. As configurações usadas foram as seguintes:
Tamanho das mensagens: 150 bytes;
Tamanho das filas de espera: 500 mensagens;
Taxa de geração de mensagens: 30 segundos;
Nº de nós: 100 e 200 nós;
Alcance dos nós: 100 metros.

Taxa de Entrega
14
13,5
13
Teste 1
12,5

Teste 2

12

Teste 3

11,5
11
100 nós

200 nós

Figura 39 - Taxa de entrega para o protocolo DirectDelivery
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Atraso médio
36,5
36
35,5
35

Teste 1

34,5

Teste 2

34

Teste 3

33,5
33
32,5
100 nós

200 nós

Figura 40 - Atraso médio para o protocolo DirectDelivery (em segundos)

Como é possível verificar, para este protocolo as taxas de entrega são muito
baixas, estando entre os 12 e os 14%. São taxas muito baixas em relação ao epidémico,
pois o epidémico é um protocolo broadcast e este é um protocolo unicast. No caso do
atraso, é possível verificar que o atraso não é muito elevado, ficando entre os 33 e os 36
segundos, mas verificando a taxa de entrega conclui-se que não é um protocolo muito
indicado para redes oportunistas.
5.2.3. Protocolo SprayAndWait
Para este protocolo, uma vez que tem parte unicast como parte broadcast, foram
executados treze testes com diferentes variáveis para verificar o principal fator que
influencia a taxa de entrega e o atraso deste protocolo: a fase de spray. Como neste
protocolo, até que sejam recebidos um determinado número de confirmações o nó origem
irá transmitir a mensagem em broadcast, assume-se que quanto maior for a fase de spray
maior será a probabilidade de um nó entregar a mensagem ao destino. As configurações
usadas foram as seguintes:
Tamanho das mensagens: 150 bytes;
Tamanho das filas de espera: 50 e 500 mensagens;
Taxa de geração de mensagens: 30 segundos;
Nº de nós: 100 e 200 nós;
Nº de cópias da mensagem original: 5,10,20 (para 100 nós), 5,10,20,40 (para 200
nós).
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Taxa de Entrega 100 nós
100
80
60
41,66

43,03

42,90

41,07

42,17

40,59

40
20
0
100 nós,
100 nós,
100 nós,
100 nós,
capacidade 50, capacidade 50, capacidade 50, capacidade
500, spray 5
spray 20
spray 10
spray 5

100 nós,
100 nós,
capacidade
capacidade
500, spray 10 500, spray 20

Figura 41 - Taxa de entrega para 100 nós para o protocolo SprayAndWait

Taxa de Entrega 200 nós
100
80
60

44,47

48,71

41,78

55,60

49,90

47,59

52,64

40
20
0
200 nós,
200 nós,
200 nós,
200 nós,
200 nós,
200 nós,
200 nós,
capacidade capacidade capacidade capacidade capacidade capacidade capacidade
50, spray 5 50, spray 10 50, spray 20 500, spray 5 500, spray 10 500, spray 20 500, spray 40
Figura 42 - Taxa de entrega para 200 nós para o protocolo SprayAndWait

Atraso médio 100 nós
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90
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70
60
50
40
30
20
10
0

44,81

43,95

42,22

43,54

100 nós,
100 nós,
100 nós,
100 nós,
capacidade 50, capacidade 50, capacidade 50, capacidade
spray 5
spray 10
spray 20
500, spray 5

43,63

45,29

100 nós,
capacidade
500, spray 10

100 nós,
capacidade
500, spray 20

Figura 43 - Atraso médio para 100 nós para o protocolo SprayAndWait (em segundos)
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Atraso médio 200 nós
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40,03

39,27

41,33

42,53

44,28

43,3

44,39

200 nós,
200 nós,
200 nós,
200 nós,
200 nós,
200 nós,
200 nós,
capacidade capacidade capacidade capacidade capacidade capacidade capacidade
50, spray 5 50, spray 10 50, spray 20 500, spray 5 500, spray 10 500, spray 20 500, spray 40
Figura 44 - Atraso médio para 200 nós para o protocolo SprayAndWait (em segundos)

