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RESUMO 

 

As redes móveis cada vez mais são difundidas e utilizadas no dia-a-dia, uma vez que 

facilitam muito a vida dos usuários, seja para comunicação de voz ou de dados. Nesse 

contexto temos as redes móveis para comunicação de dados que possibilitam este 

serviço em qualquer lugar, permitindo a mobilidade do usuário que busca sempre estar 

conectado. Destacam-se as redes ad hoc que não necessitam de infraestrutura para 

o seu funcionamento, pois são baseadas no cooperativismo dos nós para formar uma 

malha de conectividade. As redes ad hoc são importantes em situações onde a 

instalação de infraestrutura se torna inviável. Os protocolos de roteamento para redes 

ad hoc são essenciais para o bom desempenho dessa rede, possibilitando um serviço 

de melhor qualidade. Este trabalho busca comparar de forma qualitativa duas 

abordagens distintas de desenho de protocolo para redes ad hoc, os baseados em 

vetor de distâncias e estados de enlace. As implementações mais difundidas de cada 

abordagem também são apresentadas, o Ad hoc On-Demand Distance Vector 

(AODV) e o Optimized Link State Routing Protocol (OLSR) 

 

Palavras-chaves: redes móveis, ad hoc, mobilidade, protocolos, roteamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

 A internet foi projetada em uma época em que os computadores eram 

dispositivos grandes, caros e imóveis. Acredita-se que os projetistas da época já 

tivessem alguma noção de que dispositivos móveis pudessem aparecer no futuro. 

O aumento da utilização da comunicação celular permite que recursos de rede 

possam ser acessados em qualquer lugar e a qualquer momento. Porém junto a esse 

crescimento das redes móveis criou-se também um desafio de como realizar a 

comunicação sem muitos equipamentos, de forma escalável e a custos mais baixos. 

Nesse contexto surgem as redes sem fio estruturadas e sem infraestrutura, ou seja, 

redes ad hoc. Segundo Rezende (2004), essas redes oferecem largura de banda 

limitada e menores custos em comparação com as redes com infraestrutura. 

 Este trabalho insere-se no contexto da tecnologia da computação aplicada às 

redes de computadores sem fio e tem como objetivo apresentar uma revisão teórica 

sobre redes móveis e sem fio, bem como um estudo dos principais protocolos de 

roteamento de redes móveis ad hoc.  

 Este trabalho está organizado da seguinte maneira: no Capítulo 2 é feita uma 

revisão teórica sobre redes móveis. No Capítulo 3 é feita uma apresentação dos 

protocolos de roteamento, com ênfase nos principais protocolos para redes ad hoc, 

AODV e OLSR. No Capítulo 4 é feita uma comparação entre os protocolos, baseado 

no levantamento teórico do Capítulo 3. No Capítulo 5 é feita uma breve conclusão 

seguida de ideias para trabalhos futuros. 
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2. REDES SEM FIO 
 

 As redes sem fio são cada vez mais populares devido a sua facilidade de 

instalação e configuração, levando o acesso à internet a ambientes onde não há 

viabilidade para instalação via cabo.  

 Segundo Kurose; Ross (2006); Tanenbaum (2003), as redes sem fio móveis 

podem ser classificadas de duas maneiras: redes com infraestrutura ou 

infraestruturada e redes sem infraestrutura ou ad hoc. Nas redes infraestruturadas os 

nós não se comunicam com os seus vizinhos diretamente. Mesmo que estejam bem 

próximos uns aos outros, toda comunicação passa pela estação base. Já nas redes 

do tipo ad hoc, os nós sem fio móveis podem se comunicar diretamente entre si, 

formando uma rede temporária dinâmica sem uso de estação base. 

As redes sem fio apresentam uma série de benefícios em relação às redes 

cabeadas como: mobilidade, rapidez e menor custo na instalação, escalabilidade e 

flexibilidade. 

Como o ar é meio de propagação de redes sem fio, que utilizam canais de 

frequência de rádio, infravermelho ou laser. Estas redes apresentam como 

desvantagem a absorção, reflexão, atenuação, interferência e ruído. 

 Uma rede cabeada pode ser substituída por uma rede sem fio de modo que as 

principais diferenças entre elas estariam na camada de enlace. Segundo Kurose 

(2013), as principais dificuldades para esta substituição são:  

• Redução da força do sinal, onde as radiações eletromagnéticas são 

atenuadas quando atravessam algum obstáculo; 

•  Interferência de outras fontes, quando várias fontes de transmissão 

compartilham a mesma banda de frequência; 

•   Propagação multicaminho, que ocorre quando partes de ondas 

eletromagnéticas refletem em objetos e tomam caminhos de 

comprimento diferentes entre o emissor e o receptor. 

