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Abstract   

Abstract  

Delay Tolerant Networks are networks where there are no permanent end-to-end connections. This type 

of network has a variable topology, with frequent partitions in the connections. Given the dynamic 

characteristics of these networks, routing protocols can take advantage of dynamic information, such as 

the node location, to route messages. Geolocation-based routing protocols choose the node that moves 

to the location of the message destination as the message carrier. In this work, the HybridDirGreedy 

geographical protocol was developed, using routing metric based on the node movement direction. In 

the initial phase, the protocol replicates a limited number of messages in the network and then, in the 

second phase, it uses the direction of movement of the nodes to route the messages in the known 

destination direction. In order to obtain the locations of nodes in the network, a localization system was 

created, called GeoLocation, in which each node in the network maintains a dictionary with the location 

information, movement direction and, speed of nodes with which it established contact. The 

performance of HybridDirGreedy has been compared with geographic and non-geographic protocols. A 

comparative analysis of the geographic protocols was made with an optimal scenario, where the nodes 

know the exact position of all the nodes in the network, and with a scenario in which the protocols use 

GeoLocation, knowing only the approximate position. The results show that the HybridDirGreedy 

protocol has a higher delivery rate and lower latency than the other evaluated protocols. 
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based routing 
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Resumo 

Resumo 

Nas Redes Tolerantes a Atrasos não existem ligações extremo-a-extremo permanentes entre os nós. 

Esta classe de redes possui uma topologia variável, com frequentes partições nas ligações. Dadas as 

características dinâmicas destas redes, os protocolos de encaminhamento devem tirar partido de 

informações dinâmicas, como a localização dos nós, para encaminhar as mensagens. Os protocolos 

de encaminhamento baseados em localização geográfica escolhem como portador da mensagem o nó 

que se desloca para a localização do destino da mensagem. Nesta dissertação, foi desenvolvido o 

protocolo geográfico HybridDirGreedy, com métrica de encaminhamento baseada na direção de 

movimento dos nós. Na fase inicial, o protocolo replica um número limitado de mensagens na rede e 

depois na segunda fase usa a direção de movimento dos nós para encaminhar as mensagens na 

direção conhecida do destino. Para a obtenção das localizações dos nós na rede criou-se um sistema 

de localização, chamado GeoLocation, em que cada nó na rede mantém um dicionário com a 

informação de localização, direção de movimento e velocidade dos nós com os quais estabeleceu 

contacto. O desempenho do HybridDirGreedy foi comparado com protocolos geográficos e não 

geográficos. Fez-se uma análise comparativa dos protocolos geográficos com um cenário ótimo, em 

que os nós conhecem a posição exata de todos os nós na rede, e com um cenário em que os protocolos 

usam o GeoLocation, conhecendo apenas a posição aproximada. Os resultados mostram que o 

protocolo HybridDirGreedy tem maior taxa de entrega e menor latência, que os restantes protocolos 

avaliados, em ambos os cenários. 

 

Palavras-Chave 

Conectividade intermitente, Redes Tolerantes a Atrasos, Protocolos de Encaminhamento, Sistema de 

localização, Encaminhamento baseado em localização 
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1 Introdução  

Capítulo 1 
 

Introdução  
 

Neste capítulo introduz-se o tema em estudo, as motivações e os objetivos deste trabalho de 

dissertação. Por último, apresenta-se o conteúdo e a estrutura do trabalho. 
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1.1 Motivação  

As Redes Tolerantes a Atrasos [1] são redes com topologia variável ao longo do tempo, em que não 

existe um caminho permanente entre a origem e o destino para o encaminhamento de dados. As 

principais particularidades destes tipos de redes são: conectividade intermitente, atrasos longos e 

variáveis e taxas de erros elevados nas transmissões de dados. Devido às partições frequentes na 

rede, os protocolos de encaminhamento habituais, como o OSPF (Open Shortest Path First), não 

encontram rotas resultando em falhas na transmissão de dados. O encaminhamento nas Redes 

Tolerantes a Atrasos, faz-se através da cooperação entre os nós da rede. As mensagens são 

armazenadas no buffer dos nós e transportadas. Quando surge outro nó com melhores condições de 

encontrar o destino, a mensagem é transferida, repetindo-se o processo até eventualmente se 

encontrar o destino da mensagem.  

Um dos desafios do encaminhamento em Redes Tolerantes a Atrasos é o desenvolvimento de métricas 

de encaminhamento, que permitam escolher o nó mais adequado para o qual transferir a mensagem, 

como nestes tipos de redes as oportunidades de contacto entre os nós podem ser escassas, a escolha 

do nó que transporta a mensagem é importante. O presente trabalho é sobre encaminhamento baseado 

em informações de localização e navegação dos nós, em Redes Tolerantes a Atrasos. Devido à 

topologia dinâmica das Redes Tolerantes a Atrasos, é apropriado usar informações dinâmicas da rede, 

como a localização dos nós, nas métricas de encaminhamento dos protocolos. 

A utilização de métricas de encaminhamento assentes em informações de localização, impõe que o nó 

com a mensagem saiba a sua posição, a posição do nó com o qual estabelece comunicação e a 

localização do destino da mensagem. As informações de localização relativas aos nós em contacto 

podem ser obtidas usando o Global Positioning System (GPS) e trocadas durante o período de 

comunicação, mas a localização do destino da mensagem requer um sistema de localização. Os 

protocolos geográficos existentes não informam como é que se obtém a informação de localização do 

nó destino da mensagem.  Pressupõem que os nós da rede sabem a localização exata do destino, não 

considerando os atrasos associados à obtenção da informação e caso o destino seja móvel, a 

desatualização da informação de localização, causados pela mobilidade.  

Uma outra questão é que a maioria dos protocolos de encaminhamento geográficos, para Redes 

Tolerantes a Atrasos, usam nas suas métricas informações provenientes de Sistemas de Navegações, 

como o destino do nó ou o tempo estimado para chegar ao destino. No entanto, se é comum os nós 

móveis terem GPS, já não é tão comum os nós terem um Sistema de Navegação e saberem o seu 

destino no mapa, pois isso exige ação do utilizador. Existem ainda problemas relacionados com a 

fiabilidade da informação, por exemplo, o não seguimento da rota sugerida pelo Sistema de Navegação 

ou mudanças na rota durante a viagem. Portanto, existe uma elevada dependência dos protocolos em 

relação ao Sistema de Navegação, que pode afetar os seus desempenhos.  
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1.2 Contribuições do trabalho 

Neste trabalho de dissertação, desenvolve-se um protocolo de encaminhamento baseado em 

localização, HybridDirGreedy e um sistema para obtenção de localização dos nós na rede, designado 

GeoLocation. O HybridDirGreedy é um protocolo híbrido, que usa mecanismos de protocolos de cópia-

múltipla e protocolos de cópia-única. O protocolo possui duas fases de funcionamento: na primeira fase, 

dissemina um número limitado de cópias das mensagens na rede e na segunda fase, faz 

encaminhamento baseado em localização, das cópias criadas das mensagens. Para obter a localização 

dos nós na rede, recorre ao sistema GeoLocation. O GeoLocation é um sistema de localização 

descentralizada, onde cada nó da rede mantém um dicionário com informações de localização, direção 

de movimento e velocidade dos nós da rede. Quando dois nós estabelecem contacto, fazem a 

atualização dos seus dicionários, através da troca dos respetivos dicionários.  

O trabalho encontra-se estruturado em diferentes fases. Primeiramente, desenvolve-se o sistema de 

localização para Redes Tolerantes a Atrasos, GeoLocation, que permite aos nós obterem as 

informações de localizações dos nós da rede. Faz-se simulações para avaliar o desempenho do 

sistema de localização, em diferentes cenários, quanto ao tempo de propagação da informação e aos 

erros associados às informações fornecidas. Depois implementa-se os protocolos de encaminhamento 

geográfico para Redes Tolerantes a Atrasos: HybridDirGreedy, Greedy-DTN e MoVe. Seguidamente, 

faz-se a avaliação de desempenho dos protocolos no simulador The ONE [2], num cenário ótimo, em 

que não existem erros ou atrasos associados à obtenção de informação de localização. Por fim, é feita 

uma avaliação com recurso ao GeoLocation, usando a informação de localização disponível, que é 

inexata. A avaliação de desempenho, do protocolo HybridDirGreedy, é feita comparando com 

protocolos de encaminhamento para Redes Tolerantes a Atrasos não geográficos de cópia-múltipla e 

protocolos geográficos de cópia-única. As métricas usadas para avaliação dos protocolos de 

encaminhamento são a taxa média de entrega, a latência média, a sobrecarga na rede e o número 

médio de saltos das mensagens.  

1.3 Estrutura e conteúdo  

A dissertação é composta por 7 capítulos e encontra-se organizada do seguinte modo: 

• Capítulo 1:  Introdução ao tema, motivação, objetivos e estrutura da tese. 

• Capítulo 2: Introdução às Redes Tolerantes a Atrasos, a sua arquitetura, os protocolos de 

encaminhamento geográficos e não geográficos, e apresenta-se o simulador The ONE [2], 

usado para implementações dos protocolos geográficos e do sistema GeoLocation.  

• Capítulo 3: Apresenta-se o sistema de localização para Redes Tolerantes a Atrasos 

GeoLocation e a avaliação do seu desempenho.  
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• Capítulo 4: Apresentação do protocolo geográfico proposto, HybridDirGreedy, o seu princípio 

de funcionamento e o respetivo algoritmo. 

• Capítulo 5: Avaliação do desempenho dos protocolos de encaminhamento, as métricas de 

avaliação, os cenários de simulações e os resultados de simulações em cenário ótimo e em 

cenário com recurso ao GeoLocation. 

• Capítulo 6: Análise do desempenho dos protocolos geográficos no cenário com recurso ao 

GeoLocation.  

• Capítulo 7: Conclusões e sugestões para o trabalho futuro.  
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2 Estado da arte 

Capítulo 2 

Estado da Arte 

Este capítulo é sobre o Estado da Arte das Redes Tolerantes a Atrasos. Em primeiro, aborda-se a sua 

arquitetura e o protocolo de comunicação usado. De seguida, fala-se do encaminhamento nas Redes 

Tolerantes a Atrasos e apresenta-se alguns protocolos existentes na literatura. Por último, apresenta-

se o simulador The ONE [2] , escolhido para usar nas simulações. 
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2.1 Delay Tolerant Networks 

Em redes de dados tradicionais, como a Internet, pressupõe-se que existe um caminho permanente 

entre o nó que envia a mensagem e o nó que o recebe. Os nós trocam informações sobre a topologia 

da rede e usam esse conhecimento para determinar o melhor caminho para transmitir o pacote. Caso 

ocorra uma falha em alguma ligação existem normalmente ligações redundantes entre os nós, que 

permitem estabelecer um novo caminho para encaminhar o pacote de dados. No entanto, existe uma 

classe especial de redes designadas como Delay Tolerant Networks (DTN) [1], nas quais não se pode 

pressupor a existência de um caminho permanente a interligar os nós. Estas redes são caracterizadas 

por: conectividade intermitente, atrasos longos e variáveis e taxas de erros elevadas [1]. As perdas de 

ligações são frequentes e podem ser originadas por falhas dos elementos na rede ou pela mobilidade 

dos nós, como no caso de redes de comunicações móveis.   

Inicialmente, as DTNs foram concebidas para a comunicação espacial pela IPN (InterPlanetary 

Networks) e mais tarde o conceito foi desenvolvido para as redes de comunicações terrestres. Existem 

varias terminologias associadas às Redes Tolerantes a Atrasos, como Delay Tolerant Networks (DTN), 

Disruption Tolerant Networks (DTN) ou Opportunistic Networks. Neste trabalho usa-se os termos Delay 

Tolerant Networks e Redes Tolerantes a Atrasos, indiferentemente. De seguida, são apresentadas 

algumas redes que se enquadram no perfil de uma Rede Tolerante a Atrasos [1] e [3] : 

• Redes móveis terrestres – As comunicações nas redes sem fios. O sinal encontra-se sujeito 

às condições do meio, que acabam por provocar a sua degradação (atenuação, ruído, 

interferência, desvanecimento seletivo), como consequência ocorrem cortes constantes nas 

comunicações.  

• Redes militares Ad-Hoc – Os dispositivos de comunicações militares são muitas vezes 

usados em ambientes adversos, como ambientes de guerras, pelo que podem danificar-se 

rapidamente. 

• Redes que operam em meios exóticos -  São exemplos redes de comunicações entre 

satélites próximos da órbita da terra, redes de comunicações em espaço profundo e ligações 

acústicas em meios aquáticos. Estas redes, devido ao meio em que operam, estão sujeitas a 

interrupções nas ligações e latências elevadas   

As redes acima mencionadas, estão muito sujeitas às características dos ambientes em que funcionam, 

por isso são afetadas por: latências elevadas, curta duração de vida do nó e falta de estabilidade da 

ligação entre os nós. Um outro problema é que não existe interoperabilidade entre as redes, pois cada 

rede tem características próprias, de acordo com o seu propósito e o ambiente em que pretende ser 

usado, pelo que usam protocolos de comunicações diferentes. Dadas as particularidades referidas das 

DTNs, em [1]  os autores introduziram uma arquitetura para permitir a comunicação entre redes 

diferentes e um novo paradigma de encaminhamento, o Store-Carry-and-Forward (SCF), para 

comunicação em ambientes de conectividade intermitente. Segundo o paradigma SCF, quando não 

existem ligações disponíveis na rede, os nós devem armazenar as mensagens e mantê-las consigo até 

eventualmente encontrar o destino ou que apareça um nó com maior probabilidade de encontrar o 



7 
 

destino para encaminhar a mensagem. Os nós DTNs precisam de memória persistente, para 

armazenar as mensagens e transportá-las consigo quando não existem contactos disponíveis [4]. Na 

Figura 1, observa-se o exemplo de um cenário de comunicação, que envolve redes DTNs espaciais e 

redes DTNs terrestres.  

Neste trabalho, considera-se que a comunicação entre os nós acontece através de contactos 

oportunísticos. Um contacto ocorre quando existe a possibilidade de estabelecer uma ligação entre dois 

nós DTNs. As mensagens são encaminhadas explorando a mobilidade dos nós e as decisões de 

encaminhamento são tomadas, de modo independente, em cada nó.  

 

 

Figura 1 – Exemplo de comunicação entre diferentes DTNs [3]. 
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2.2 Arquitetura de uma DTN 

Não existe ainda uma arquitetura estandardizada para as DTNs, no entanto devido ao crescente 

interesse da área, a Delay Tolerant Networking Research Group (DTNRG) [5], grupo de investigadores 

de DTNs , tem trabalhado em parceria com a Internet Research Task Force (IRTF) na criação de RFCs 

(Request For Comments). Da colaboração resultaram vários RFCs , das quais se destacam, um que 

descreve a arquitetura [6] e outro que descreve o protocolo de comunicação [7].   A arquitetura da DTN 

foi concebida para possibilitar a comunicação entre as diferentes redes, que pertencem à classe das 

DTNs. Para tal, criou-se uma arquitetura em camadas, constituída por duas camadas, a camada Bundle 

e a camada de Convergência. As funções da camada Bundle e da camada de convergência estão 

descritas em [1], [3], [6] e [7].  

As camadas da arquitetura DTNs são sobrepostas à camada de transporte, como se pode observar na 

Figura 2. As aplicações DTNs enviam mensagens de tamanhos arbitrários, chamados Application Data 

Units (ADUs).  As ADUs são enviadas para a camada Bundle, que as transforma em unidades de dados 

chamados Bundles. A camada Bundle não altera os dados provenientes da camada de aplicação, faz 

apenas o seu encapsulamento. Os Bundles são encaminhados por nós DTNs, de acordo com o 

protocolo Bundle, quando ocorre uma oportunidade de contacto. Os Bundles são constituídos por 

blocos de dados e por informações necessárias para o seu encaminhamento até ao destino.  As 

informações sobre a origem do Bundle e o seu destino são identificadas por Endpoint Identifiers (EIDs).   

Os Bundles também contêm campos com informações relativas ao tempo em que foram criados, 

indicação do tempo de vida, um designador de classe de serviço e o seu tamanho. 

 A camada de convergência abstrai as características das camadas inferiores, específicas a cada DTN, 

para a camada Bundle. A sua implementação depende da rede subjacente e deve oferecer fiabilidade 

no envio e receção de Bundles. O protocolo Bundle oferece fiabilidade na transmissão de um Bundle, 

entre dois nós em contacto, através da transferência de custódia. O conceito de custódia implica 

assumir responsabilidade por entregar a mensagem ao destino, ou a outro nó que aceite essa 

responsabilidade. A consequência é que os nós não devem apagar as mensagens do espaço de 

armazenamento, enquanto não conseguirem transferir essa responsabilidade para outro nó. 

Normalmente, em DTNs as comunicações são feitas através de contactos de curta duração. O tamanho 

da mensagem pode influenciar o sucesso ou insucesso na sua transmissão. Como tal, usam-se 

técnicas de fragmentação para reduzir o tamanho das mensagens a serem transmitidas. Existem duas 

técnicas diferentes de fragmentação que podem ser aplicadas, a reactive fragmentation e a proactive 

fragmentation  [8]. No mecanismo proactive fragmentation, o nó divide os dados provenientes da 

camada de aplicação em blocos de dados de tamanhos menores e transmite cada bloco como um 

Bundle independente.  Este método é usado quando se sabe antecipadamente o tempo de duração do 

contacto. No mecanismo reactive fragmentation, a fragmentação ocorre durante o contacto entre os 

nós. Primeiro tenta-se transmitir a mensagem completa. Caso ocorra uma interrupção durante a 

transmissão, a camada Bundle do nó recetor coloca uma informação no Bundle, para indicar que este 

se encontra fragmentado. O nó que transmitia o Bundle separa a parte bem-recebida do original e 
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armazena o fragmento, que não foi transmitido para encaminhar na próxima oportunidade de contacto.  