Como é possível verificar, as taxas de entrega variam entre os 40 e os 45% para
100 nós e os 40 e 55% para os 200 nós. É possível verificar que as taxas de entrega variam
consoante o spray que é realizado pelo ator, mas verifica-se que a taxa de entrega não
aumenta simplesmente com o aumento do valor do spray. Verificando os testes para 100
atores e capacidade 50 de fila de espera, o valor máximo atingido para a taxa de entrega
é quando o spray atinge um valor de 10 e não o valor de 20 como seria de esperar. Isto
ocorre porque sendo a capacidade de um nó limitada, ao aumentar o spray irá acontecer
que mais mensagens cheguem a um determinado ator através da sua origem e esse ator
tenha de descartar mensagens mais antigas para poder ter espaço para as mensagens
novas. Isto leva a que haja um maior valor de mensagens descartadas por cada ator. Para
o caso de 100 nós e capacidade 500, como a capacidade deixa de ser um fator tão
limitativo a taxa de entrega diminui ligeiramente de um spray de 5 para 10 mas atinge um
valor maior para um spray de 20 mensagens. Isto também ocorre para os 200 nós, onde é
mais visível para uma capacidade de 500 mensagens. A taxa vai subindo até atingir um
spray de 20 mensagens e diminui para um spray de 40 mensagens.
Também é possível verificar que para o atraso médio, o valor do atraso é estável
entre os valores do spray, contando simplesmente com pequenas variações com o spray.
No caso dos 100 nós com capacidade de 50 mensagens é possível verificar que o atraso
diminui muito ligeiramente com o aumento do spray. Para a capacidade de 500
mensagens, ocorreu o inverso, ou seja, o atraso médio aumentou ligeiramente com o
aumento do spray. Para os 200 nós existe também uma muito ligeira variação do atraso,
porém estes valores encontram-se bastante próximos entre si. Concluindo, apesar de se
verificar que existem pequenas variações no atraso e na taxa de entrega, estas variações
são muito menos significativas do que o esperado, pois variando o número de cópias a
serem transmitidas esperava-se que tanto o atraso como a taxa de entrega variassem mais
significativamente e que este parâmetro tivesse um maior impacto nos resultados.
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5.2.4. theONE
Para efeitos comparativos, foram executados testes no simulador theONE para
verificar se, para além dos protocolos estarem bem implementados, comparar ambos os
simuladores.
5.2.4.1. Ambiente de testes
Para a realização dos testes foi utilizada uma máquina com as seguintes
características:
CPU: Intel Core i7 a 2 GHz;
Memoria: 6 Gb;
Sistema operativo: Windows 10 Pro x64.
Para ter a certeza que as variáveis de simulação seriam semelhantes em ambos os
simuladores, foram criados vários ficheiros de configuração para o theONE, cada um
contendo as variáveis para um teste que tenha sido realizado no BartUM, tendo sido
obrigado a fazer ligeiros ajustes para adaptar cada variável ao theONE.
Inicialmente foi decidido que, tomando uma taxa de transmissão elevada, para
facilitar os cálculos o tamanho das mensagens foi alterado de 150 e 300 bytes para 150 e
300 Kbytes. Para limitar o tamanho da fila de espera, foi definido um buffer para cada nó
com um tamanho de 15 Mbytes para equivaler as 50 mensagens definidas no BartUM.
Para as 500 mensagens o buffer usado foi um buffer com 150 Mbytes. Para se obter uma
taxa de geração de 1 mensagens por cada 10 segundos em cada nó foi criado um
MessageEventGenerator com 5 hosts em que é gerada 1 mensagem a cada 2 segundos
por um host aleatório entre os 5. Para se obter a taxa de geração de 1 mensagens por cada
30 segundos em cada nó foi criado um MessageEventGenerator com 5 hosts em que é
gerada 1 mensagem a cada 6 segundos por um host aleatório entre os 5.
5.2.4.2. Protocolo Epidémico
Nesta secção serão mostrados os resultados obtidos no simulador theONE para o
protocolo epidémico. Foram efetuados 10 testes. Em 8 desses testes as variáveis de
simulação escolhidas escolhidas foram o tamanho das filas de espera de 50 e 500
mensagens, a taxa de geraçao de mensagens de 10 em 10 segundos e de 30 em 30
segundos e o número de nós de 100 e 200. Nos 2 testes restantes foi testado o impacto do
alcance, tendo este variado para 200 metros enquanto que as variáveis de simulação foram
definidas da seguinte forma: tamanho das filas de espera de 500 mensagens, a taxa de
geraçao de mensagens de 30 em 30 segundos e o número de nós, que era a única variável
a ser modificada, de 100 e 200.
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Taxa de Entrega
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0