  

2.1. REDES MÓVEIS COM INFRAESTRUTURA 

 

 As redes com infraestrutura utilizam estações base que são responsáveis pelo 

envio e recebimento de dados para um hospedeiro que a ela esteja conectada. Outra 
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característica é a possibilidade de um hospedeiro móvel mudar de uma estação para 

outra. Como exemplo de estação base temos as torres celulares e pontos de acesso 

em LANs sem fio. 

 Na rede com infraestrutura a comunicação acontece sempre entre uma estação 

base e um AP (Access Point). Segundo Forousan (2008), a base de uma rede LAN 

sem fio sem um AP é denominada rede ad hoc; já uma base de uma rede LAN sem 

fio com AP recebe o nome de rede infraestruturada. Os APs são responsáveis pela 

captura e retransmissão dos pacotes enviados pelas estações, servindo também 

como ponte de comunicação para outra rede cabeada ou sem fio. 

 

2.1.1. O PADRÃO IEEE 802.11 
 

 A arquitetura do padrão IEEE 802.11, padrão conhecido comercialmente pelo 

nome WiFi, é formado por um conjunto básico de serviços que contém  uma estação 

base (Access Point - AP) e uma ou mais estações sem fio. Segundo Kurose (2013), 

no IEEE 802.11 cada estação sem fio se associa a um AP para enviar e receber dados 

da camada de rede. Cada AP está localizado em uma sub-rede IP diferente, e cada 

associação significa que a estação sem fio criaria um fio virtual entre ela e a AP, por 

onde passariam todos os dados enviados e recebidos da estação associada.  

 Uma vez associada com um AP, a estação sem fio envia e recebe quadros de 

dados do mesmo. Múltiplas estações sem fio podem se conectar ao mesmo AP, 

portanto uma forma de acesso ao meio compartilhado deve existir. Para tal, três 

classes de protocolos de acesso múltiplo são propostos: partição de canal, acesso 

aleatório e revezamento. 

 Conforme Kurose (2013, p.393), “os projetistas do 802.11 escolheram um 

protocolo de acesso aleatório para as LANs sem fio 802.11. Esse protocolo de acesso 

aleatório é denominado CSMA com prevenção de colisão, ou mais sucintamente, 

CSMA/CA”.  

No protocolo Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 

(CSMA/CA) as colisões são evitadas postergando as transmissões mesmo com o 

canal ocioso. Caso o canal não esteja ocioso, a estação escolherá um valor aleatório 

e fará a contagem regressiva a partir desse valor quando perceber que o canal está 

ocioso, permanecendo o contador congelado caso o canal esteja ocupado. Quando o 
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contador chegar a zero a estação transmitirá o quadro inteiro. Se receber o 

reconhecimento a estação saberá que o quadro foi recebido corretamente na estação 

de destino, caso contrário escolherá um novo valor aleatório e fará a contagem 

regressiva. 

 LANs 802.11 sem fio transmitem integralmente um quadro não usando 

detecção de colisão, logo existe grande probabilidade de colisão. Para reduzir essa 

probabilidade utilizam-se diversas técnicas de prevenção de colisão. 

 Quando uma estação percebe que o canal está ocioso ela transmitirá seu 

quadro, como há probabilidade de ele não chegar intacto, o protocolo Mac do padrão 

IEEE 802.11 usa o reconhecimento da camada de enlace. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DA MOBILIDADE 
 

 Pode-se falar sobre mobilidade em relação à facilidade que os enlaces sem fio 

possibilitam na comunicação da camada de rede até um usuário móvel. Com a 

telefonia móvel o número do telefone e o endereço da camada de rede praticamente 

permanecem o mesmo quando o nó se desloca entre uma operadora de telefonia 

móvel e outra. Porém para o endereço IP seria conveniente manter o mesmo endereço 

enquanto se desloca, pois a mobilidade se tornaria transparente do ponto de vista da 

aplicação. 