 

 
Figura 2 – Arquitetura em camadas de uma rede DTN. 

 

2.3 Encaminhamento em DTN e taxonomia  

As DTNs são caracterizadas por conectividade intermitente, como consequência não é possível 

estabelecer um caminho permanente entre o nó origem da mensagem e o nó destino. O 

encaminhamento das mensagens é feito segundo o paradigma SCF.  As mensagens são armazenadas 

e transportadas pelos nós até ocorrer uma oportunidade de contacto. Quando ocorre um contacto, os 

nós precisam decidir se encaminham uma mensagem. O modo como é realizado o encaminhamento 

de uma mensagem, ou seja, a escolha dos nós que transportam uma mensagem, é determinada pelos 

protocolos de encaminhamento DTN.  

Não existe uma taxonomia estandardizada, para a classificação dos protocolos de encaminhamento 

DTNs, no entanto existem vários artigos com propostas para classificar os protocolos usando 

estratégias e definições diferentes [4], [9]–[13].  Os protocolos podem ser classificados, de acordo com 

a quantidade de cópias das mensagens que criam como, protocolos de cópia-única ou protocolos de 

cópia-múltipla. Os protocolos de cópia-única mantêm apenas uma única cópia da mensagem a circular 

na rede. Quando um nó faz uma transmissão da mensagem bem-sucedida apaga a mensagem do seu 

buffer.  Os protocolos de cópia-múltipla criam várias réplicas da mensagem, que distribuem na rede. A 

quantidade de cópias criadas pode ser limitada ou ilimitada. Os protocolos de cópia-múltipla também 

são conhecidos como protocolos de replicação. Os protocolos de replicação têm normalmente maior 

taxa de entrega e menor latência, que os protocolos de cópia-única, pois colocam várias cópias da 

mensagem a circular na rede, aumentando a probabilidade de uma delas encontrar o destino, pelo 
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caminho mais curto. Contudo, o seu mecanismo de funcionamento provoca maior sobrecarga na rede, 

do que os protocolos de cópia-única. Isso tem implicações em termos de consumo de recursos na rede, 

por exemplo, o espaço de armazenamento dos nós.  

Uma outra classificação dos protocolos está associada com a utilização de conhecimentos, 

relacionados com as características dos nós da rede, para tomar as suas decisões de encaminhamento. 

Os conhecimentos usados pelos protocolos podem ser, por exemplo, com base em informações 

geográficas ou com base em informações de contactos sociais.  Os conhecimentos geográficos podem 

consistir em informações de localizações passados dos nós, localizações presentes dos nós, 

localizações futuras dos nós ou em padrões de mobilidade dos nós. Essas informações podem ser 

obtidas a partir do GPS ou Sistemas de Navegações e trocadas entre os nós. Os conhecimentos do 

tipo contactos sociais podem consistir no historial de contacto dos nós, duração do contacto entre nós 

ou frequência de contacto dos nós.   

Os conhecimentos mencionados podem ser usados separadamente ou combinados para calcular 

métricas de encaminhamento nos protocolos de cópia-única, que permitem aos nós decidir se o nó 

vizinho tem melhores condições para entregar a mensagem ao destino. Um nó vizinho é um nó, com o 

qual se pode estabelecer contacto. As métricas de encaminhamento também são utilizadas por 

protocolos de cópia-múltipla, para limitar o número de cópias criadas de uma mensagem. Existem 

também protocolos, que não usam qualquer tipo de conhecimento para o encaminhamento das 

mensagens. Nas próximas secções serão apresentados protocolos existentes na literatura, que 

pertencem às várias categorias aqui apresentadas.  

2.4 Encaminhamento não geográfico em DTN 

Nesta secção apresenta-se protocolos de encaminhamento DTN, que não usam conhecimentos para 

encaminhar mensagens ou usam conhecimentos que não se baseiam em informações geográficas dos 

nós. Os primeiros protocolos de encaminhamento, aqui apresentados são: o Direct Delivery [14]  e  o 

First Contact [4]. Os dois são protocolos de cópia-única e não usam nenhuma métrica para tomar as 

suas decisões de encaminhamento. O primeiro protocolo entrega a mensagem somente quando se 

encontra com o destino e o segundo protocolo a mensagem é encaminhada ao primeiro nó com o qual 

se contacta.  

De seguida, descreve-se protocolos de encaminhamento de replicação de mensagens. Estes 

protocolos usam estratégias diferentes para distribuir cópias de uma mensagem na rede. Os protocolos 

são: o Epidemic [15], o PRoPHET [16] e o Spray-and-Wait [17]. Abaixo, descreve-se cada protocolo 

mencionado com mais detalhes.  
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Epidemic: 

O Epidemic [15] é um protocolo de replicação, que  dissemina um número ilimitado de cópias de  

mensagens na rede. Os nós mantêm uma lista, com o ID das mensagens armazenadas no seu buffer, 

chamado summary vector. Quando dois nós estabelecem contacto, trocam a lista entre si, para que 

cada nó apenas receba as mensagens, que ainda não estão armazenadas no seu buffer.   

 

Probabilistic ROuting Protocol using History of Encounters and Transitivity (PRoPHET): 

O protocolo PRoPHET [16] é um protocolo de replicação, baseado no historial de contactos dos nós. O 

protocolo usa uma métrica, que se chama delivery predictability, 𝑷(𝒂,𝒃) ∈  [𝟎, 𝟏] . Esta métrica é 

calculada em todo o nó 𝒂 para todo o nó destino  𝒃 e indica a probabilidade do nó 𝒂  entregar a 

mensagem ao nó destino 𝒃. A operação do PRoPHET é semelhante ao Epidemic. Quando dois nós se 

encontram há troca de tabelas, mas neste caso contêm também o delivery predictability armazenado 

em cada nó. A informação trocada é usada para atualizar o delivery predictability do nó, de acordo com 

as equações (1), (2) e (3).  

Quando dois nós se encontram, a métrica é atualizada segundo:    

 

 
      , , ,

1 inita b a b old a b
P P P P     , (1) 

 

com constante de inicialização 𝑷𝒊𝒏𝒊𝒕 ∈  [𝟎, 𝟏] .   

Quando dois nós não se encontram há algum tempo o valor do delivery predictability é desatualizado 

segundo 

    , ,

k
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em que  𝜸 ∈  [𝟎, 𝟏] é a constante de envelhecimento e 𝑲 é o tempo decorrido desde o último encontro 

entre 𝒂 e 𝒃. 

Existe uma terceira propriedade: a transitividade. Se o nó 𝒂 encontra, frequentemente, com o nó 𝒃   e 

o nó 𝒃 encontra frequentemente o nó 𝒄, então o 𝒄  é um bom nó para encaminhar mensagens para o 

nó  𝒃 . Esta propriedade é traduzida matematicamente por 

 

 
          , , , , ,
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aonde a constante 𝜷 quantifica o impacto da transitividade no delivery predictability. 
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Uma mensagem é replicada para outro nó, se o delivery predictability desse nó para o destino é maior, 

que o do nó que detém a mensagem. 

 

Spray-and-Wait 

O Spray-and-Wait [17] é um protocolo de replicação, que distribui um número limitado de cópias de 

mensagens na rede. O número máximo de cópias de uma mensagem (𝑳) é um valor configurável e é 

decidido no nó origem da mensagem.  O protocolo tem duas fases distintas de funcionamento: a fase 

Spray e a fase Wait. Na fase Spray as 𝑳 cópias de uma mensagem são distribuídas por diferentes nós 

da rede. Na fase Wait, se o destino da mensagem não foi encontrado na fase Spray, cada nó que 

transporta apenas uma cópia da mensagem entrega-a apenas ao seu destino (Direct Delivery). Existem 

duas versões diferentes do protocolo, que diferem no modo como as 𝑳 cópias da mensagem são 

distribuídas na fase Spray. A versão mais simples é o Source Spray-and-Wait, na qual o nó de origem 

entrega as 𝑳 cópias criadas aos primeiros 𝑳 nós distintos, com os quais se encontra. A segunda versão 

é a Binary Spray-and-Wait, na qual qualquer nó que tenha 𝒏 >  𝟏 cópias da mensagem e encontre um 

nó com nenhuma cópia, entrega-lhe ⌊𝒏 / 𝟐⌋ cópias e mantém ⌈𝒏 / 𝟐⌉  cópias para si. Quando um nó 

tiver apenas uma cópia da mensagem, muda para a fase Wait. 

2.5 Encaminhamento geográfico em DTN 

Os protocolos de encaminhamento geográfico baseiam o seu encaminhamento em informações sobre 

as localizações dos nós. Cada nó tem conhecimento da sua localização, a localização do nó vizinho e 

a localização do destino da mensagem. Estas informações são usadas nas métricas de 

encaminhamento dos protocolos para escolher os nós, que vão transportar as mensagens. Quando o 

nó possui um Sistema de Navegação, é possível cruzar a informação de localização, obtida pelo GPS, 

com a informação de um mapa para obter a rota do veículo para auxiliar nas decisões de 

encaminhamento. Os nós têm conhecimento da localização e direção do movimento dos nós vizinhos 

através da troca de mensagens periódicas.  As estratégias de encaminhamento consistem 

normalmente em encaminhar a mensagem para o veículo, que segue na direção do nó destino ou então 

para o veículo, que está localizado mais próximo do nó destino [12]. 

 A comunicação pode ocorrer entre um nó e uma infraestrutura, a mensagem é encaminhada segundo 

o paradigma DTN até à infraestrutura, ou a comunicação pode ocorrer apenas entre os nós 

(comunicação Peer-to-Peer). Os protocolos geográficos presentes nesta secção, à exceção do 

Extended GeOpps [18] ,têm como destino final da sua mensagem  uma infraestrutura.  

Antes de abordar os protocolos DTNs geográficos, é importante referir dois protocolos de 

encaminhamento geográficos para MANETs (Mobile Ad-Hoc Network), o GPSR [19] e o GPCR [20]. 

Estes protocolos, apesar de serem indicados para não DTNs, são muito conhecidos e o seu princípio 
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de funcionamento é usado em alguns protocolos de DTNs.  

O GPSR é um dos protocolos de encaminhamento geográfico mais conhecido. Os nós possuem uma 

tabela com informações de localização dos nós seus vizinhos. O protocolo possui dois modos de 

encaminhamento. No modo Greedy, o nó encaminha a mensagem para o nó vizinho que está mais 

próximo do nó destino. Neste modo de encaminhamento pode ocorrer uma situação em que o nó, que 

tem a mensagem na sua posse é o único nó que verifica a condição de ser o mais próximo do destino. 

Esta situação é conhecida como o máximo local e, para recuperar, muda-se para o segundo modo de 

encaminhamento, que é o modo Perimeter. O modo Perimeter é utilizado para recuperar do máximo 

local. Na Figura 3, encontra-se exemplificado uma situação de máximo local. O nó 𝑺 envia a mensagem 

para o nó 𝑨. No nó 𝑨 ocorre o máximo local, pois o único nó no alcance de transmissão de 𝑨 é o 𝑩, 

que tem maior distância ao destino que 𝑨. Inicia-se o modo de recuperação, Perimeter.  No modo 

Perimeter a mensagem é enviada para 𝑩, que já tem vizinhos no alcance de transmissão com menor 

distância ao destino, que a sua distância.  

O GPCR é um protocolo de encaminhamento geográfico, que também possui dois modos de 

funcionamento, o modo normal e o modo de recuperação. O GPCR considera a topologia das ruas para 

fazer o seu encaminhamento. A mensagem é sempre encaminhada para um nó, que se encontra num 

cruzamento, denominado Coordinator.  Os restantes veículos, que não se encontram num cruzamento 

devem encaminhar a mensagem usando o algoritmo Greedy até ao Coordinator. No cruzamento, o 

Coordinator escolhe a próxima rua por onde a mensagem deve ser encaminhada. No modo de 

funcionamento normal, escolhe a rua com o nó vizinho, que se encontra mais próximo do destino.  Caso 

ocorra um máximo local é usado o mecanismo de recuperação, modo Perimeter.   

 

  

Figura 3 – Estratégia de recuperação do GPSR, modo Perimeter [12]. 
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De seguida são referidos alguns protocolos de encaminhamento geográfico para DTNs, desenvolvidos 

para redes veiculares.  

 

Greedy-DTN 

O Greedy-DTN [9]  é um protocolo de encaminhamento geográfico de cópia-única. O protocolo consiste 

numa adaptação do protocolo GPSR, para DTNs. Usa o modo Greedy para encaminhar a mensagem 

para o nó, que minimiza a distância ao destino. Contudo, quando ocorre um máximo local o modo 

Perimeter é omitido, o nó transporta a mensagem até encontrar-se numa situação em que existem nós 

vizinhos, que se encontram mais próximos do destino. 

 

SKVR: Scalable Knowledge-based Routing Architecture for Public Transport Networks 

O protocolo de encaminhamento SKVR [21],  foi especialmente desenhado para veículos de transportes 

públicos. Considera a existência de duas classes de conhecimento, que auxiliam na decisão de 

encaminhamento: os conhecimentos estáticos e os conhecimentos dinâmicos. Os conhecimentos 

estáticos são conhecimentos da rede que não variam, por exemplo, as rotas dos transportes públicos 

são fixas e pré-configuradas. Os conhecimentos dinâmicos são conhecimentos, que podem variar e 

aos quais está associada incerteza. Desta categoria de conhecimentos faz parte, por exemplo, o tempo 

que o transporte público demora a chegar a uma determinada localização. O protocolo considera ainda 

a existência de duas hierarquias de encaminhamento, baseadas nos conhecimentos mencionados 

acima. O primeiro é o encaminhamento Intra-domínio, feita entre autocarros, que se deslocam na 

mesma rota. O segundo é o encaminhamento Inter-domínio, feita entre autocarros, que se deslocam 

em rotas diferentes.   

Na hierarquia intra-domínio, o encaminhamento das mensagens depende da posição do autocarro ao 

qual se pretende enviar a mensagem dentro da rota. O encaminhamento deve ser feito para o veículo 

a deslocar-se na direção do veículo destino e que se encontra a menor distância. Para saber se o 

veículo destino se encontra na mesma rota e a sua posição, cada veículo guarda uma lista dos veículos 

da mesma rota com os quais se encontrou, desde o início do seu percurso, e as suas direções de 

movimento. Quando recebe uma mensagem, o veículo verifica se o destino está na sua lista de 

contactos. Caso o destino esteja na lista, o encaminhamento é feito para trás da sua rota, ou seja, a 

mensagem é entregue aos veículos da mesma rota, mas que se deslocam em sentido oposto. Na 

escolha do veículo para encaminhar a mensagem deve ser usado o contacto mais antigo da lista, que 

ainda esteja no alcance de comunicação. Caso o destino não esteja na sua lista, a mensagem é 

encaminhada para à frente na sua rota, para o veículo que desloca na direção do destino.  Os veículos 

apagam as suas listas quando terminam a sua rota.   

No encaminhamento inter-domínio, o objetivo é encaminhar a mensagem a veículos, que pertençam à 

mesma rota que o veículo destino ou intersetem em dada altura a sua rota. Primeiro, o veículo verifica 
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se o destino da mensagem está na sua rota de autocarros através da lista. Caso este não esteja, é 

disseminado um número limitado de cópias da mensagem aos veículos da mesma rota, que possam 

intersectar a rota do veículo destino.  

 

MoVe (Motion Vector) 

O protocolo MoVe [22]  é um protocolo geográfico de cópia-única. O protocolo usa como conhecimento 

para fazer encaminhamento a velocidade dos veículos. Dada a trajetória corrente do veículo, que detém 

a mensagem e do veículo vizinho usa-se as suas velocidades para prever qual é a distância mínima 

em relação ao destino da mensagem, que cada um passará. Na Figura 4, observa-se os parâmetros 

usados no cálculo das métricas do MoVe para o nó 𝑪, nó que transporta a mensagem, e o nó vizinho 

𝑵. Considera-se os vetores de velocidades, 𝒗𝑪⃗⃗ ⃗⃗  e 𝒗𝑵⃗⃗⃗⃗  ⃗  , do veículo 𝑪 e do veículo 𝑵 respetivamente, que 

apontam na direção do movimento. Considera-se ainda os vetores  𝑪𝑫⃗⃗⃗⃗⃗⃗  e 𝑵𝑫⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    , que têm origem no nó 

respetivo até ao destino 𝑫.  

 

 

Figura 4 – Cálculo das métricas do MoVe, dado umo nó 𝑪 , o nó vizinho 𝑵 e o 

destino 𝑫  [22]. 

 

O ângulo entre o vetor 𝑪𝑫⃗⃗⃗⃗⃗⃗  e o vetor  𝒗𝑪⃗⃗ ⃗⃗  é 
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A distância mais próxima do nó ao nó destino é dado por 

  sinc cd CD    (5) 

A partir do ângulo calculado, 𝜽, é possível ainda inferir, se o nó está a aproximar-se do destino, caso 

 𝜃 < 90°, ou está a afastar-se, caso  𝜃 > 90°. A decisão de encaminhamento de uma mensagem do 
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nó 𝑪 para o seu vizinho 𝑵  encontra-se na Tabela 1. 