88,56

84,16

65,02
57,78

52,59
43,10
28,08

100 nós,
capacidade 50

"10s"

24,40

"30s"

200 nós,
100 nós,
200 nós,
capacidade 50 capacidade 500 capacidade 500

Figura 45 - Taxa de entrega do protocolo epidémico no simulador theONE

Atraso médio
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45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44,89

42,11

36,91
30,29 32,01

29,21

32,47

32,27
10 s
30 s

100 nós, capacidade 200 nós, capacidade 100 nós, capacidade 200 nós, capacidade
50
50
500
500
Figura 46 - Atraso médio do protocolo epidémico no simulador theONE (em segundos)

Influência alcance taxa de entrega
100
100

96,69

95
90

88,56
84,16

85

100 m
200 m

80
75
100 nós, capacidade 500

200 nós, capacidade 500

Figura 47 - Influência do alcance na taxa de entrega do protocolo epidémico no simulador theONE
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Influência alcance atraso médio
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36,91
32,27

35
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25,71
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20
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15
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10
3,26

5
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100 nós, capacidade 500
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Figura 48 - Influência do alcance no atraso médio do protocolo epidémico no simulador theONE (em segundos)

Como é possível verificar, estes resultados são muito próximos entre si, mas é
possível verificar que para um gerador de mensagens de 30 em 30 segundos a taxa de
entrega é sempre superior à taxa de entrega para um gerador de mensagens de 10 em 10
segundos. Isto deve-se ao fato de não existirem tantas mensagens no meio, o que leva a
que menos mensagens sejam descartadas pelos nós, pois as suas filas de espera não se
encontram com uma ocupação média tão elevada comparativamente as filas de espera dos
nós cujos geradores de mensagens estavam definidos para a geração de mensagens de 10
em 10 segundos. É possível verificar também que o alcance tem uma grande influência
tanto na taxa de entrega como no atraso médio.
5.2.4.3. Protocolo DirectDelivery
Nesta secção serão mostrados os resultados obtidos no simulador theONE para o
protocolo DirectDelivery. Foram realizados 2 testes em que a única variável de simulação
a ser modificada era o número de nós que variava entre 100 e 200 enquanto que o tamanho
das filas de espera era de 500 mensagens e a taxa de geraçao de mensagens era de 30 em
30 segundos.

Taxa de Entrega
20,5

20,27

20
19,5
19

18,93

18,5
18
100 nós

200 nós

Figura 49 - Taxa de entrega do protocolo directDelivery no simulador theONE
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Atraso médio
37,18

37,5
37
36,5
36
35,5
35
34,5
34
33,5
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32,5

34,36

100 nós

200 nós

Figura 50 - Atraso médio do protocolo directDelivery no simulador theONE (em segundos)

Como é possível verificar estes resultados são resultados muito baixos, mas são
resultados esperados pois trata-se de um protocolo que só entrega as mensagens ao seu
destino. Isto leva a que não haja troca de mensagens entre nós a não ser que um dos nós
seja o destino de uma mensagem, o que leva a que essa mensagem seja transmitida.
5.2.4.4. Protocolo SprayAndWait
Nesta secção serão mostrados os resultados obtidos no simulador theONE
referentes ao protocolo SprayAndWait. Foram realizados o mesmo número de testes
comparativamente aos testes efetuados no simulador BartUM e as variáveis de simulação
foram as mesmas.