Existe ainda uma variante chamada MoVe-Lookahead.  Este estima a próxima localização do nó para 

evitar encaminhar para os nós, que desviem da rota antes de chegar ao ponto mais próximo do destino.  

 

Tabela 1- Tabela de encaminhamento do protocolo MoVe [22]. 

Nó com mensagem Vizinho Encaminhamento 

Parado Parado Não 

Parado Afastar Não 

Parado Aproximar Sim 

Afastar Parado Sim 

Afastar Afastar 𝑆𝑒 𝑁𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ < 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Afastar Aproximar Sim 

Aproximar Parado Não 

Aproximar Afastar Não 

Aproximar Aproximar 𝑆𝑒 𝑑𝑁 < 𝑑𝐶 

 

 

GeOpps 

O GeOpps [23] é um protocolo de encaminhamento geográfico de cópia-única. O protocolo usa o 

Sistema de Navegação dos veículos para saber a sua localização e a rota programada. Cada veículo 

usa a sua localização para calcular o ponto mais próximo, que passará do destino, chamado Nearest 

Point (NP). De seguida, essa informação é usada numa função, que estima o tempo que a mensagem 

demoraria a chegar ao seu destino, caso fosse transportado por si. 

Essa função chama-se Minimum Estimated Time of Delivery (METD) e é dado por 

 

 METD = ETA para NP + ETA de NP para D   (6) 

  

O METD é a soma do tempo estimado, que o veículo demora a chegar ao NP e o tempo estimado que 

a mensagem leva a ser transportada do NP ao destino. O tempo estimado de chegada ao NP e o tempo 

estimado do percurso do NP ao destino, chama-se Estimated Time of Arrival (ETA), e é calculado pelo 

Sistema de Navegação.  

Os veículos fazem broadcast periódico do destino das mensagens, que têm armazenadas. Os vizinhos 

a um salto de distância calculam o seu METD e enviam essa informação na mensagem de resposta. O 

veículo com a mensagem calcula também o seu METD. O veículo com o menor METD é escolhido para 

ser o próximo a transportar a mensagem. 
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GeoSpray 

O GeoSpray [24] é um protocolo de replicação controlada, que aplica a métrica de encaminhamento  

do protocolo geográfico  GeOpps ao protocolo Binary Spray-and-Wait. O protocolo tem duas fazes de 

funcionamento. Na primeira fase, qualquer nó que tenha 𝒏 >  𝟏 cópias da mensagem e encontre um 

nó com nenhuma cópia e que tenha um METD menor do que o seu, entrega-lhe ⌊𝒏 / 𝟐⌋ cópias e mantém 

⌈𝒏 / 𝟐⌉  cópias para si. Caso o destino não seja encontrado e o nó tenha apenas uma cópia da 

mensagem, muda para a segunda fase. Na segunda fase, o encaminhamento da mensagem é feito de 

acordo com o protocolo GeOpps. O protocolo GeoSpray tem um mecanismo, chamado active receipt, 

no qual o nó possui uma lista das mensagens entregues ao destino e sempre que encontra outro nó 

trocam essa lista. Caso os nós tenham cópias de mensagens já entregues, eliminam-nas do seu buffer.  

 

Extended GeOpps 

O protocolo Extended GeOpps [18]  permite a comunicação entre um veículo e uma infraestrutura e de 

uma infraestrutura para um veículo. A comunicação entre o veículo e a infraestrutura segue um padrão 

Query-Reply. O condutor envia uma mensagem para a infraestrutura a pedir informação, por exemplo, 

de trânsito ou mesmo a sua música favorita e aguarda a resposta de um modo assíncrono.  

O algoritmo do protocolo funciona do seguinte modo: 

• Query: um veículo envia uma mensagem com o pedido de informação. Primeiro através do 

seu Sistema de Navegação encontra a infraestrutura, que se encontra mais próxima e é 

emitida uma request message. É anexada a rota do veículo à mensagem e esta é 

encaminhada segundo o protocolo DTN GeOpps até à infraestrutura. Na infraestrutura a 

mensagem é tratada como um pacote IP normal. 

 

• Reply: A resposta à mensagem da infraestrutura para o veículo. Como o veículo está 

sempre em andamento a mensagem tem de ser enviada na rota prevista do veículo. Em 

primeiro lugar, é preciso selecionar a infraestrutura correta para colocar a resposta na rede 

veicular. A escolha da infraestrutura é feita com base na informação da rota do veículo, e 

estimativas do tempo de viagem em cada rua por onde passa.  A melhor infraestrutura é a 

que está mais próxima e à frente da posição estimada do veículo. Pretende-se com isso 

intersectar o veículo na sua rota. Para tal, é necessário encontrar o ponto mais próximo, o 

NP, da rota do veículo em relação à infraestrutura. Usa-se a métrica METD do protocolo 

GeOpps para calcular o tempo, 𝒕 , necessário para encaminhar a informação da 

infraestrutura para o NP. Depois calcula-se o tempo estimado, 𝒕𝒗 , que o veículo demora a 

chegar a NP (baseado na informação da sua rota). A infraestrutura escolhida é a que 

verifica a condição 𝒕 <  𝒕𝒗 . Caso mais do que uma infraestrutura satisfaça a condição 

escolhe-se a que tem menor  𝒕𝒗. 
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A mensagem é enviada para a infraestrutura escolhida através da rede IP. Quando a 

mensagem chega à infraestrutura é colocada na rede veicular. Na rede veicular faz-se o 

encaminhamento DTN da mensagem. A mensagem é encaminhada de modo a intersectar 

a rota do veículo a qual pretende-se entregar a resposta. Então, é necessário encontrar 

veículos que cruzem com a rota do veículo destino (entre a sua posição atual estimada e 

o destino final). Para tomar a decisão de encaminhamento, quando se encontra um nó 

vizinho 𝑵, é preciso: 

I. Verificar se o veículo 𝑵 está na rota do destino.   

II. Encontrar o ponto, aonde a rota de 𝑵 desvia da rota do veículo destino, ou seja, o 

seu NP. 

III. Estimar o tempo, 𝒕𝒗𝑵  , que o veículo destino demora a chegar ao ponto de desvio 

da rota do veículo vizinho 𝑵. 

IV. O veículo que está na posse da mensagem, calcula também o seu último ponto 

(NP) antes de desviar da rota do destino e o tempo, 𝒕𝒗𝑪, que o veículo destino 

demora a chegar ao seu ponto de desvio. Encaminha-se a mensagem para o 

veículo vizinho  𝑵, se o 𝒕𝒗𝑵  <  𝒕𝒗𝑪 . 

 

VADD (Vehicle-Assisted Data Delivery in Vehicular Ad-Hoc Networks) 

O protocolo VADD [25] é um protocolo de encaminhamento geográfico de cópia-única. O seu algoritmo 

de encaminhamento é composto por três modos: o modo de encaminhamento nos cruzamentos, o 

modo de encaminhamento entre cruzamentos e o modo de encaminhamento quando se aproxima do 

destino da mensagem. Os três modos de encaminhamento do protocolo VADD encontram-se na Figura 

5. 

No modo cruzamento, faz-se a estimativa do tempo de viagem da mensagem em cada rua, tendo em 

conta a densidade de veículos, o comprimento da rua e a duração dos semáforos.  A mensagem é 

encaminhada para os nós, que se encontram na rua com o menor atraso estimado para a entrega da 

mensagem. Para escolher o nó na rua de menor atraso, que vai transportar a mensagem, são 

apresentados três tipos de protocolos para encaminhamento: o L-VADD, o D-VADD e o H-VADD. 

 O L-VADD é baseado na localização do nó, seleciona o veículo que minimiza a distância ao destino. 

Contudo, este protocolo tem problemas de ciclo. Na Figura 6, observa-se um cenário onde pode ocorrer 

um ciclo. O nó 𝑨 verifica primeiro se pode encaminhar a mensagem para a direção a 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆, que tem 

a prioridade mais elevada. Mas como não existe aí nenhum contacto disponível, vai encaminhar para 

a direção de segunda prioridade, a 𝑬𝒔𝒕𝒆. A mensagem é encaminhada para o nó 𝑩. O nó 𝑩 ao verificar 

a direção, para a qual têm de encaminhar a mensagem transmite para 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆, que possui maior 

prioridade. Em 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆, a mensagem é enviada novamente para o nó 𝑨. O D-VADD é o encaminhamento 

baseado na direção do nó. O nó que estiver a deslocar-se na direção do destino e estiver mais próximo 

é escolhido para se encaminhar a mensagem.   Este protocolo não tem problemas de ciclos. O H-VADD 

é uma combinação dos dois protocolos anteriores, comutando do L-VADD para D-VADD quando deteta 
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um ciclo.  

Entre os cruzamentos a mensagem é encaminhada para o nó mais próximo do destino. Quando 

finalmente se está a uma determinada distância limiar do destino da mensagem, modo Destino, usa-se 

o protocolo de encaminhamento GPSR. 

 

Figura 5- Modos de encaminhamento do protocolo VADD [25]. 

 

 

 

Figura 6  - Cenário de ocorrência de um ciclo no protocolo de encaminhamento L-VADD [25]. 

 

Nakamura 

No protocolo Nakamura [26], cada veículo troca periodicamente informação com os veículos vizinhos 

sobre a  rota que tem programada no seu Sistema de Navegação. A troca de informação com os 

veículos vizinhos e o encaminhamento das mensagens são duas tarefas realizadas separadamente 

por duas threads. 

A thread responsável pela troca de informações envia mensagens Hello periodicamente para os nós 

vizinhos. As mensagens contêm: o ID, a posição do veículo e a informação da sua rota. Cada nó na 

rede mantém um dicionário, chamado neighbor table, para armazenar as mensagens Hello, que recebe 

dos vizinhos. Cada entrada na tabela tem uma mensagem Hello e o tempo de vida associado a 

mensagem. A operação é feita do seguinte modo: os veículos fazem broadcast da mensagem Hello a 
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cada 𝑃 segundos. Quando a mensagem é recebida por um nó, deve ser colocada no dicionário e o seu 

tempo de vida estabelecido a 𝑃 segundos. A cada segundo que passa, o tempo de vida da mensagem 

Hello é decrementado. Quando o seu valor for igual a zero, é eliminada da tabela de vizinhos. 

A segunda thread é responsável por encaminhar as mensagens armazenadas no nó. Para cada entrada 

na tabela de vizinhos, é calculada a distância mínima, que o nó passará do destino das mensagens, de 

acordo com a informação da sua rota. O nó que tem as mensagens em sua posse também faz os 

mesmos cálculos para si. A mensagem é encaminhada, para o nó que passará a menor distância do 

destino. 

 

GeoDTN+NAV 

O GeoDTN+NAV [27] é um protocolo híbrido, entre um protocolo geográfico de encaminhamento não 

DTN, o GPCR, e encaminhamento DTN.  

Quando um veículo se encontra numa situação em que existe partição da rede, mas em cada partição 

é possível estabelecer ligação entre os nós usa-se o protocolo não DTN, GPCR.  Para comunicar entre 

as partições usa-se encaminhamento DTN.  Neste protocolo pressupõe-se que os veículos possuem 

um Sistema de Navegação, que se chama Virtual Navegation Information (VNI) [27]. Este sistema é 

capaz de fornecer informações da rota do veículo, o seu destino, a sua direção e o grau de confiança 

do veículo. O grau de confiança está relacionado com o conhecimento, que se pode ter em relação à 

rota do veículo, por exemplo, a rota de um transporte público tem um elevado grau de confiança, porque 

é atribuída previamente e é permanente. Os nós fazem broadcast das informações, que extraem do 

VNI, através de mensagens chamadas Nav-Info. O protocolo consiste em três modos de 

funcionamentos: o Greedy, o Perimeter e o DTN. Os dois primeiros modos fazem parte do protocolo 

GPCR.  A decisão de transição entre modos é tomada para cada mensagem individualmente.  

No modo inicial, o Greedy, a mensagem é encaminhada para o veículo, que se encontra mais próximo 

do destino até encontrar um máximo local. A partir daí, passa para o modo Perimeter. Neste modo, o 

algoritmo do protocolo tem de verificar continuamente se existe partição da rede, através do número 

de saltos da mensagem. Caso o número de saltos seja maior que um determinado valor estabelecido, 

deteta que existe partição da rede. Os nós usam a informação de estimativa da conectividade da rede 

e as mensagens Nav-Info, que recebem dos nós vizinhos, para calcular uma métrica que se chama 

switch score. A métrica permite determinar a mudança do modo Perimeter para o modo DTN. Dado um 

nó vizinho 𝑵𝒊  , o seu switch score é calculado da seguinte forma: 

 ( ) ( ) ( ) ( )i i iS N P h Q N Dir N      (7) 

onde 𝑷(𝒉) é a probabilidade de partição da rede, este depende do número de saltos da mensagem 

no modo Perimeter,  𝑸(𝑵𝒊) é a qualidade do nó e 𝑫𝒊𝒓(𝑵𝒊) é a direção do nó. As constantes  𝜶, 𝜷 e  𝜸 

são parâmetros do sistema.  

Se alguns dos valores do switch score, calculados para os nós vizinhos, for superior a um dado valor 

switch score limite estabelecido, a mensagem é encaminhada para o nó com maior switch score e 
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muda-se para o modo de encaminhamento DTN. No modo DTN, a mensagem é transportada pelo nó 

até encontrar um veículo mais próximo do destino. Na  Figura 7, encontra-se representado um esquema 

com os diferentes modos do protocolo.   
 

Figura 7- Comutação entre os diferentes modos do Protocolo GeoDTN+Nav [27]. 

 

Na Tabela 2, encontram-se todos os protocolos referidos, com exceção do Direct Delivery e do First 

Contact. É possível observar o aparecimento cronológico dos protocolos, o tipo de conhecimento e a 

estratégia de encaminhamento. O primeiro protocolo foi o Epidemic, que não usa nenhum 

conhecimento para fazer o encaminhamento. O protocolo replica um número ilimitado das mensagens 

na rede, provocando a sua sobrecarga. Mais tarde, apareceu o PRoPHET também um protocolo de 

replicação das mensagens, mas que já usa conhecimentos de contactos sociais dos nós para limitar a 

replicação das mensagens. Contudo, o protocolo continua a manter um número elevado de cópias das 

mensagens na rede. Então, surgiu o protocolo de replicação Spray-and-Wait, que limita o número de 

cópias de uma mensagem para distribuir na rede. O Spray-and-Wait não utiliza nenhum tipo de 

conhecimento na replicação das suas mensagens, entrega cópias da mensagem a nós, que podem ter 

pouca probabilidade de encontrar o destino. Os protocolos geográficos são na sua maioria de cópia-

única e usam conhecimentos geográficos dos nós para calcular métricas de encaminhamento, como é 

o caso do protocolo GeOpps.  O protocolo usa dados provenientes do Sistema de Navegação dos nós 

para estimar o tempo mínimo de entrega da mensagem ao destino. Os protocolos de cópia-única têm 

menor sobrecarga na rede, mas também têm menores taxas de entregas das mensagens, que os 

protocolos de replicação. O protocolo GeoSpray usa conhecimentos geográficos e a combinação da 

estratégia de encaminhamento de cópia-múltipla e cópia-única, para aumentar a taxa de entrega das 

mensagens e limitar a sobrecarga na rede.  
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Tabela 2- Tabela com o resumo dos protocolos de encaminhamento para DTNs.  

Protocolo Ano Tipo de conhecimento Métrica de encaminhamento Estratégia de encaminhamento # cópias de uma 
mensagem  

Epidemic [15] 2000 Não usa - Cópia-múltipla ilimitado 

PRoPHET [16] 2003 Historial de contactos Probabilidade de contacto Cópia-múltipla Ilimitado  

Spray-and-Wait [17] 2005 Não usa - Cópia-múltipla limitado 

MoVe  [22] 2005 Geográfico Direção + Distância mais próxima  Cópia-única 1 

SKVR [21] 2006 Geográfico Direção Cópia-única 1 

GeOpps [23] 2007 Geográfico Tempo Estimado de chegada + Ponto mais 
próximo 

Cópia-única 1 

VADD [25] 2008 Geográfico Localização + direção+ Tempo Estimado de 
chegada 

Cópia-única 1 

Extended GeOpps [18] 2010 Geográfico Tempo Estimado de chegada+ Ponto mais 
próximo +Rota estimada 

Cópia-única 1 

GeoDTN+NAV [27] 2010 Geográfico Localização+ Direção Cópia-única 1 

Nakamura2010 [26] 2010 Geográfico Distância mais próxima  Cópia-única 1 

GeoSpray [24] 2011 Geográfico Tempo Estimado de chegada + Ponto mais 
próximo 

Cópia-múltipla /Cópia-única limitado 
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2.6 Simulador The ONE  

O Opportunistic Network Environment (ONE) [2] e [28] é um simulador open source, especificamente 

criado para DTNs. O simulador foi desenvolvido em linguagem Java e oferece uma framework para 

implementar protocolos de encaminhamento e aplicações para DTNs. A sua arquitetura modular 

permite a implementação e integração de novos módulos, com novas funcionalidades, sem alterar os 

módulos existentes ou as suas funções. O ambiente de simulação suporta diversas funcionalidades 

como: a mobilidade dos nós, a geração de eventos, a troca das mensagens entre os nós, o 

encaminhamento DTN, protocolos de aplicação, noções básicas do consumo energético dos nós, 

visualizações e análises das simulações. O simulador possui ainda interfaces para importar e exportar 

modelos de mobilidades e eventos externos.  

Existem seis protocolos de encaminhamento para DTNs implementados, escolhidos de modo a cobrir 

diferentes tipos de protocolos. Assim,  existem dois protocolos com estratégias de encaminhamento de 

cópia-única, que não usam nenhum tipo de conhecimento  dos nós na rede para encaminhar as suas 

mensagens, o Direct Delivery [14] e First Contact [4]. Os restantes protocolos são de replicação e 

disseminam cópias das mensagens na rede. Os protocolos são: o Epidemic [15], o Spray-and-Wait 

[17], o PRoPHET [16] e o Maxprop [29].  

Os agentes básicos do simulador são os nós. Um nó é uma abstração para um terminal móvel capaz 

de atuar como um router Store-Carry-and-Forward. Cada nó pode ter um conjunto de características e 

capacidades configuráveis. Essas características são a interface de comunicação, a sua capacidade 

de armazenamento, modelo de mobilidade, consumo de energia e o protocolo de encaminhamento das 

mensagens. 

O The ONE concentra-se na camada de rede e abstrai-se das camadas inferiores. A interface de 

comunicação de redes sem fios é modelada pelo alcance de comunicação e o ritmo de transmissão de 

dados.  

A camada de aplicação pode ser modelada através de um gerador de eventos pseudoaleatório, 

responsável pela criação das mensagens com origem e destino escolhidos de modo aleatório. O 

intervalo do tamanho das mensagens e o intervalo de criação das mensagens podem ser configurados. 

Ambos os intervalos são variáveis aleatórias com distribuição uniforme. 

O modelo de consumo energético consiste em atribuir uma determinada quantidade de energia ao nó, 

que pode ser gasta em atividades de consumo de energia, como a transmissão de mensagens.  

O movimento dos nós é implementado pelos modelos de mobilidades. Existem três tipos de modelos 

de mobilidades no simulador: 

1) Movimentos restringidos aos percursos, que se encontram no mapa. O The ONE tem o 

mapa da cidade de Helsínquia, no entanto podem ser adicionados mapas de outros locais, 
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obtidos com programas de sistemas de informações geográficas. São três os tipos de 

movimentos baseados em mapas: 

• Random Map-Based Movement (MBM): os nós movimentam-se de modo aleatório 

pelas estradas do mapa. Não é uma boa aproximação dos padrões de movimentos 

do mundo real. 

• Shortest path Map-Based Movement (SPMBM):  os nós não se movimentam de 

forma completamente aleatória. Escolhem um ponto aleatório no mapa e seguem 

o caminho mais curto para esse ponto a partir da sua localização atual. Os pontos 

podem ser escolhidos aleatoriamente ou a partir de um conjunto de pontos de 

interesses. Os pontos de interesses são locais populares, que as pessoas 

frequentam no dia-a-dia (zonas turísticas, restaurantes ou locais de compras).  

• Routed-Map-Based Movement (RMBM): rotas pré-programadas para os nós 

seguirem. Estas rotas podem simular percursos de transportes públicos, por 

exemplo, os autocarros, comboios, etc.  

2) Working-day movement model (WDM): este permite que o movimento dos nós esteja mais 

adaptado aos padrões de movimentos reais das pessoas. Tem três tipos de atividades 

desenvolvidas pelas pessoas ao longo do dia: dormir em casa, trabalhar no escritório e sair 

ao final do dia com os amigos. Estas três atividades correspondem a submodelos 

diferentes, que vão sendo ativados dependendo da hora e do tipo de nó.  Este modelo 

ainda possibilita que os nós possam mover-se, em grupos ou sozinhos, a caminhar, a 

conduzir ou em um transporte público (autocarro). O modelo introduz o conceito de 

comunidade e os relacionamentos sociais, que não são capturados nos outros modelos.  

3) Random Movement – os nós movem-se de modo completamente aleatório.  

Na interface gráfica, Graphical User Interface (GUI), é possível visualizar, enquanto decorre a 

simulação, a localização dos nós, os caminhos percorridos pelos nós, as comunicações entre os nós e 

a quantidade de mensagens que transportam. Existem filtros que permitem pausar a simulação quando 

um evento específico ocorre ou que permitem selecionar um determinado nó para obter informações 

detalhadas. Na Figura 8, observa-se a interface gráfica do The ONE. O simulador permite também 

implementar relatórios específicos para recolher informações durantes as simulações, os dados são 

exportados para um ficheiro para serem analisados posteriormente. Existem relatórios já 

implementados no simulador, que possibilitam, por exemplo, a recolha de dados estatísticos do 

desempenho dos protocolos de encaminhamento (a taxa de entrega, a latência média ou a sobrecarga 

na rede). 

Os cenários de simulações podem ser construídos através de ficheiros de configurações, com campos 

para definir os parâmetros das simulações, gerações de eventos ou criações de relatórios. Os 

parâmetros dos nós podem ser configurados separadamente para cada nó ou para um grupo de nós. 
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Figura 8 - Interface gráfica (GUI) do simulador The ONE. 
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3 Sistema de Localização Geográfica 

Capítulo 3 

Sistema de Localização Geográfica 

Este capítulo é sobre o sistema de localização geográfica proposto, GeoLocation. Em primeiro lugar, 

apresenta-se a motivação para a criação do sistema de localização geográfica. De seguida, explica-se 

o seu princípio de funcionamento. Por último, são apresentados os cenários de avaliação do sistema 

de localização geográfica, as métricas usadas para a avaliação do seu desempenho e os resultados 

obtidos nas simulações.  
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3.1 Introdução 

Em Redes Tolerantes a Atrasos, a mobilidade dos nós pode ser explorada no encaminhamento das 

mensagens até ao destino segundo o paradigma Store-Carry-and-Forward. Nesses casos a utilização 

de protocolos de encaminhamento geográficos pode ser favorável, pois a mensagem é encaminhada 

ou replicada apenas para nós que se dirigem para o destino da mensagem ou cuja rota intersete com 

o destino. A utilização de métricas com base em informações geográficas nos algoritmos de 

encaminhamento requer que o nó tenha conhecimento da sua posição, da posição dos nós seus 

vizinhos e da localização do destino da mensagem. Os nós podem obter a sua informação de 

localização através de GPS e trocá-la com outros nós seus vizinhos. No entanto, a obtenção da 

localização do nó destino da mensagem requer um sistema de localização geográfica.  

A maioria dos protocolos geográficos, como o GeOpps [23], o VADD [25] e o MoVe [22], pressupõem 

que o nó conhece a localização do destino da mensagem, não especificando como é que essa 

informação é obtida. Isso é possível nos casos em que o destino não é móvel, ou seja, se os protocolos 

forem desenhados para comunicação de veículos para infraestruturas. A mensagem é encaminhada 

segundo o paradigma DTN até á infraestrutura. Caso o destino da mensagem seja móvel, a obtenção 

da sua localização torna-se mais complicada.  

Os nós podem recorrer à assistência de infraestruturas para obter os dados de localização, emitindo 

um pedido pela localização do destino. A mensagem é encaminhada na rede DTN até à infraestrutura 

e depois a resposta é enviada de volta usando novamente a rede DTN. O problema é a introdução de 

latência adicional na entrega da mensagem, pois deve considerar-se o tempo que a mensagem demora 

a chegar à infraestrutura e o tempo que a resposta da infraestrutura demora a chegar ao nó. Existe 

ainda um problema adicional relacionado com a sobrecarga da rede com os pedidos de localização. A 

alternativa a usar um servidor de localização na infraestrutura é usar mecanismos de disseminação na 

rede para perguntar pela localização de um determinado nó, quando necessário. Os mecanismos 

mencionados não são apropriados para Redes Tolerantes a Atrasos, pois não existe conectividade e a 

comunicação é feita quando ocorrem oportunidades de contacto, pelo que a resposta a pedidos de 

localização pode demorar muito tempo.  
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3.2  GeoLocation: Sistema de localização geográfica   

Considerando que a comunicação é feita somente segundo o paradigma DTN, criou-se o sistema 

GeoLocation. O GeoLocation é um sistema de localização baseado no princípio de funcionamento de 

algoritmos epidémicos, segundo os quais quando dois nós entram em contacto, trocam dados entre si 

e ao fim de um período de tempo a informação é disseminada na rede. 

Cada nó funciona como um sistema de localização descentralizado. O nó usa o seu GPS para obter a 

sua informação de localização e a hora. O sistema usa esses dados para calcular a direção e a 

velocidade do nó. O ângulo da direção é obtido a partir das coordenadas da direção, que é calculada 

como a diferença entre duas coordenadas sucessivas da posição do nó.  A velocidade é calculada pelo 

quociente entre o deslocamento entre duas posições sucessivas   e o respetivo intervalo de tempo. O 

conjunto de informações constituído pela identificação do nó, pela coordenada da posição, a direção, 

a velocidade e o tempo em que a informação foi criada é denominada GeoInfo e a sua estrutura 

encontra-se na Figura 9.   

Os nós mantêm um dicionário com a informação de todos os nós com os quais encontram-se e trocam-

na quando ocorre um contacto. O algoritmo da troca de dicionário entre os nós encontra-se na Figura 

10. Primeiro é atualizado o dicionário dos nós, para que se elimine informações com idades muito 

avançadas, pois devido à mobilidade dos nós, esta se encontra demasiado desatualizada.  A eliminação 

de informações muito envelhecidas permite a poupança do espaço de armazenamento de dados, que 

é um recurso limitado. O valor máximo para a idade da informação é um parâmetro configurável. O 

estudo de qual a idade máxima da informação ou da dimensão máxima do dicionário a usar é deixado 

para trabalho futuro. De seguida, os nós em contacto devem obter a sua GeoInfo atual e colocar no 

seu dicionário GeoLocation, assim quando trocam os dicionários cada nó fica com as informações 

atuais um do outro. Por último, os nós trocam as suas informações nos dicionários, de forma a manter 

uma única GeoInfo por cada nó conhecido com a informação mais recente. O nó começa por verificar 

se a informação já se encontra no seu dicionário. Caso não possua a informação relativa a um 

determinado nó, adiciona-o ao seu dicionário. Se já possui a informação no seu dicionário, apenas deve 

atualizá-lo, se o tempo de aquisição do vizinho é mais recente. 

 

 

 

Figura 9 – Estrutura de uma GeoInfo 
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Algoritmo da atualização dos dicionários  

• Apagar as GeoInfos do dicionário com informações muito antigas 

• Obter a minha GeoInfo atual e colocar no meu dicionário  

• Enviar o meu dicionário ao nó vizinho 

• Receber o dicionário do vizinho  

• Para cada nó 𝒊 no dicionário do vizinho cujo ID seja diferente do meu ID 

o verificar se a informação de 𝒊 está no meu dicionário 

• Se informação não está no meu dicionário, adicionar 

• Caso contrário atualizar a GeoInfo de 𝒊, se a informação do vizinho for mais 

recente 

Figura 10 - Algoritmo de troca de dicionários entre os nós quando ocorre um contacto. 

3.3 Cenário de simulações  

Fez-se um conjunto de simulações, com o simulador The ONE, para analisar o erro associado aos 

dados, que os nós possuem nos seus dicionários. O erro está relacionado com a desatualização da 

informação com o tempo, devido à mobilidade dos nós. Pretende-se avaliar o tempo de aquisição de 

informação pelos nós (dimensão do dicionário em função do tempo), a idade da informação presente 

no dicionário dos nós, o erro da posição, o erro relativo da velocidade e o erro da direção de movimento.  

A dimensão do dicionário em função do tempo, permite saber como é que a informação se propaga na 

rede, ou seja, a velocidade de propagação da informação. A idade da informação permite saber há 

quanto tempo se adquiriu a informação e o quão desatualizada se encontra. Trata-se da diferença entre 

o tempo atual e o tempo em que a informação foi gerada, é dada em segundos. O erro da posição é a 

distância entre a posição no dicionário e a posição real do nó, que é dado em metros. O erro relativo 

da velocidade é dado em percentagem, e permite analisar o erro associado à informação da velocidade 

presente nos dicionários. O erro da direção, em graus, é o módulo da diferença entre o valor real do 

ângulo da direção do nó e o valor do ângulo da direção no dicionário de um determinado nó.  

Para cada métrica avaliada, calculou-se o valor médio com os dados recolhidos de todos os nós 

presentes na simulação. Foram recolhidas amostras em intervalos de quinze minutos, ao longo de um 

tempo de simulação de 15000 segundos (4h). 

Na avaliação do GeoLocation, usou-se um total de seis cenários diferentes. Considerou-se três 

cenários com diferentes densidades de nós: com 50 nós, com 150 nós e com 300 nós. Cada um desses 

cenários foi simulado duas vezes, variando o intervalo de variação da velocidade dos nós. O primeiro 

intervalo pretende simular a velocidade de movimento de pessoas, variando entre 0.5 𝑚/𝑠 e 1.5  𝑚/𝑠. 

No segundo intervalo pretende-se simular a velocidade de movimento de veículos, variando entre 
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2.7 𝑚/𝑠 e 13. 9 𝑚/𝑠.  De agora em diante, os cenários com velocidades no intervalo 0.5 𝑚/𝑠 e 1.5 𝑚/𝑠 

serão designados como cenários de movimento de pessoas e os cenários com velocidades no intervalo 

2.7𝑚/𝑠 e 13. 9 𝑚/𝑠 ,como cenários de movimento de veículos.   

Os nós deslocam-se pela cidade de Helsínquia, cujo mapa está na Figura 11, segundo o modelo de 

movimento SPMBM (Shortest Path Map Based Movement). Neste modelo de movimento, os nós 

escolhem aleatoriamente um destino e deslocam-se para lá usando o caminho mais curto. 

 

 

Figura 11  - Mapa da cidade de Helsínquia.  

3.4 Resultados de simulações  

Nesta secção apresenta-se os resultados obtidos nas simulações do sistema de informação 

GeoLocation. Em primeiro, apresenta-se os resultados para os cenários que simulam o padrão de 

deslocamento de pessoas e de seguida os resultados para os cenários que simulam o padrão de 

deslocamento de veículos. Os resultados obtidos são a dimensão do dicionário, a idade da informação, 

o erro da posição, o erro relativo da velocidade e o erro da direção.  

3.4.1 Resultados do cenário movimento de pessoas 

Na Figura 12, estão os resultados referentes à dimensão média do dicionário, em função do tempo. 

Comparando os três cenários, aos 1800 segundos, tem-se no cenário com 50 nós a dimensão média 

do dicionário dos nós igual a 6, no cenário de 150 nós a dimensão média é igual a 55 e no cenário de 

300 nós a dimensão média igual a 132. A aquisição da informação é mais rápida nos cenários com 

maior densidade de nós. Observa-se, que no cenário com 50 nós o tempo médio, que os nós demoram 
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a ter a sua tabela preenchida com os dados de todos os nós da rede é 9000 segundos. Nos cenários 

com 150 nós e 300 nós o tempo médio que os nós demoram a ter a sua tabela preenchida é 5400 

segundos.  Nos três cenários a aquisição de informação de todos os nós da rede é superior a uma 

hora. No entanto a aquisição da informação é mais rápida em redes mais densas, porque como existem 

mais nós na rede os contactos são mais frequentes.  

Na Figura 13, está representada a idade média da informação. Inicialmente existe um crescimento da 

idade média da informação, em função do tempo, de modo semelhante nos três cenários. Aos 2700 

segundos no cenário com 50 nós a idade da informação é 1769 segundos, no cenário com 150 nós é 

1856 segundos e no cenário com 300 nós é 1688 segundos. Os nós nas redes mais densas possuem 

mais informação no dicionário que na rede menos densa, pois a aquisição de informação é mais rápida. 

Quando os dicionários começam a ficar completamente preenchidos ocorre uma estabilização da idade 

média. A partir dos 3600 segundos, a idade da informação começa a diferir mais significativamente nos 

três cenários, sendo que aos 9000 segundos a idade média da informação é 4290 segundos no cenário 

de 50 nós, no cenário com 150 nós é 2697 segundos e no cenário de 300 nós é 2106 segundos.  A 

informação é mais desatualizada nos cenários com menor quantidade de nós. Devido à existência de 

menor quantidade de nós, a propagação da informação é mais lenta e a informação demora a atualizar.  

 

 

Figura 12 - Dimensão média do dicionário para o cenário de pessoas, com três densidades de nós 

diferentes. 
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Figura 13- Idade média da informação, em segundos, para cenário de pessoas, com três densidades 

de nós diferentes. 

 

O erro médio da posição encontra-se na Figura 14. Inicialmente o erro médio da posição é semelhante 

nos três cenários e aumenta no tempo até aos 1800 segundos. A idade média da informação 

inicialmente cresce de modo semelhante nos três cenários, conforme observado na Figura 13. Dado 

que a desatualização da informação é semelhante, o erro associado é também semelhante.  A partir 

dos 2700 segundos o erro médio da posição nos três cenários começa a divergir e por exemplo, aos 

7200 segundos a distância média da posição real do nó à posição nos dicionários no cenário de 50 nós 

é 1064 m, no cenário de 150 nós é 983m e no cenário de 300 nós, o seu valor é 842m. O erro médio é 

menor nos cenários com maior densidade de nós, porque a informação é mais recente nos cenários 

com maior densidade de nós. O mesmo comportamento é exibido pelo erro relativo médio da 

velocidade, na Figura 15.  