Taxa de Entrega 100 nós
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

41,41

48,93

50,27
41,41

48,96

51,78

100 nós,
100 nós,
100 nós,
100 nós,
100 nós,
100 nós,
capacidade capacidade capacidade capacidade capacidade capacidade
50, spray 5 50, spray 10 50, spray 20 500, spray 5 500, spray 500, spray
20
10
Figura 51 - Taxa de entrega para 100 nós do protocolo SprayAndWait no simulador theONE
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Taxa de Entrega 200 nós
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50, spray 5 50, spray 50, spray 50, spray 500, spray 500, spray 500, spray 500, spray
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5
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Figura 52 - Taxa de entrega para 200 nós do protocolo SprayAndWait no simulador theONE

Atraso médio 100 nós
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Figura 53 - Atraso médio para 100 nós do protocolo SprayAndWait no simulador theONE (em segundos)
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Atraso médio 200 nós
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Figura 54 - Atraso médio para 200 nós do protocolo SprayAndWait no simulador theONE (em segundos)

Como é possível verificar, a taxa de entrega aumenta com o aumento da fase de
spray. Também é possível verificar que para um spray pequeno o tamanho da fila de
espera não influência a taxa de entrega e o atraso pois tanto para um tamanho como para
o outro a fila de espera tem o mesmo valor de ocupação média. É possível verificar
também que o atraso médio tem tendência a diminuir com o aumento do spray.
5.2.5. Comparação entre simuladores
Nesta secção serão comparados os resultados obtidos nos simuladores BartUM e
theONE.
5.2.5.1. Protocolo Epidémico
Nesta secção serão comparados os resultados relativos ao protocolo Epidémico
obtidos nos simuladores em teste.

Taxa de Entrega

Comparação entre simuladores Taxa de Entrega
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

100 nós,
capacidade 50

200 nós,
capacidade 50

100 nós,
capacidade 500

200 nós,
capacidade 500

theONE - 10s

28,08

24,40

65,02

57,78

BartUM - 10s

28,06

30,16

70,19

88,25

theONE - 30s

52,58

43,10

88,56

84,16

BartUM - 30s

57,86

53,74

78,34

99,90

Figura 55 - Taxas de entrega obtidas pelos dois simuladores para o protocolo epidémico
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Taxa de Entrega

Comparação entre simuladores Influência do alcance na taxa de entrega
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

100 nós, capacidade 500

200 nós, capacidade 500

theONE - 100 m

88,56

84,16

BartUM - 100m

72,97

96,66

theONE - 200 m

100,00

96,69

BartUM - 200 m

99,66

99,71

Figura 56 - Influência do alcance nas taxas de entrega obtidas pelos dois simuladores para o protocolo epidémico

Como é possível verificar, em média ambos os simuladores têm resultados
próximos uns dos outros, mas é possível afirmar que na maior parte dos casos o simulador
BartUM obtém percentagens mais elevadas comparativamente ao theONE.

Atraso médio

Comparação entre simuladores Atraso médio
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

100 nós,
capacidade 50

200 nós,
capacidade 50

100 nós,
capacidade 500

200 nós,
capacidade 500

theONE -10 s

30,29

29,21

42,11

44,88

BartUM - 10s

35,86

28,49

50,21

42,16

theONE - 30 s

32,01

32,47

32,27

36,91

BartUM - 30s

43,52

36,80

51,43

45,10

Figura 57 - Atraso médio obtido pelos dois simuladores para o protocolo epidémico (em segundos)
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Comparação entre simuladores Influência do alcance no atraso médio
60,00

50,44

45,25

50,00
40,00

36,91

32,27

25,71

30,00

18,14
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16,58

3,26
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0,00
100 nós, capacidade 500
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Figura 58 - Influência do alcance no atraso médio obtido pelos dois simuladores para o protocolo epidémico (em
segundos)

Para o atraso é possível verificar que os resultados, embora em alguns casos a
discrepância seja maior, em termos gerais os resultados são semelhantes entre si embora
seja possível afirmar que o theONE tem um atraso médio inferior ao atraso médio do
BartUM.
Desta forma, é possível afirmar que o protocolo epidémico implementado no
simulador BartUM tem resultados semelhantes ao protocolo epidémico implementado no
simulador theONE.
5.2.5.2. Protocolo DirectDelivery
Nesta secção serão comparados os resultados relativos ao protocolo
DirectDelivery obtidos nos simuladores em teste.