No que diz respeito ao erro médio da direção de movimento, na  Figura 16, inicialmente existe um 

crescimento semelhante do erro médio nos três cenários. Contudo, mesmo quando se inicia a fase de 

estabilização os três cenários mantêm erros semelhantes. Por exemplo, aos 3600 segundos o erro 

médio da direção é 100° nos três cenários.  Este cenário simula o movimento de pessoas, que ao 

contrário dos veículos não têm a mobilidade restringida pela topologia das estradas. Assim, a mudança 

de direção ocorre com frequência.  
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Figura 14 - Erro médio da posição, em metros, para cenário de pessoas, com três densidades de nós. 

 

 

Figura 15 - Erro relativo médio da velocidade, em percentagem, para cenário de pessoas, com três 

densidades de nós diferentes. 
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Figura 16 - Erro médio da direção para cenário de pessoas, em graus, com três densidades de nós 

diferentes. 

3.4.2 Resultados do cenário movimento de veículos 

Na Figura 17, está o resultado da dimensão dos dicionários em função do tempo.  Nos três cenários, 

aos 900s, os dicionários dos nós estão praticamente preenchidos com informação dos nós da rede.  A 

difusão da informação é rápida e ao fim de 15 minutos os nós têm informação de localização de todos 

os outros nós da rede nos seus dicionários. Observando os gráficos da dimensão média dos dicionários 

do cenário do movimento de pessoas e do cenário do movimento de veículos, na Figura 12 e na Figura 

17 respetivamente, tem-se que o tempo de aquisição de informação é menor no cenário veicular. No 

cenário de movimento de pessoas com 300 nós, os dicionários estão completos apenas aos 5400 

segundos, enquanto no cenário veicular estão completos aos 900 segundos. Portanto, a velocidade 

elevada dos veículos aumenta a frequência de contacto entre os nós na rede, o que aumenta a rapidez 

de difusão da informação na rede.  

Na Figura 18, encontra-se os resultados para a idade média da informação presente nos dicionários 

dos nós. Comparando os gráficos do cenário de 50 nós, 150 nós e 300 nós, verifica-se que a informação 

está mais desatualizada em cenários de menor densidade de nós. A idade média da informação, por 

exemplo aos 7200 segundos, é 744 segundos para o cenário de 50 nós, no cenário de 150 nós é 394 

segundos e 303 segundos para o cenário de 300 nós. O dicionário dos nós é atualizado sempre que 

ocorre contacto entre dois nós. Em ambientes com pouca densidade de nós as oportunidades de 

contacto são mais raras, do que em ambientes com maior densidade de nós, consequentemente a 

informação no dicionário não é atualizada tão frequentemente quando a densidade da rede é baixa. 

Comparando a idade média da informação no cenário de pessoas e no cenário de veículos, na Figura 

13 e na Figura 18 respetivamente, tem-se que a idade média da informação é menor no cenário 

veicular. Por exemplo, aos 5400 segundos, para 300 nós, no cenário de pessoas a idade média da 
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informação é 2117 segundos, enquanto no cenário veicular é 300 segundos. Devido à velocidade 

elevada dos veículos, que aumenta a frequência de contacto entre os nós na rede, a atualização das 

informações nos dicionários ocorre com mais frequência.  

 

 

Figura 17- Dimensão do dicionário para o cenário veicular, com três densidades de nós diferentes. 

 

 

Figura 18 -  Idade média, em segundos, dos nós para cenário veicular com três densidades de nós 

diferentes. 
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Na Figura 19,  tem-se o erro médio da posição para o cenário veicular, com diferentes densidades de 

nós. Comparando os cenários das três densidades de nós, verifica-se que o erro médio da posição é 

menor em cenários com maior densidade de nós. Na Figura 20, com o erro relativo médio da informação 

da velocidade, tem-se que, por exemplo, aos 4500s o erro relativo médio no cenário com 50 nós é 59 

%, no cenário com 150 nós é 50% e no cenário de 300 nós é 40%. O erro relativo médio da velocidade 

é menor em cenários com maior densidade de nós. Na Figura 21,encontra-se o erro médio da direção 

em graus. Comparando os gráficos dos três cenários, conclui-se que em média o erro é maior no 

cenário de menor densidade. O erro médio da direção oscila ao longo do tempo em todos os cenários, 

no cenário de 300 nós não ultrapassa os 96°, no cenário de 150 nós não ultrapassa os 100° e no cenário 

de 50 nós não ultrapassa os 104°.  Os erros médios associados às informações são menores em 

cenários mais densos, porque a informação é mais recente nos cenários de maior densidade, do que 

nos cenários de menor densidade.  

Comparando o erro médio da direção de movimento no cenário do movimento de pessoas e no cenário 

de movimento veicular, Figura 16 e Figura 21 respetivamente, verifica-se que o erro médio da direção 

de movimento não é significativamente diferente nos dois cenários, apesar de a informação ser mais 

recente no cenário veicular e o movimento dos veículos ser restringido a estradas. Por exemplo, aos 

3600 segundos, para o cenário de 300 nós, o erro médio da direção é 100° no cenário de movimento 

de pessoas e é igual a 96° no cenário de movimento de veículos. A topologia do mapa usado no cenário 

também afeta o erro médio da direção de movimento, pois se o deslocamento, por exemplo no caso de 

veículos, é numa autoestrada, ocorrem poucas alterações na direção de movimento, enquanto se for 

no centro de uma cidade, a existência de ruas curtas e muitos cruzamentos, resulta em frequentes 

alterações na direção de movimento.  

 

Figura 19 - Erro médio da posição, em metros, para cenário veicular com três densidades de nós 

diferentes. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

900 2900 4900 6900 8900 10900 12900 14900

E
rr

o
 m

é
d
io

 d
a
 p

o
s
iç

ã
o
 [

m
] 

tempo [s]

50 nós 150 nós 300 nós



37 
 

 

 

Figura 20 -  Erro relativo médio da velocidade, em percentagem, para cenário veicular com três 

densidades de nós diferentes. 

 

 

Figura 21 -  Erro médio da direção, em graus, para o cenário veicular com três densidades de nós 

diferentes. 
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3.5 Conclusões  

O erro da informação do GeoLocation depende da densidade da rede e da velocidade a que os nós se 

movem.  Em redes com maior densidade existe maior probabilidade de contacto entre os nós e a 

informação é disseminada mais rapidamente pela rede.  O aumento da velocidade dos nós tem como 

efeito o aumento da frequência dos contactos, portanto o aumento da velocidade de propagação da 

informação. Esses fatores têm influência na idade da informação, que é maior em redes esparsas e é 

menor em redes densas. A antiguidade da informação é menor em cenários em que os nós possuem 

maior velocidade. Contudo, a velocidade, apesar de permitir que a informação se propague 

rapidamente, provoca também a sua desatualização. Observando a Figura 19, verifica-se que no 

cenário de veículos o erro na posição se mantém elevado, apesar da informação ser mais recente nos 

cenários em que a velocidade varia num intervalo de valores mais elevados. Os nós com maior 

velocidade percorrem maiores distâncias num dado intervalo de tempo, o que provoca uma 

desatualização rápida de informações recentes.  

A informação da posição e o ângulo da direção presentes nos dicionários possuem baixa precisão. 

Observando a Figura 19 e a Figura 21, para o cenário que simula o movimento dos veículos com 300 

nós, aos 3600 segundos, o erro médio da posição é 860m e o erro médio do ângulo da direção é 96°. 

Isso terá efeitos nos protocolos usados para encaminhamento, que podem ser significativos se forem 

baseados em informação de posição muito desatualizada. 

Quando os nós são móveis, existe sempre uma desatualização da informação, pois existe um atraso 

associado à obtenção da localização, período durante o qual o nó já se deslocou da posição indicada. 

Assim, nos próximos capítulos far-se-á uma análise, primeiro considerando que existem informações 

precisas das localizações e dos dados de navegações dos nós, esta será a análise num cenário ótimo. 

Depois far-se-á uma análise considerando que os nós recorrem aos respetivos dicionários para obter 

a última informação de localização conhecida. Por último, analisa-se os ganhos e perdas da utilização 

do dicionário GeoLocation face ao conhecimento da localização exata dos nós.  
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4 Protocolo Geográfico  

Capítulo 4 

Protocolo Geográfico  

 

Neste capítulo apresenta-se o protocolo geográfico proposto nesta dissertação, o HybridDirGreedy. 

Apresenta-se o seu conceito, as suas métricas e o respetivo algoritmo de encaminhamento.  
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4.1 HybridDirGreedy 

O HybridDirGreedy é um protocolo de encaminhamento geográfico, para Redes Tolerantes a Atrasos, 

desenvolvido para comunicação em ambientes urbanos. O HybridDirGreedy é um protocolo híbrido 

entre o protocolo de replicação controlada Spray-and-Wait e um protocolo de encaminhamento 

geográfico. Os protocolos de cópia-única originam menor sobrecarga na rede, mas têm uma latência 

mais elevada, que os protocolos de cópia-múltipla. Os protocolos de replicação colocam várias cópias 

da mensagem a circular na rede, aumentando a probabilidade de uma dessas cópias encontrar o 

caminho mais rápido até ao nó destino.  

O protocolo HybridDirGreedy emprega o conceito da fase Spray da versão binária do protocolo Spray-

and-Wait, em que uma quantidade previamente determinada do número de cópias da mensagem é 

disseminada na rede. Segundo os autores em [17], a versão binária do algoritmo do Spray-and-Wait é 

a que possui melhor mecanismo para minimizar o tempo de distribuição das cópias das mensagens na 

fase Spray. Porém, na fase Wait, o protocolo HybridDirGreedy, em vez de esperar até encontrar o 

destino das mensagens como o Spray-and-Wait, encaminha a mensagem para um nó que se desloque 

na direção do destino da mensagem usando a informação de localização dos nós.  

O protocolo HybridDirGreedy possui duas fases de funcionamento: 

1ª fase - Spray) 

Na fase Spray, o nó origem da mensagem coloca no cabeçalho da mensagem o número máximo de 

cópias da mensagem. O número de cópias da mensagem determina o número máximo de vezes que 

a mensagem pode ser replicada. Qualquer nó que tenha mais do que uma cópia da mensagem (𝑳 

cópias) e encontre outro nó que não tenha nenhuma cópia, entrega-lhe  ⌊𝑳/𝟐⌋ cópias e fica com ⌈𝑳/𝟐⌉  

cópias para si. Se a mensagem não for entregue nesta primeira fase e o nó ficar apenas com uma cópia 

muda para a segunda fase do protocolo. 

2ª fase - Search) 

Na segunda fase, os nós que têm apenas uma cópia da mensagem, encaminham-na geograficamente 

até ao nó destino. Para tal, sempre que estabelecem contacto com um nó vizinho devem avaliar se 

este se dirige numa direção mais próxima do destino do que ele próprio. Em caso afirmativo, transferem 

a mensagem para esse vizinho. Uma vez que os nós estão em contacto, estão relativamente próximos, 

pelo sendo a rede DTN esparsa, será preferível encaminhar a mensagem para o nó que estiver a ir 

mais na direção ao destino.  

No cálculo do ângulo da direção de movimento dos nós relativamente ao destino, considera-se a 

localização do nó, a sua direção de movimento e a localização do destino.  Dado o vetor �⃗⃗� 𝑿,da direção 

de movimento de um nó 𝑿 e o vetor 𝑿𝑫⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  com origem no nó 𝑿 até à localização conhecida do destino 𝑫, 

o ângulo da direção de movimento de 𝑿 relativamente a 𝑫 é 
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Quando é estabelecido contacto com um nó vizinho, o nó que detém a mensagem calcula o ângulo da 

direção de movimento relativo ao destino para si e para o nó vizinho. Se o vizinho tiver menor ângulo 

de direção de movimento relativo ao destino, a mensagem é encaminhada, sendo apagada do seu 

buffer. Caso contrário, o nó permanece com a mensagem armazenada no seu buffer.   

Caso os dois nós tenham igual ângulo da direção de movimento em relação ao destino, seleciona-se o 

veículo que minimiza a distância ao destino para ficar com a mensagem. Preferiu-se ser greedy para 

tirar partido das oportunidades de comunicação multi-hop caso existam, que se espera que tenha 

menor latência do que a mensagem ser simplesmente transportada pelo nó.  

Seja a localização do nó 𝑿 as coordenadas  (𝒙𝑿; 𝒚𝑿) e a localização do destino da mensagem dado 

pelas coordenadas (𝒙𝑫; 𝒚𝑫), a distância de 𝑿 em relação a 𝑫 é 

 

 

    
2 2

D X D Xd x x y y     . (9) 

 

 

Na Figura 22 e na Figura 23 estão representadas duas situações de decisão de encaminhamento da 

mensagem pelo protocolo HybridDirGreedy. O nó 𝑿 tem uma mensagem, do qual o destino é o nó 𝑫 e 

o nó 𝒀 é seu vizinho. No caso representado na Figura 22, o nó 𝑿 não entrega a mensagem para o seu 

vizinho 𝒀, porque o seu ângulo de direção de movimento em relação ao destino 𝑫 é menor que o ângulo 

de 𝒀 e, portanto, está a ir mais na direção do destino. Na Figura 23, o ângulo da direção de movimento 

em relação a 𝑫 é igual para 𝑿 e 𝒀, mas a distância de 𝒀 em relação a 𝑫 é menor que a distância de 𝑿 

em relação a 𝑫. Assim, a mensagem é encaminhada para 𝒀 e 𝑿 apaga-a do seu buffer.  
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Figura 22 – Situação em que 𝑿 não encaminha 

a mensagem para 𝒀.  

 

Figura 23 – Situação em que nó 𝑿 encaminha a 

mensagem para o nó 𝒀. 

4.2 Algoritmo do protocolo HybridDirGreedy 

O algoritmo do protocolo encontra-se descrito na Figura 24, que descreve a sequência de ações que o 

protocolo executa sempre que é estabelecida contacto entre dois nós. Considera-se, para 

exemplificação, que um dado nó 𝑿 inicia um contacto com um nó vizinho 𝒀.    

O nó 𝑿 e o nó 𝒀 começam por trocar as informações dos dicionários de localização um do outro. De 

seguida, o nó 𝑿 acede à sua lista de mensagens armazenadas e verifica se existe alguma mensagem 

cujo destino é o nó 𝒀 para ser entregue. 

A próxima fase (Spray) é verificar as mensagens armazenadas com o número de cópias (𝑳) superior a 

um, para serem replicadas para o nó 𝒀. O nó 𝑿 atualiza a propriedade do número de cópias no 

cabeçalho da mensagem para ⌈𝑳/𝟐⌉ e cria uma cópia da mensagem com a propriedade do número de 

cópias no seu cabeçalho igual a ⌊𝑳/𝟐⌋ para entregar a 𝒀.  

Por último, na fase Search, verifica as restantes mensagens com número de cópias igual a um, para 

avaliar se 𝒀 é um melhor portador da mensagem. 𝑿 calcula o seu ângulo de direção de movimento em 

relação ao destino da mensagem e também a sua distância em relação ao mesmo. Seguidamente, 

𝑿 realiza os mesmos cálculos para o nó 𝒀.  A mensagem deve ser entregue ao nó 𝒀 se o ângulo de 

direção de movimento deste em relação ao destino for menor do que o seu ângulo. Caso ocorra uma 

situação em que os nós possuam ângulos iguais, a mensagem só é entregue a 𝒀 se a sua distância ao 

destino for menor do que a de 𝑿. As mensagens encaminhadas para o nó 𝒀 devem ser apagadas do 
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buffer de 𝑿 quando recebe a confirmação de que a entrega da mensagem foi bem-sucedida.  

 

Algoritmo Protocolo HybridDirGreedy  

• O nó 𝑿 estabelece comunicação com o nó 𝒀 

/**Troca de dicionário GeoLocation entre 𝑿 e 𝒀 **/ 

o 𝑿 atualiza a sua GeoInfo no dicionário com os seus dados atuais e envia para 𝒀 o seu 

dicionário GeoLocation  

o 𝑿 recebe o dicionário GeoLocation de 𝒀 e atualiza o seu dicionário com a informação recebida 

que for mais recente 

/**Entrega das mensagens cujo nó destino é o nó 𝒀 **/ 

Para cada mensagem 𝒊 armazenada no buffer de 𝑿 e destinada a 𝒀 

•  𝑿 entrega a mensagem 𝒊 a 𝒀 e apaga-o do seu buffer 

/**Replicação/encaminhamento das restantes mensagens**/ 

Para cada mensagem 𝒊 no buffer de 𝑿 

• Se o número de cópias (𝑳) >1 

o 𝑿 entrega a 𝒀 ⌊𝑳/𝟐⌋ cópias de 𝒊 

• Caso contrário  

o 𝑿 acede ao seu dicionário GeoLocation para tirar o seu GeoInfo, o GeoInfo de 𝒀 e o 

GeoInfo do destino de 𝒊. 

o Se GeoInfo de destino de 𝒊 estiver no dicionário  

▪ 𝑿 calcula a distância e o ângulo da direção do seu movimento em relação ao destino 

de 𝒊 

▪ 𝑿 calcula a distância e o ângulo da direção de movimento em relação ao destino de 

𝒊 para o nó 𝒀 

▪ Se o ângulo de 𝒀 for menor, que o de 𝑿 

• 𝑿 entrega a mensagem 𝒊 a 𝒀, apagando-a do seu buffer 

▪ Caso contrário  

• Se ângulo de 𝑿 for igual ao de 𝒀 e a distância de 𝒀 ao destino menor que de 𝑿 

o 𝑿 entrega a mensagem a 𝒀, apagando-a do seu buffer 

o Caso contrário 𝑿 mantém 𝒊 no seu buffer e passa à próxima mensagem. 

Figura 24 – Algoritmo do protocolo HybridDirGreedy, quando ocorre contacto entre nó 𝑿 e nó 𝒀. 
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5 Avaliação dos protocolos 

Capítulo 5 

Avaliação dos protocolos 

Neste capítulo descreve-se o ambiente de simulação e a avaliação dos protocolos implementados com 

base nos resultados de simulações, usando o simulador The ONE. A avaliação do protocolo 

HybridDirGreedy foi feita com três protocolos de replicação, implementados no simulador The ONE, 

que não utilizam informações geográficas como métrica de encaminhamento e dois protocolos 

geográficos. Os protocolos são: o Epidemic, o PRoPHET, o Spray-and-Wait, o MoVe e o Greedy-DTN.  

Os resultados serão apresentados primeiro no ambiente ótimo, em que os nós têm conhecimento exato 

da posição de todos os nós na rede. Depois apresenta-se os resultados de um cenário real em que os 

nós não sabem exatamente aonde é que os destinos das mensagens se encontram e recorrem ao 

sistema GeoLocation para usar a última localização conhecida. As métricas usadas para avaliar os 

protocolos são a taxa de entrega (Delivery Ratio), a latência média (Average Delay), o número de 

transmissões (Overhead) e o número médio de saltos (Average number of hops). 
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5.1 Métricas para avaliar protocolos DTN 

De acordo com [9], as métricas mais comuns em avaliações de protocolos de encaminhamento em 

DTNs são o Delivery Ratio, Average Delay, Overhead e o Average number of hops. Em seguida, 

apresenta-se as respetivas definições de cada uma das métricas. 

Delivery Ratio – definido como o quociente entre o número de mensagens recebidas com sucesso e o 

número de mensagens enviadas. Esta é uma das métricas mais importantes para avaliar protocolos de 

encaminhamento DTN. 

Average Delay – Definido como o tempo médio de atraso na entrega das mensagens.  

Overhead – Diferença entre o número total das mensagens transmitidas e o número total das 

mensagens entregues, sobre o número total de mensagens entregues. Importante para avaliar se o 

protocolo satura a rede facilmente com transmissões. 

Average number of hops – número médio de saltos dados por uma mensagem até chegar ao destino.  

5.2 Cenários de simulações dos protocolos 

As simulações dos protocolos serão feitas considerando dois cenários, que diferem no modo como as 

informações de localização dos nós, para os protocolos de encaminhamento geográficos, são obtidas. 

Os cenários serão denominados como cenário ótimo e cenário com recurso ao GeoLocation.  

O cenário de simulação ótimo é um cenário hipotético, em que os nós sabem a localização exata de 

todos os nós da rede, pelo que não existe atrasos na obtenção das informações dos nós e a sua 

respetiva desatualização, provocada pelo movimento dos nós.  Assim o algoritmo de cada protocolo 

calcula a sua métrica com a localização e direção de movimento exatos dos nós.  

No cenário com recurso ao GeoLocation, os protocolos de encaminhamento geográficos recorrem ao 

sistema GeoLocation, apresentado no capítulo 3, para obterem as informações de localizações e 

direções de movimento dos nós da rede.  Neste cenário, de acordo com os resultados das avaliações 

do capítulo 3, existem atrasos associados à obtenção da informação e imprecisões dos dados, 

causados pela mobilidade dos nós.  

O objetivo da comparação dos cenários é avaliar os efeitos da utilização do GeoLocation nos protocolos 

de encaminhamento geográfico, uma vez que a informação contida no dicionário GeoLocation dos nós 

é usada no cálculo das respetivas métricas de encaminhamento dos protocolos. 
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5.3 Caracterização dos cenários de simulações 

As simulações foram feitas no simulador The ONE. Usou-se o mapa da cidade de Helsínquia, com 

dimensões de 4.5 𝑘𝑚 e 3.4 𝑘𝑚. A simulação decorre durante o período de 12 ℎ. O cenário tem um total 

de 150 nós, sendo que 105 nós são carros e 45 nós são transportes públicos. Escolheu-se um cenário 

veicular para as simulações, porque foi o que obteve melhores resultados nas simulações feitas do 

GeoLocation, na secção 3.4. As redes veiculares exibem características das Redes Tolerantes a 

Atrasos. A sua topologia não é constante, ocorrem variações frequentes da topologia dependendo da 

velocidade e densidade dos veículos na rede. Por exemplo, se dois veículos estiverem a viajar com 

velocidade elevada, em sentidos opostos, a duração de contato é baixa. Isso origina perdas frequentes 

de ligações na rede. 

Os carros possuem um buffer de 20 𝑀𝐵 e deslocam-se em estradas, segundo o modelo de movimento 

SPMBM. A velocidade de movimento dos carros varia entre os 10 𝑘𝑚/ℎ e 50 𝑘𝑚/ℎ, com pausas num 

intervalo entre 0 𝑠 a 120 𝑠.  Os transportes públicos têm um buffer com 50𝑀𝐵 e deslocam-se por rotas 

pré-programadas, segundo o modelo de movimento RMBM. A sua velocidade de movimento varia no 

intervalo entre 25  𝑘𝑚/ℎ e 36  𝑘𝑚/ℎ, com tempo de pausa no intervalo entre os 10 𝑠 e 30 𝑠.  

Os nós geram mensagens aleatoriamente, com intervalos variando entre 25 𝑠 a 35 𝑠, para um nó 

destino aleatório. As mensagens geradas possuem dimensões entre 500 𝑘𝐵 e 1 𝑀𝐵.  

Os intervalos de gerações de mensagens, os intervalos de dimensões de mensagens, os intervalos de 

variações de velocidade e os intervalos de pausa dos nós são variáveis aleatórias uniformemente 

distribuídas.  

As tecnologias de comunicações de redes sem fios, usadas na comunicação veicular podem atingir 

alcances de centenas de metros. Porém, em ambientes urbanos as comunicações sem fios são 

afetadas por vários fatores, como a presença de obstáculos e fenómenos de interferência, que 

degradam a qualidade do sinal. Como tal, os autores em [30] sugerem um alcance de 30𝑚 e ritmo de 

transmissão de 4.5 𝑀𝑏𝑖𝑡. 𝑠−1, como valores médios apropriados para comunicações sem fios em 

ambientes urbanos. Na Tabela 3, encontram-se os principais parâmetros usados nas simulações.  

Os protocolos simulados nos cenários são: o PRoPHET, o Spray-and-Wait, o Epidemic, o Greedy-DTN, 

o HybridDirGreedy e o MoVe. O protocolo Greedy-DTN e o protocolo  MoVe foram definidos na literatura 

e abordados na secção 2.5, “Encaminhamento geográfico em DTN”. No entanto, não havia 

implementações disponíveis, pelo que foram implementados para se poder comparar o desempenho 

do protocolo HybridDirGreedy com os seus desempenhos. O algoritmo de encaminhamento dos 

protocolos geográficos Greedy-DTN e MoVe encontram-se no Anexo A.  Os três protocolos geográficos 

possuem métricas de encaminhamento diferentes. O MoVe faz uma previsão do ponto mais próximo 

que os nós passam do destino, o Greedy usa a distância do nó ao destino, e o HybridDirGreedy usa a 

direção de movimento do nó em relação ao destino. Os parâmetros 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡 , 𝛽 e 𝛾, do protocolo PRoPHET 

encontram-se configurados de acordo com o proposto em [16]. A constante de inicialização 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡 é igual 

a 0.75, a constante 𝛽 é igual a 0.25 e  𝛾 é igual a 0.98. O Spray-and-Wait e o HybridDirGreedy usam o 
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esquema binário com o número de cópias igual a seis. Escolheu-se limitar a replicação da mensagem 

até um máximo de seis cópias, para evitar a sobrecarga dos buffers dos nós da rede. A política de 

gestão de buffer usada pelos algoritmos de encaminhamento é a First In, First Out (FIFO), que se 

encontra implementada no simulador. Assim, as primeiras mensagens a serem descartadas quando 

ocorre congestão do buffer de um nó são as mais antigas. 

As simulações foram feitas variando o valor do parâmetro TTL (Time to Live) das mensagens. O TTL 

determina o período de validade de uma mensagem na rede, ou seja, quando o valor estabelecido 

termina, a mensagem é apagada dos buffers dos nós. O incremento do TTL das mensagens tem como 

consequência o aumento de utilização de recursos, como por exemplo o aumento da utilização do 

armazenamento nos nós. Os valores escolhidos para o TTL foram: 60 minutos, 120 minutos, 180 

minutos, 240 minutos e 300 minutos. As simulações foram feitas usando 8 sementes, para o gerador 

de movimento pseudoaleatório dos nós.  Os resultados apresentados são as médias das métricas de 

avaliação de desempenho de protocolos de Redes Tolerantes a Atrasos, referidos na secção  5.1, e os 

respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

Tabela 3 – Parâmetros das simulações e respetivos valores. 

Parâmetros Valores 

Tempo simulação 12ℎ 

Número total de nós 150 

Interface de comunicação Alcance 30𝑚 e 4.5𝑀𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠 

Intervalo de geração das mensagens 25𝑠 a 35𝑠 

Intervalo de tamanho das mensagens 500𝑘𝐵 a 1𝑀𝐵 

Limite de cópias de mensagens  

(Spray-and-Wait e HybridDirGreedy) 

6 cópias 

TTL [minutos] 60,120,180,240,300 

 

5.4 Resultados das simulações  

Nesta secção, apresentam-se os resultados das simulações no cenário ótimo e no cenário com recurso 

ao GeoLocation. As simulações no cenário com recurso ao GeoLocation foram realizadas com os 

mesmos protocolos presentes no cenário ótimo. Assim, os únicos resultados diferentes em relação ao 

cenário ótimo, são os que dizem respeito aos protocolos de encaminhamento geográficos: Greedy-
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DTN, MoVe e HybridDirGreedy. Quanto à comparação do desempenho dos protocolos geográficos nos 

dois cenários uma análise detalhada é feita no capítulo 6.  

5.4.1 Taxa de entrega de mensagens 

Na Figura 25, encontram-se os gráficos das taxas médias de entregas de mensagens e o intervalo de 

confiança a 95% com a variação do TTL. O protocolo HybridDirGreedy apresenta a maior taxa média 

de entrega para os vários valores do TTL. O segundo protocolo com maior taxa média de entrega é o 

Spray-and-Wait. Para o TTL de 60 minutos, o HybridDirGreedy e o Spray-and-Wait têm uma diferença 

na taxa média de entrega de 8%. Os dois protocolos têm uma fase de disseminação igual, em que 

colocam várias cópias das mensagens a circular na rede, aumentando a probabilidade de 

eventualmente uma dessas cópias encontrar o destino da mensagem. Contudo, na segunda fase de 

funcionamento o Spray-and-Wait espera até encontrar o destino para entregar a mensagem, enquanto 

o HybridDirGreedy encaminha a mensagem para os nós, que se deslocam em direção à localização do 

destino, aumentando a probabilidade de se encontrar o destino.  

A taxa de entrega dos protocolos de encaminhamento Greedy-DTN e MoVe crescem com o aumento 

do TTL da mensagem, pois são protocolos em que há apenas uma única cópia de cada mensagem na 

rede, pelo que havendo mais tempo para entregar as mensagens, há maior probabilidade de se 

encontrar o caminho certo até ao destino.  

Os protocolos Epidemic e PRoPHET têm um comportamento distinto dos restantes protocolos com a 

variação do TTL. Neste caso, o número de cópias a circular na rede é ilimitado, pelo que o aumento do 

TTL resulta no aumento da congestão e no aumento do descarte de mensagens, originando menores 

taxas de entregas. O HybridDirGreedy e o Spray-and-Wait controlam a replicação das mensagens, 

estabelecendo um número máximo de cópias de mensagens no cabeçalho da mensagem. Sempre que 

uma mensagem é replicada, o número de cópias no cabeçalho é reduzido. Quando o número de cópias 

da mensagem for igual a 1, a mensagem deixa de ser replicada. Portanto, não sofrem os problemas de 

congestão do buffer como o Epidemic e o PRoPHET. O Greedy-DTN e o MoVe são protocolos de cópia-

única, que não são normalmente afetados por problemas de congestão de buffer. Assim, o protocolo 

MoVe e Greedy-DTN, começam a apresentar taxas médias de entregas de mensagens superior ao 

Epidemic e ao PRoPHET, a partir dos 120 minutos de TTL e 180 minutos de TTL, respetivamente.  

Na Figura 26, encontram-se os resultados referentes às taxas médias de entregas dos protocolos para 

o cenário com recurso ao GeoLocation. O comportamento dos protocolos com a variação do valor do 

TTL das mensagens mantém-se igual. O HybridDirGreedy mantém-se como o protocolo com maior 

taxa média de entrega para os vários valores de TTL utilizados. As taxas médias de entregas dos 

protocolos MoVe e Greedy-DTN mantêm o seu crescimento com o aumento do TTL das mensagens, 

mas as suas taxas médias de entregas para cada valor de TTL usado diminuiu. 
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Figura 25 – Taxa média de entrega de mensagens dos protocolos no cenário ótimo.  

 

Figura 26 - Taxa média de entrega de mensagens dos protocolos no cenário com recurso ao 

GeoLocation. 
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5.4.2 Latência média na entrega de mensagens  

Na Figura 27, estão os gráficos referentes à latência média na entrega das mensagens. De modo geral, 

verifica-se um crescimento da latência média dos protocolos, com o aumento do TTL. O 

encaminhamento de mensagens em DTNs é feito através de oportunidades de contacto entre os nós, 

ao aumentar-se o TTL as mensagens permanecem mais tempo na rede e a probabilidade do nó que 

estiver a transportar a mensagem encontrar-se com o destino aumenta. Assim, começam a existir mais 

mensagens a serem entregues tardiamente, o que provoca o aumento da latência nos protocolos.  

Os protocolos de cópia-única, Greedy-DTN e MoVe, têm maior crescimento da latência média com o 

aumento do TTL, do que os protocolos de replicação. Como os protocolos de replicação distribuem 

múltiplas cópias das mensagens na rede, existe maior probabilidade que uma dessas cópias chegue 

ao destino por um caminho rápido. 

É possível constatar, que o HybridDirGreedy é o protocolo com menor latência, o que se deve às suas 

duas fases de funcionamento. Na primeira fase, os nós replicam a mensagem enquanto o número de 

cópias da mensagem for superior a 1. Na segunda fase, o número de cópias é igual a 1, a mensagem 

é transportada pelo nó que estiver a mover-se na direção do destino da mensagem. A utilização de 

localização permite encontrar o caminho mais rápido para o destino. O protocolo HybridDirGreedy tem 

uma latência média igual a 908 segundos, para os 60 minutos de TTL, e uma latência média de 1126 

segundos, para os 300 minutos de TTL.  

Na Figura 28, estão os gráficos da latência média dos protocolos no cenário com recurso à 

GeoLocation. O HybridDirGreedy continua a ser o protocolo com menor latência com a variação do TTL 

das mensagens. Os protocolos geográficos de cópia-única, Greedy-DTN e MoVe, mantém-se como os 

protocolos com maior crescimento da latência com o aumento do TTL das mensagens. Quanto aos 

restantes protocolos de disseminação mantém-se a mesma situação que no cenário ótimo, porém a 

diferença entre as suas latências médias e a latência média do HybridDirGreedy agora não é tao 

significativa. Por exemplo, para os 120 minutos de TTL, no cenário ótimo a diferença entre a latência 

média do HybridDirGreedy e do Spray-and-Wait é 276 segundos e no cenário com recurso ao 

GeoLocation passa a ser 164 segundos.  



51 
 

 

Figura 27 - Latência média dos protocolos no cenário ótimo. 

 

Figura 28 -  Latência média dos protocolos no cenário com recurso ao GeoLocation. 
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5.4.3 Sobrecarga na rede 

Na Figura 29 e na Figura 30 observa-se os gráficos do overhead médio dos protocolos no cenário ótimo 

e no cenário com recurso ao GeoLocation respetivamente. Verifica-se que os protocolos de replicação 

são os que têm maior overhead médio, com exceção do Spray-and-Wait. Os protocolos de replicação 

de mensagens registam um acréscimo do overhead com o aumento do TTL. Os protocolos de cópia-

única não têm variação significativa do overhead com o aumento do TTL das mensagens. Como os 

protocolos de replicação originam maior número de cópias de mensagens, que os protocolos de cópia-

única, fazem mais transmissões. Quanto ao Spray-and-Wait, o seu overhead médio é constante com a 

variação do TTL. Como o número de cópias das mensagens foi limitado nas simulações a 6 cópias e o 

protocolo entra de seguida na fase Wait, o número de transmissões é muito próximo desse valor. O 

HybridDirGreedy tem maior overhead médio, que o Spray-and-Wait, porque na sua segunda fase de 

funcionamento faz encaminhamento geográfico das mensagens, aumentado o seu número de 

transmissões. No entanto, o protocolo HybridDirGreedy faz menos transmissões que os protocolos 

Epidemic e PRoPHET, pois ao contrário destes dois protocolos ele limita o número de cópias de 

mensagens na rede. Outro motivo para que os protocolos de replicação tenham um overhead médio 

elevado é, porque as cópias das mensagens já entregues continuam a circular na rede no buffer dos 

nós. A eliminação das cópias das mensagens ocorre apenas quando atingem o fim do seu tempo de 

vida ou ocorra congestão do buffer dos nós, sendo descartadas.  