Taxa de Entrega
25,00
20,00
BartUM - Teste 1

15,00

BartUM - Teste 2
10,00

BartUM - Teste 3
theONE

5,00
0,00
100 nós

200 nós

Figura 59 - Taxas de entrega obtidas pelos dois simuladores para o protocolo directDelivery

Como é possível verificar, embora a diferença de percentagem seja superior é
possível afirmar que os resultados estão naquilo que era esperado a nível de semelhança,
embora o simulador theONE tenha uma taxa de entrega ligeiramente superior
comparativamente ao simulador BartUM.
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Atraso médio
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36
BartUM - Teste 1
35

BartUM - Teste 2

34

BartUM - Teste 3

33

theONE

32
31
100 nós

200 nós

Figura 60 - Atraso médio obtido pelos dois simuladores para o protocolo DirectDelivery (em segundos)

Quanto ao atraso, é possível verificar que este é semelhante entre ambos os
simuladores, o que era algo esperado, embora este seja mais baixo do simulador BartUM
do que no simulador theONE.
5.2.5.3. Protocolo SprayAndWait
Nesta secção serão comparados os resultados relativos ao protocolo
SprayAndWait obtidos nos simuladores em teste.

Taxa de Entrega

Comparação entre simuladores Taxa de Entrega 100 nós
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
100 nós,
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50, spray 5

100 nós,
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50, spray
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500, spray
5

100 nós,
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capacidade
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BartUM

41,66

43,03

42,90

41,07

40,59

42,17

theONE

41,41

48,93

50,27

41,41

48,96

51,78

Figura 61 - Taxas de entrega para 100 nós obtidas pelos dois simuladores para o protocolo SprayAndWait
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Taxa de Entrega

Comparação entre simuladores Taxa de Entrega 200 nós
100,00
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spray 10
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spray 20
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44,47
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48,71
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49,90

55,60

52,64

theONE

42,06

50,97
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42,06

50,97

58,34

60,65

Figura 62 - Taxas de entrega para 200 nós obtidas pelos dois simuladores para o protocolo SprayAndWait

Como é possível verificar, neste protocolo existem diferenças mais acentuadas nas
taxas de entrega dos simuladores sendo o simulador theONE obtendo resultados
superiores em relação ao simulador BartUM.

Atraso médio

Comparação entre simuladores Atraso médio 100 nós
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
100 nós,
capacidade
50, spray 5

100 nós,
capacidade
50, spray
10

100 nós,
capacidade
50, spray
20

100 nós,
capacidade
500, spray
5

100 nós,
capacidade
500, spray
10

100 nós,
capacidade
500, spray
20

BartUM

44,81

43,95

42,22

43,54

43,63

45,29

theONE

35,77

35,35

29,64

35,77

35,35

33,58

Figura 63 - Atraso médio para 100 nós obtido pelos dois simuladores para o protocolo SprayAndWait (em segundos)
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Atraso médio

Comparação entre simuladores Atraso médio 200 nós
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

200 nós,
capacidad
e 50,
spray 5

200 nós,
capacidad
e 50,
spray 10

200 nós,
capacidad
e 50,
spray 20

200 nós,
capacidad
e 500,
spray 5

200 nós,
capacidad
e 500,
spray 10

200 nós,
capacidad
e 500,
spray 20

200 nós,
capacidad
e 500,
spray 40

BartUM

40,03

39,27

41,33

42,53

44,28

43,30

44,39

theONE

35,83

34,43

27,08

35,83

34,43

32,09

29,94

Figura 64 - Atraso médio para 200 nós obtido pelos dois simuladores para o protocolo SprayAndWait (em segundos)