 

Figura 29 - Overhead médio dos protocolos no cenário ótimo.   
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Figura 30 - Overhead médio dos protocolos no cenário com recurso ao GeoLocation. 

 

Contudo, verifica-se que os protocolos Greedy-DTN e MoVe têm um overhead médio mais elevado que 

o Spray-and-Wait, que é um protocolo de replicação de mensagens. Os protocolos geográficos usam 

informações de localização e movimento de direção dos nós para calcular as suas métricas de 

encaminhamento. Em muitos casos o nó que tem a mensagem e o nó vizinho com que estabelece 

contacto estão muito próximos. Assim, por exemplo, se a métrica de encaminhamento for a distância 

ao destino, o valor da distância ao destino dos nós em contacto é muito semelhante. Nessas situações 

podem ocorrer ciclos, isto é, a mensagem ser transferida entre os mesmos nós várias vezes. Na Figura 

31, ilustra-se a situação descrita, com as distâncias de cada nó em relação ao destino e a seta azul 

indica a sequência de transferência da mensagem. No instante 𝒕𝟏 , o nó 𝑨 transfere uma mensagem 

para o nó 𝑩, porque este é o que minimiza a distância ao destino. No instante 𝒕𝟐, o nó 𝑨 passa a ser o 

mais próximo do destino da mensagem e o nó 𝑩 encaminha novamente a mensagem para o nó 𝑨. A 

situação repete-se sempre que os nós trocam de posição relativa até aparecer um nó vizinho com uma 

distância menor para o destino em relação ao nó que tem a mensagem. No Instante 𝒕𝟑, o nó 𝑨 contacta 

com o nó vizinho 𝑪. A mensagem é transferida para 𝑪 , porque é o nó que minimiza a distância ao 

destino. Se a diferença entre a distância do nó 𝑪  ao destino e a distância do nó 𝑨 ao destino for 

significativa, a possibilidade de ocorrer um ciclo é menor. A situação representada corresponde ao caso 

do protocolo Greedy-DTN, que é o mais afetado, no entanto a mesma situação ocorre para o 

HybridDirGreedy e para MoVe, se a direção de movimento e a distância ao destino dos nós em contacto 

for semelhante. 
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Figura 31 – Ocorrência de ciclos no protocolo geográfico Greedy-DTN.  

 

5.4.4 Número médio de saltos das mensagens 

Na Figura 32 e Figura 33, tem-se os gráficos correspondentes ao número médio de saltos das 

mensagens até serem entregues ao destino no cenário ótimo e no cenário com recurso ao GeoLocation 

respetivamente. De acordo com os gráficos, o número médio de saltos é mais elevado nos protocolos 

geográficos de cópia-única. Os ciclos, mencionados na secção 5.4.3, têm impacto no overhead médio 

e no número médio de saltos dos protocolos geográficos. Os protocolos geográficos têm um 

comportamento greedy, pelo que vão sempre transmitindo para qualquer nó que esteja mais próximo 

do destino, aumentando o número de saltos das mensagens. O número médio de saltos dos protocolos 

de cópia-única, Greedy-DTN e MoVe, crescem com o aumento do TTL, enquanto que os protocolos de 

replicação de mensagens têm pouca variação do número médio de saltos com o aumento do TTL. Os 

protocolos de replicação têm varias cópias das mensagens a circular na rede, aumentando a 

probabilidade de uma delas encontrar o destino, usando o caminho mais curto. O Spray-and-Wait é o 

protocolo de replicação com menor número médio de saltos, enquanto o HybridDirGreedy é protocolo 

de replicação com o maior número médio de saltos. O motivo é a diferença na segunda fase de 

funcionamento dos dois protocolos. Na primeira fase os dois protocolos têm ambos o número máximo 

de cópias das mensagens igual a 6 e usam a versão Binary na fase Spray para distribuir as cópias, 

limitando o seu número médio de saltos a 3. Porém, na segunda fase de funcionamento o 

HybridDirGreedy faz encaminhamento das mensagens para os nós que se deslocam em direção ao 

destino e o Spray-and-Wait apenas entrega a mensagem diretamente ao destino. Os números médios 

de saltos do Epidemic e do PRoPHET são baixos, mas as suas taxas médias de entregas diminuem 

significativamente com o aumento do TTL das mensagens, de acordo com os gráficos na Figura 25 e 

na Figura 26. Devido à congestão dos buffers, as mensagens são entregues apenas se a fonte e o 

destino estiverem relativamente próximos. 
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Figura 32 – Número médio de saltos das mensagens no cenário ótimo. 

 

Figura 33 - Número médio de saltos das mensagens no cenário com recurso ao GeoLocation. 
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6 Análise dos efeitos do GeoLocation nos 

protocolos geográficos  

Capítulo 6 

Análise dos efeitos do GeoLocation 

nos protocolos geográficos  

Neste capítulo faz-se uma análise comparativa do desempenho dos protocolos geográficos no cenário 

ótimo e o no cenário não ótimo, em que é usada a última localização conhecida obtida pelo 

GeoLocation. Analisa-se os efeitos da imprecisão da informação fornecida pelo GeoLocation nos 

protocolos geográficos, quanto à taxa de entrega das mensagens, à latência média na entrega das 

mensagens, à sobrecarga na rede e ao número médio de saltos.   
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6.1 Introdução  

Em primeiro lugar é necessário recordar os resultados do desempenho do GeoLocation, para o cenário 

veicular com 150 nós, na secção  3.4.2. Os resultados obtidos mostram que os nós têm o seu dicionário 

preenchido com os dados aos 900 segundos (15 minutos). A idade média da informação presente nos 

dicionários dos nós é 400s (≈6 minutos). O erro médio da localização dos nós é 978m, o erro relativo 

médio da velocidade dos nós é 47% e o erro médio do ângulo de direção de movimento é 126°.   

Os protocolos de encaminhamento geográfico recorrem ao GeoLocation para obter as informações 

necessárias para os seus algoritmos. Os algoritmos usam informação do nó com a mensagem, do nó 

vizinho e do nó destino. As informações do nó com a mensagem e do seu vizinho são atualizadas 

sempre que se estabelece contacto, portanto os erros médios mencionados acima afetam sobretudo 

as informações do nó destino da mensagem.  

O protocolo Greedy-DTN tem como métrica de encaminhamento a distância ao destino da mensagem, 

portanto apenas usa a informação de localização dos nós. A métrica de encaminhamento do protocolo 

MoVe é a distância mais próxima que o nó passará do destino. No seu cálculo usa a informação de 

localização para todos os nós envolvidos e a direção de movimento dos nós em contacto. O protocolo 

HybridDirGreedy tem como métrica de encaminhamento a direção de movimento dos nós e a sua 

distância ao destino da mensagem.  As informações que usa são a localização para todos os nós 

envolvidos e a direção de movimento dos nós em contacto. 

O GeoLocation afeta a latência dos protocolos quando a informação do nó destino da mensagem não 

está presente no dicionário dos nós. Nessa situação o nó mantém a mensagem armazenada no seu 

buffer até obter a informação do nó destino. No caso do cenário simulado a propagação da informação 

é rápida e ao fim de 15 minutos os nós têm o seu dicionário preenchido, este valor é inferior ao valor 

mínimo de TTL, 60 minutos, usado nas simulações dos protocolos. Portanto, as implicações nos 

desempenhos dos protocolos serão sobretudo devido aos erros dos dados.  

6.2 Taxa média de entrega de mensagens 

Na Figura 34, estão os gráficos da taxa média de entrega dos protocolos geográficos em cenário ótimo 

e cenário com recurso à GeoLocation. A taxa de entrega média das mensagens do protocolo 

HybridDirGreedy quando se usa o GeoLocation difere da sua taxa de entrega média em cenário ótimo, 

apenas para os 60 minutos de TTL, mantendo-se praticamente igual para os restantes valores de TTL. 

Para os 60 minutos de TTL a taxa média de entrega do HybridDirGreedy ótimo é 96.1% e a taxa de 

entrega do HybridDirGreedy é 94%, uma diferença de 2.1%. Quanto aos protocolos MoVe e Greedy-

DTN a diferença das taxas de entrega média no cenário ótimo e no cenário com recurso ao GeoLocation 

diminui em função do TTL das mensagens. A diferença da taxa de entrega média do MoVe é igual a 

24.4%, para os 60 minutos de TTL e é igual a 10.5%, para os 300 minutos de TTL.  A diferença da taxa 
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de entrega média do Greedy-DTN é 9.5%, para os 60 minutos de TTL e 5% para os 300 minutos de 

TTL.  O MoVe é o protocolo que sofre maior diminuição da taxa média de entrega, causado pela 

imprecisão da localização do destino no GeoLocation, enquanto que os efeitos no protocolo 

HybridDirGreedy não são significativos. O MoVe e o HybridDirGreedy usam informações iguais do 

GeoLocation para as respetivas métricas de encaminhamento. O HybridDirGreedy é um protocolo de 

replicação, que distribui um número limitado de cópias das mensagens na rede e depois encaminha as 

cópias usando métricas de encaminhamento geográficos. Enquanto, o MoVe mantém apenas uma 

cópia da mensagem a circular na rede. Como cada nó na rede mantém o seu próprio dicionário, as 

informações presentes em cada dicionário e os erros associados não são iguais. A única altura em que 

é igual é quando existe contacto entre dois nós e atualizam os respetivos dicionários.  Portanto, as 

várias cópias das mensagens a circular na rede estão sujeitas a contextos diferentes. Por exemplo, 

caso o destino da mensagem não seja conhecida, o protocolo MoVe mantém a mensagem armazenada 

no buffer do nó origem. O HybridDirGreedy na fase inicial distribui uma certa quantidade de cópias a 

todos os nós, com os quais estabelece comunicação e só depois é que faz encaminhamento geográfico, 

aumentando a probabilidade de pelo menos uma das cópias da mensagem ser transportada por um nó 

com informações do seu destino.  

 

Figura 34 – Taxa média de entrega dos protocolos geográficos para o cenário ótimo e o cenário com 

recurso ao GeoLocation. 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

60 110 160 210 260 310

Ta
xa

 m
éd

ia
 d

e 
en

tr
eg

a 
d

e 
m

en
sa

ge
n

s

TTL [minutos]

HybridDirGreedy

Greedy-DTN

MoVe

HybridDirGreedy Ótimo

Greedy-DTN Ótimo

MoVe Ótimo



59 
 

6.3 Latência média na entrega das mensagens 

Na Figura 35, encontram-se os gráficos referentes à latência dos protocolos geográficos em cenário 

ótimo e em cenário com recurso ao GeoLocation. Os três protocolos de encaminhamento geográfico 

têm maior latência quando usam o GeoLocation. A diferença de latência no cenário ótimo e no cenário 

com recurso ao GeoLocation dos protocolos MoVe e Greedy-DTN aumenta com a variação do TTL. O 

aumento do TTL tem como consequência o aumento da permanência das mensagens na rede, 

passando a existir mais mensagens que são entregues tardiamente. O protocolo MoVe, para os 60 

minutos TTL, tem uma diferença de latência média de 126 segundos e para os 300 minutos de TTL, a 

diferença é 1689 segundos. O Greedy-DTN tem uma diferença entre o cenário de recurso ao 

GeoLocation e o cenário ótimo de 37 segundos, para os 60 minutos de TTL, e 24 segundos para os 

300 minutos de TTL. O HybridDirGreedy a diferença para os 60 minutos de TTL é 88 segundos e para 

os 300 minutos de TTL é 101 segundos. A latência em função do TTL do protocolo HybridDirGreedy, 

no cenário com recurso ao GeoLocation, é inferior à latência dos protocolos MoVe e Greedy-DTN no 

cenário ótimo. Tal deve-se à replicação de um número limitado de mensagens na primeira fase, que 

permite explorar diferentes caminhos para entregar a mensagem. O aumento da latência dos protocolos 

é provocado pela informação imprecisa da localização dos nós. A mensagem é encaminhada para os 

nós que estão a deslocar-se para uma localização desatualizada do destino. No cenário ótimo, as 

métricas são calculadas considerando sempre a posição atual, portanto a mensagem está a ser 

transportada em direção ao destino. No cenário com recurso ao GeoLocation a mensagem sofre mais 

desvios ao ser transportada para posições desatualizadas. 

 

Figura 35 – Latência média dos protocolos geográficos para o cenário ótimo e o cenário com recurso 

ao GeoLocation. 
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6.4 Sobrecarga na rede 

Na Figura 36, estão os gráficos do overhead médio dos protocolos geográficos no cenário ótimo e no 

cenário com recurso ao GeoLocation. Observa-se que o overhead médio dos protocolos aumenta, 

quando se usa o GeoLocation. Os protocolos têm maior latência e as mensagens ficam mais tempo a 

circular, pelo que ocorrem mais transmissões.  A diferença do valor médio do overhead no cenário 

ótimo e no cenário com recurso ao GeoLocation do protocolo Greedy-DTN é 38, para os 60 minutos de 

TTL e igual a 25, para os 300 minutos de TTL. A diferença do valor médio do overhead para o MoVe é 

21 para os 60 minutos de TTL e para os 300 minutos de TTL é 12. No caso do HybridDirGreedy a 

diferença do valor médio do overhead é 7, para os 60 minutos de TTL e 2, para os 300 minutos de TTL.  

 

Figura 36 – Overhead médio dos protocolos geográficos para o cenário ótimo e o cenário com recurso 

ao GeoLocation 
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cenário ótimo. A diferença entre os números de saltos médios nos dois cenários acentua-se para os 

valores maiores de TTL. Assim, para os 300 minutos de TTL a diferença é de 10 saltos. A imprecisão 

da informação faz com que a mensagem circule mais tempo na rede à procura do caminho certo até 

ao destino, aumentando o número médio de saltos. Quanto ao MoVe, o número médio de saltos é 

superior no cenário ótimo. Para os 60 minutos de TTL, a diferença entre o número médio de saltos no 

cenário ótimo e no cenário com recurso ao GeoLocation é igual a 4 saltos. À medida que o TTL 

aumenta, a diferença entre o número de saltos nos dois cenários reduz-se. Assim, para o TTL 300 

minutos, o número médio de saltos é igual nos dois cenários. Note-se que na contabilização do número 

médio de saltos, só contam as mensagens entregues e o MoVe entrega significativamente menos 

mensagens no cenário com recurso ao GeoLocation. Por exemplo, para os 300 minutos de TTL, o 

número médio de saltos é igual nos dois cenários, mas o protocolo entrega mais 10.5% de mensagens 

no cenário ótimo, do que no cenário com recurso ao GeoLocation.  

 

 

Figura 37 – Número médio de saltos dos protocolos geográficos para o cenário ótimo e o cenário com 

recurso ao GeoLocation. 
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7 Conclusões 

Conclusões  

Nesta dissertação abordou-se o encaminhamento baseado em localização para Redes Tolerantes a 

Atrasos. Nas DTNs a conectividade é intermitente, o que resulta na inexistência de um caminho 

permanente entre o nó origem e o nó destino. Assim sendo, o encaminhamento das mensagens é feito 

segundo o paradigma Store-Carry-and-Forward. De acordo com o paradigma quando não existe uma 

ligação disponível para encaminhar a mensagem, estas devem ser armazenadas no buffer dos nós e 

transportadas. Quando aparecer um nó com maior probabilidade de encontrar o destino, a mensagem 

é transferida. A escolha dos nós que transportam as mensagens cabe aos protocolos de 

encaminhamento DTN. Os protocolos de encaminhamento geográficos baseiam o seu algoritmo em 

informações sobre a localizações dos nós da rede. Por conseguinte, é necessário que cada nó tenha 

conhecimento da sua localização, da localização do nó vizinho e da localização do destino da 

mensagem.  

No estudo feito do estado da arte, observou-se que os protocolos geográficos não informam como é 

que se obtém a informação de localização do nó destino da mensagem, pressupondo que os nós da 

rede sabem a localização exata do destino. Isso implica não considerar os atrasos associados à 

obtenção da localização e se o destino for móvel, a desatualização da localização, causado pela 

mobilidade. Observou-se ainda que a maioria dos protocolos de encaminhamento geográficos têm uma 

dependência elevada em relação ao Sistema de Navegação. O Sistema de Navegação fornece um 

conjunto de informações importantes como: a localização, a rota, o destino ou o tempo estimado para 

chegar ao destino. Porém, a utilização de informações oriundas do Sistema de Navegação tem 

associado alguns problemas, que podem afetar o desempenho dos protocolos. O primeiro problema é 

a exigência de interação do utilizador.  Para se ter acesso às informações necessárias no cálculo das 

métricas de encaminhamento, o utilizador precisa introduzir manualmente a sua rota antes de iniciar o 

percurso. Um segundo problema é a fiabilidade da informação, pois o utilizador do Sistema de 

Navegação pode não seguir a rota sugerida ou decidir mudar de percurso durante a viagem.  

Como resposta aos problemas colocados, desenvolveu-se um protocolo de encaminhamento baseado 

em localização, HybridDirGreedy e um sistema para obtenção de localização dos nós na rede, 

designado GeoLocation. O GeoLocation é um sistema de localização para DTNs, que permite aos nós 

obterem as informações de localização dos nós da rede. Os nós mantêm um dicionário com a 

informação de todos os nós com os quais se encontram e trocam-na quando ocorre um contacto. Cada 

entrada no dicionário GeoLocation corresponde a um conjunto de informações, denominada GeoInfo, 

associada a um determinado nó.  A GeoInfo é constituída pela: identificação do nó, coordenadas da 

sua posição, a direção de movimento, a velocidade e o tempo em que a informação foi criada. Cada nó 

usa o seu GPS para obter a sua informação de localização e a hora. Esses dados são usados pelo 
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sistema para calcular também a direção e a velocidade do nó. O HybridDirGreedy é um protocolo 

híbrido, que combina a estratégia de encaminhamento dos protocolos de cópia-múltipla e dos 

protocolos de encaminhamento de cópia-única. O protocolo tem duas fases de funcionamento: a fase 

Spray e a fase Search. Na fase Spray, dissemina um número limitado de cópias das mensagens na 

rede. O nó origem coloca no cabeçalho das mensagens o número máximo de cópias, que se pode criar 

das mensagens. Qualquer nó que tenha mais do que uma cópia da mensagem e encontre outro nó que 

não tenha nenhuma cópia, entrega-lhe metade das cópias e fica com metade para si. Se a mensagem 

não for entregue nesta fase, e o nó ficar apenas com uma cópia, muda para a fase Search. Na fase 

Search, o protocolo faz encaminhamento geográfico de cópia-única.  Quando ocorre um contacto, a 

mensagem é encaminhada para o vizinho, se este se desloca numa direção mais próxima do destino 

do que o nó com a mensagem armazenada. Para obter a localização dos nós na rede, recorre ao 

sistema GeoLocation.  

Fez-se simulações para avaliar o desempenho do GeoLocation, em diferentes cenários, quanto ao 

tempo de propagação de informação e aos erros associados às informações fornecidas. Assim, criou-

se um conjunto de métricas que são: a dimensão dos dicionários em função do tempo, a idade da 

informação presente no dicionário dos nós, o erro da posição, o erro relativo da velocidade e o erro da 

direção de movimento. Na avaliação do GeoLocation, considerou-se três cenários com diferentes 

densidades de nós e cada um desses cenários foi simulado duas vezes, variando o intervalo de 

variação da velocidade dos nós. A escolha dos intervalos de variação de velocidade foi feita de modo 

a que uma simulasse o movimento de pessoas e outra o movimento de veículos. Concluiu-se, que a 

propagação da informação é mais rápida em redes densas, em que os nós tenham velocidades 

elevadas. Em redes com maior densidade existe maior probabilidade de contacto entre os nós e a 

informação é disseminada mais rapidamente pela rede.  O aumento da velocidade dos nós tem como 

efeito o aumento da frequência dos contactos, portanto o aumento da velocidade de propagação da 

informação. Consequentemente, as informações são mais recentes, portanto têm menor erro associado 

nesses cenários. Contudo, as informações presentes nos dicionários possuem baixa precisão. Mesmo 

no cenário veicular com maior densidade de nós, por exemplo, o erro médio da posição é 860m. O erro 

elevado é causado pela mobilidade dos nós, pois existe um atraso associado à obtenção das 

informações no dicionário, período durante o qual o nó já se deslocou do local indicado. 

A avaliação do protocolo HybridDirGreedy foi feita num cenário veicular com 150 nós. Escolheu-se o 

cenário veicular, por este ter apresentado melhores resultados nas simulações do GeoLocation, 

correspondendo a um menor erro na posição, do que no cenário de movimento de pessoas. O 

desempenho do protocolo foi comparado com três protocolos de replicação, que não utilizam 

informações geográficas como métrica de encaminhamento e dois protocolos geográficos de cópia-

única. Os protocolos são: o Epidemic, o PRoPHET, o Spray-and-Wait, o MoVe e o Greedy-DTN. Com 

o objetivo de avaliar o efeito do GeoLocation no desempenho dos protocolos geográficos as simulações 

dos protocolos foram feitas em dois cenários. O primeiro cenário foi o cenário ótimo, que é um cenário 

hipotético, em que os nós sabem a localização exata de todos os nós da rede. No segundo cenário, os 

protocolos de encaminhamento geográficos recorrem ao sistema GeoLocation para obterem as 

localizações e direções de movimento dos nós da rede, usando a última localização conhecida dos nós.  
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Os protocolos foram avaliados quanto às taxas médias de entregas, às latências médias, aos números 

médios de transmissões e aos números médios de saltos. As simulações foram feitas variando o valor 

do parâmetro TTL das mensagens. O incremento do TTL das mensagens provoca o aumento da carga 

na rede. Como as mensagens permanecem mais tempo em buffer, o espaço de armazenamento 

disponível dos nós reduz. 

O HybridDirGreedy foi o protocolo com melhor desempenho entre os protocolos avaliados. O protocolo 

tem a maior taxa média de entrega e a menor latência média, no cenário ótimo e no cenário com recurso 

ao GeoLocation. O seu valor médio de overhead é elevado, mas mantém-se inferior ao overhead dos 

protocolos de replicação ilimitada, Epidemic e PRoPHET. A estratégia híbrida do protocolo permite-lhe 

obter bons resultados. O HybridDirGreedy consegue melhor desempenho que os restantes protocolos 

de encaminhamento geográficos, porque coloca inicialmente um número maior de mensagens na rede. 

A replicação controlada de mensagens na rede, na primeira fase, faz com que existam várias cópias 

de uma mensagem a circular na rede, explorando diferentes caminhos para encontrar o destino. Isso 

tem como consequência o aumento da probabilidade de encontrar o destino. Na segunda fase, o 

encaminhamento das cópias de uma mensagem para o nó que se dirige na direção do destino melhora 

a sua latência média em relação aos protocolos de replicação.  

A análise comparativa feita do desempenho dos protocolos geográficos entre o cenário ótimo e o 

cenário com recurso ao GeoLocation, mostraram que a imprecisão da localização do destino quando 

se usa o sistema de localização provoca a diminuição da taxa média de entrega, um aumento da 

latência e um aumento da sobrecarga na rede dos protocolos de encaminhamento geográficos. O 

protocolo com melhor desempenho em ambos os cenários foi o HybridDirGreedy. A única diferença 

significativa entre o seu desempenho no cenário ótimo e o no cenário com uso do GeoLocation, foi o 

aumento de 9.4% da latência média na entrega das mensagens. O protocolo com o desempenho mais 

afetado foi o MoVe, que sofreu reduções de 21.2% na taxa de entrega e um aumento de 34.5% na 

latência, ao passar do cenário ótimo para o cenário com recurso ao GeoLocation. O HybridDirGreedy 

é um protocolo de cópia-múltipla, que distribui um número limitado de cópias das mensagens na rede, 

enquanto o MoVe mantém apenas uma cópia da mensagem a circular na rede. O GeoLocation é um 

servidor de localização descentralizado, pelo que a informação presente no dicionário dos nós e os 

erros associados não são iguais. Assim, as várias cópias das mensagens a circular na rede estão 

sujeitas a circunstâncias diferentes impostas pelo GeoLocation. 

Com vista à melhoria do sistema de localização GeoLocation e do protocolo HybridDirGreedy 

apresenta-se algumas sugestões do trabalho futuro a ser desenvolvido.  

As simulações dos protocolos geográficos foram feitas considerando apenas o cenário veicular e com 

uma densidade elevada de veículos (150 nós a deslocarem-se num cenário com dimensões de 4.5 𝑘𝑚 

e 3.4 𝑘𝑚), por este ter tido o melhor resultado das simulações do GeoLocation. Contudo, seria 

interessante observar como é que os protocolos se comportariam em cenários veiculares com 

densidades mais baixas, que simule, por exemplo, um ambiente rural, normalmente com uma baixa 

densidade de nós. A simulação dos protocolos em cenários com movimento de pessoas também seria 

importante, para avaliar o impacto do GeoLocation no desempenho dos protocolos em cenário com 



65 
 

mobilidades diferentes. Outro aspeto, é que se usou um modelo de mobilidade sintético disponível no 

simulador, o SPBM. Neste modelo, os nós escolhem um destino aleatório no mapa e deslocam-se para 

lá usando o caminho mais curto. Porém, o padrão de mobilidade dos seres humanos não é aleatório. 

Os seres humanos possuem atividades e rotinas no seu dia-a-dia, que influenciam a sua mobilidade. 

O uso de modelos de mobilidades reais, permitirá obter dados do desempenho do sistema de 

localização GeoLocation e do protocolo HybridDirGreedy em ambientes mais realísticos.  

Como referido no capítulo 3, “Sistema de Localização Geográfica”, é necessário arranjar mecanismos 

para eliminar informações muito antigas dos dicionários GeoLocation. Um dos mecanismos possíveis 

é o FIFO, quando o espaço de armazenamento do dicionário estiver cheio, elimina-se as informações 

mais antigas. Outra alternativa é fazer estudos para determinar um valor máximo de idade, a partir do 

qual a informação está demasiado desatualizada para ser usada, assim elimina-se todas as 

informações que estejam acima da idade limite estabelecida. 

O sistema de localização GeoLocation tem erros associados às informações muito elevados, que 

afetam o funcionamento dos protocolos geográficos, principalmente se forem de cópia-única. A 

integração do GeoLocation com mapas, permitirá melhorar a qualidade da informação fornecida. A 

precisão da estimação das coordenadas da posição é melhorada, pois o GPS só permite estimar a 

posição atual se a velocidade e a direção de movimento não se alterarem. Com um mapa já é possível 

adicionar novas informações ao GeoLocation, que podem ser usadas pelos protocolos geográficos. 

Como por exemplo, dadas as coordenadas do nó com a mensagem e as coordenadas do destino, 

calcular o caminho mais curto para entregar a mensagem ao destino, assim pode dar-se preferência a 

nós que façam parte desse caminho.  

  



66 
 

Anexo A. Algoritmo dos protocolos Greedy-DTN e MoVe 

 

Anexo A  

Algoritmo dos protocolos Greedy-

DTN e MoVe  

Neste anexo encontra-se o algoritmo de encaminhamento dos protocolos geográficos implementados 

no Simulador The ONE no âmbito desta dissertação: o Greedy-DTN e o MoVe. Os protocolos 

encontram-se definidos na literatura e são abordados no capítulo 2, secção 2.5, “Encaminhamento 

geográfico em DTN”. 
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A.1 Protocolo Greedy-DTN 

O protocolo Greedy-DTN, modo como é denominado em [9], é um protocolo de encaminhamento 

geográfico, de cópia-única, que encaminha a mensagem para o nó que se encontra mais próximo do 

destino. O protocolo é uma adaptação, para Redes Tolerantes a Atrasos, do protocolo geográfico para 

redes Ad-Hoc, GPSR. O conhecimento usado é a localização do nó que detém a mensagem, a 

localização do vizinho e a localização do destino. Quando a rede é densa o suficiente para que haja 

conectividade, a mensagem é encaminhada hop-by-hop, para os nós que minimizam a distância ao 

destino. Quando ocorre o máximo local, ou seja, não existe um vizinho que esteja mais próximo do 

destino, que o nó que detém a mensagem, o nó transporta a mensagem armazenada no seu buffer até 

haver uma oportunidade de contacto melhor.  

Na Figura 38, ilustra-se o encaminhamento do protocolo para uma mensagem criada no nó 𝑿 para o 

destino 𝑫.  A tracejado encontram-se as distâncias dos nós em relação ao destino e a vermelho os 

saltos dados pela mensagem. O nó 𝑿, que tem como vizinho o nó 𝒀 encaminha-lhe a mensagem, 

porque este está mais próximo do destino.  A mensagem é de seguida encaminhada pelo nó 𝒀 para o 

nó 𝒁 pelo mesmo motivo. Contudo o nó 𝒁 não tem nenhum vizinho para encaminhar a mensagem até 

ao destino, pois existe uma partição da rede, pelo que vai mantê-lo armazenado no buffer e transportá-

lo até que ocorra uma nova oportunidade de contacto.  O algoritmo com o processo seguido pelos nós, 

𝑿 e 𝒀, quando ocorre um contacto está na Figura 39.  

 

 

Figura 38 - Encaminhamento do Greedy-DTN, a mensagem é criada no nó 𝑿 para o destino 𝑫 e os 

nós 𝒀 e 𝒁 são seus vizinhos 
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Algoritmo do protocolo Greedy-DTN 

• O nó 𝑿 estabelece comunicação com o nó 𝒀 

/** Troca de dicionário GeoLocation entre 𝑿 e 𝒀 **/ 

o 𝑿 atualiza a sua GeoInfo no dicionário com os seus dados atuais e envia para 𝒀 o seu 

dicionário GeoLocation  

o 𝑿 recebe o dicionário GeoLocation de 𝒀 e atualiza o seu dicionário com a informação recebida 

que for mais recente 

/**Entrega das mensagens cujo nó destino é o nó 𝒀**/ 

Para cada mensagem 𝒊 armazenada no buffer de 𝑿 e destinada a 𝒀  

•  𝑿 entrega a mensagem 𝒊 a 𝒀 e apaga-a do seu buffer 

/**Encaminhamento das restantes mensagens**/ 

Para cada mensagem 𝒊 no buffer de 𝑿 

• 𝑿 acede ao seu dicionário GeoLocation para tirar o seu GeoInfo, o GeoInfo de 𝒀 e o GeoInfo do 

destino de 𝒊 

o Se GeoInfo de destino de 𝒊 estiver no dicionário  

▪ 𝑿 calcula a sua distância em relação ao destino de  𝒊 

▪ 𝑿 efetua os mesmos cálculos para o nó 𝒀 

▪ Se a distância de 𝒀 é menor que a distância de 𝑿 

• 𝑿 entrega a mensagem a 𝒀 e apaga-a do seu buffer 

o Caso contrário 𝑿 mantém 𝒊 no seu buffer e passa à próxima mensagem. 

Figura 39 - Algoritmo do protocolo Greedy-DTN, quando ocorre contacto entre nó 𝑿 e nó 𝒀. 

A.2 Protocolo MoVe 

O protocolo  MoVe [22]  usa a informação de localização, direção de movimento e a velocidade dos 

veículos, para prever qual é o ponto mais próximo que passam do destino da mensagem.   

Na Figura 40, encontra-se o algoritmo do protocolo. O nó 𝑿 estabelece comunicação com o nó 𝒀. Os 

nós começam por trocar o seu dicionário GeoLocation. De seguida, 𝑿 verifica se tem alguma mensagem 

em buffer para 𝒀 e entrega-as.  Por último, o nó 𝑿 verifica as restantes mensagens, para saber se o nó 

𝒀 é o mais indicado para transportá-las. Primeiro, calcula o ângulo de movimento de acordo com a 

equação (4), presente na secção 2.5. A partir do ângulo, consegue inferir se o nó está a afastar-se ou 

a aproximar-se do destino. Depois, 𝑿 usa o ângulo para calcular a distância mais próxima que vai 

passar do destino, segundo a equação (5) da secção 2.5. Os mesmos cálculos são feitos por 𝑿 para o 

nó 𝒀. O nó 𝑿 faz a sua decisão de encaminhamento de acordo com a  Tabela 1 da secção 2.5.  Caso 

𝑿 e 𝒀 estejam ambos a aproximar-se do destino, a mensagem é encaminhada para o nó que passa o 

mais próximo possível do destino. Se 𝑿 estiver parado e 𝒀 estiver a aproximar-se do destino, a 
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mensagem é encaminhada para 𝒀. Caso ambos os veículos estejam a afastar-se do destino, a 

mensagem é encaminhada para o nó mais próximo do destino.   

 

Algoritmo do Protocolo MoVe [22] 

• O nó 𝑿 estabelece comunicação com o nó 𝒀 

/** Troca de dicionário GeoLocation entre 𝑿 e 𝒀 **/ 

o 𝑿 atualiza a sua GeoInfo no dicionário com os seus dados atuais e envia para 𝒀 o seu 

dicionário GeoLocation  

o 𝑿 recebe o dicionário GeoLocation de 𝒀 e atualiza o seu dicionário com a informação recebida 

que for mais recente 

/**Entrega das mensagens cujo nó destino é o nó 𝒀 **/ 

Para cada mensagem 𝒊 armazenada no buffer de 𝑿 e destinada a 𝒀  

o  𝑿 entrega a mensagem 𝒊 a 𝒀 e apaga-o do seu buffer 

/**Encaminhamento das restantes mensagens **/ 

Para cada mensagem 𝒊 no buffer de 𝑿 

o 𝑿 acede ao seu dicionário GeoLocation para tirar o seu GeoInfo, o GeoInfo de 𝒀 e o 

GeoInfo do destino de 𝒊. 

o Se GeoInfo de destino de 𝒊 estiver no dicionário  

▪ 𝑿 calcula o seu ângulo da direção de movimento, em relação ao 

destino de 𝒊  

▪ 𝑿 usa o ângulo calculado para determinar a distância mais próxima 

que vai passar do destino. 

▪ 𝑿 efetua os mesmos cálculos para o nó 𝒀 

▪ 𝑿 faz a sua decisão de encaminhamento  

o Caso contrário 𝑿 mantém 𝒊 no seu buffer e passa à próxima mensagem 

Figura 40 - Algoritmo do protocolo MoVe quando ocorre contacto entre nó 𝑿 e nó 𝒀. 
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