Para o atraso médio é possível verificar que o simulador theONE tem um atraso
inferior do que o simulador BartUM. Apesar disso, é possível reparar que em ambos os
simuladores o atraso tem uma tendência a manter-se constante, não sofrendo grandes
alterações com a variação do spray. Com isto é possível concluir que, apesar de no caso
do simulador BartUM não existir um aumento expectável na taxa de entrega com a
variação do spray, os simuladores têm resultados algo semelhantes, o que prova que a
implementação do SprayAndWait no simulador BartUM tem resultados semelhantes
comparativamente à implementação no simulador theONE e que, apesar de existirem
diferenças, estes se comportam de forma semelhante.
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Para a realização deste projeto foi necessário realizar um estudo prévio sobre as
redes DTN, as redes da família 802.11, protocolos de encaminhamento e simuladores de
redes oportunistas. Esta pesquisa permitiu uma melhor compreensão do simulador
BartUM e uma maior facilidade no desenho e implementação da solução.
Os trabalhos realizados foram a união de duas versões um pouco distintas do
simulador, o que levou a uma melhoria do desempenho do simulador e a um pouco mais
de generalidade e facilidade na implementação de alterações futuras ao simulador. Além
disso, foram alteradas as camadas da pilha protocolar que se encontrava implementada e
foram adicionados novos protocolos de encaminhamento.
Quanto à fusão das duas versões (versões v2.1.1 e v2.2), a versão obtida (v3.1)
tem implementada uma pilha protocolar, mas esta ainda não se encontra totalmente
desenvolvida. Após uma análise verificou-se que, apesar de esta implementação ter sido
efetuada corretamente, ela contém vários problemas tanto a nível de desempenho como a
nível de acessos. Com a versão final (v3.2) estes problemas foram corrigidos e, através
da comparação de resultados com o simulador theONE, foi possível verificar a
proximidade dos resultados. Isto permite concluir que a implementação foi bem-sucedida,
apesar de, para alguns protocolos, existir uma maior variação entre os resultados.
Graças à adição de novos objetos, foi possível tornar o simulador um simulador
mais simples de trabalhar no futuro, devido às relações que existem entre determinados
objetos, nomeadamente a adição da classe NetworkProtocol. Esta classe torna mais
simples a futura implementação de novos protocolos, pois este objeto servirá como base
para a implementação destes novos protocolos. Também a adição de um objeto que trate
das interações Ator-Camadas traz alguma simplicidade para trabalho futuro,
nomeadamente pode trazer a possibilidade de o utilizador poder escolher livremente a
taxa de atualização da camada física, a ritmo de envio de mensagens, a recolha de
determinadas informações sobre o ator, nomeadamente a posição, as oportunidades de
contacto, entre outras. Muita desta informação é relevante e necessária para a
implementação de novos protocolos de encaminhamento, pois existem muitos protocolos
que necessitam de informações da rede de modo a escolher a quem reencaminhar as
mensagens.
Quanto aos protocolos adicionados, estes protocolos não exigem a recolha de
informação sobre o estado da rede, e como é possível verificar pela análise dos resultados
obtidos, estes encontram-se devidamente implementados e graças à comparação destes
resultados com os resultados obtidos no simulador theONE, um dos simuladores mais
usados neste tipo de redes, conclui-se que estes resultados são muito semelhantes entre
si, o que mostra que no futuro o simulador BartUM poderá tornar-se um simulador de
referência para a simulação deste tipo de redes. Neste momento, ainda é cedo para que
este simulador possa ser comparado a muitos dos simuladores usados neste tipo de redes,
mas no futuro, com a adição de mais funcionalidades, é um objetivo que não é impossível
de atingir.

71

Simulação de protocolos de encaminhamento em redes oportunistas

Futuramente, é necessário que este simulador se torne ainda mais configurável
através da adição de novos protocolos, uma vez que apesar de já terem sido
implementados os protocolos mais comuns, ainda é possível a implementação de mais. É
também necessária uma atualização no canal de troca de mensagens porque não existe
forma dos nós saberem se estão em contacto uns com os outros. Neste momento, essa
verificação acontece comparando as coordenadas de uma mensagem com a posição do nó
no momento em que esta foi enviada e verificando se se encontram ao alcance um do
outro. Esta alteração é essencial uma vez que cada vez mais os protocolos utilizados
utilizam informações da rede e uma das informações é o histórico de conexões entre nós.
Para que seja possível implementar estes protocolos é necessário primeiro arranjar forma
de obter estas informações.
Atualmente, o simulador executa em tempo real. A introdução do tempo de
simulação será necessária para a execução de simulações de larga escala sem que hajam
os problemas de escalabilidade do tempo real. Desta forma seria possível correr em alguns
minutos simulações que em tempo real durariam horas, dependendo unicamente da
velocidade da máquina no qual a simulação estaria a ser executada.
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