 Quanto à questão da mobilidade a mesma pode ser na camada de rede e na 

camada de enlace. Na camada de rede, apesar do endereço IP depender da 

localização, estes são utilizados como identificadores dos dispositivos. Isto é possível 

porque o endereço IP atribuído a cada dispositivo é o endereço IP da rede original a 

que ele pertence, sendo que este não muda mesmo que o dispositivo migre para outra 

sub-rede. Na camada de enlace o endereço MAC (Media Access Control) do 

dispositivo é sempre o mesmo, independente do AP e da rede que esteja conectado, 

logo quando um dispositivo migrar de um AP para outro caberá ao AP que estiver 

recebendo este dispositivo informar ao comutador a associação deste. Segundo 

Kurose (2013), os comutadores receberão dos APs um quadro Ethernet de difusão 

com o endereço de origem do dispositivo logo após a sua nova associação. 

 Em uma rede, a residência permanente de um nó móvel chama-se rede nativa 

e a entidade que gerencia os nós dentro dessa rede é o agente nativo. A rede a qual 
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o nó móvel está residindo momentaneamente chama-se rede externa ou rede visitada 

e a entidade controladora dentro dessa rede chama-se agente externo. 

 Quando um nó móvel residir em uma rede externa, o tráfego enviado para o 

endereço permanente do nó precisará ser roteado para a rede externa. Neste caso a 

rede externa deverá anunciar para as outras redes que o nó móvel agora reside em 

sua rede, anunciando a seus vizinhos que propagariam a informação pela rede 

atualizando a informação de roteamento. 

 Uma das funções do agente externo é criar o domínio Care Of Address (COA), 

com isso existem dois endereços associados a um nó móvel: o endereço permanente 

e o COA. Outra função do agente externo é avisar ao agente nativo que o nó móvel 

está residindo em sua rede e o seu COA. 

 O roteamento para um nó móvel é feito através de duas técnicas: o roteamento 

indireto e o roteamento direto. Segundo Kurose (2013), no roteamento indireto o 

datagrama é enviado para o endereço permanente do nó móvel, sem saber se o 

mesmo reside na sua rede nativa ou está visitando uma rede externa, sendo neste 

caso a mobilidade completamente transparente para o correspondente. O agente 

nativo intercepta esses datagramas e os repassa para o agente externo usando COA 

do nó móvel. Em seguida o agente externo repassa os datagramas para o nó móvel. 

Segundo Kurose (2013), no roteamento direto um agente correspondente aprende o 

COA do nó móvel e executa um túnel para os datagramas diretamente até o COA do 

nó móvel. 

 

2.2.1. IP MÓVEL 
 

 O IP móvel é um protocolo flexível que suporta vários modos de operações 

diferentes, várias maneiras e modos para agentes e nós móveis descobrirem uns aos 

outros. 

 O IP móvel consiste em três partes principais: descoberta de agente, registro 

no agente nativo e roteamento indireto de datagramas. 

A descoberta de agente pode ser via anúncio de agente ou via solicitação de 

agente. Na descoberta via anúncio de agente periodicamente o agente transmite por 

broadcast uma mensagem ICMP em todos os enlaces que estão conectados para que 

seja descoberto. Na solicitação de agente um nó móvel envia uma mensagem de 
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solicitação em broadcast. Ao receber a mensagem o agente transmite uma mensagem 

individual diretamente ao nó móvel que o requisitou. 

O registro no agente nativo pode ser feito por meio do agente externo, que 

registra o COA no agente nativo, ou diretamente pelo próprio nó móvel. Após essa 

fase, inicia-se o roteamento indireto de datagramas. 

 

2.3. REDES MÓVEIS AD HOC 
 

 As redes móveis ad hoc tiveram seu início há mais de duas décadas com a 

evolução das redes móveis via rádio e das redes de malha sem fio, sendo inicialmente 

utilizada por aplicações na área militar. Segundo Cordeiro (2002), uma rede ad hoc é 

definida como um sistema autônomo de equipamentos móveis conectados por 

enlaces sem fio. A união destes forma uma rede de comunicação modelada na forma 

de um grafo arbitrário. 

 As redes ad hoc são capazes de estabelecer comunicação direta entre seus 

nós, formando uma rede dinâmica temporária sem a utilização de pontos de acesso 

ou estações base. 

 Segundo Rezende (2004), as principais características dessas redes sem fio: 

• Topologia dinâmica: os nós podem se mover arbitrariamente mudando 

rapidamente de posição em momentos imprevisíveis e aleatórios; 

• Enlaces com capacidade variável e largura de banda limitada: os enlaces sem 

fio continuam com capacidade muito menor do que os enlaces de redes com fio. 

Adiciona-se a isso problemas como desvanecimento, ruído e interferências; 

• Operação de conservação de energia: dispositivos móveis possuem limitações, 

pois dependem de baterias e meios que esgotam energia; 

• Segurança física limitada: as redes sem fio por si só são mais propícias a 

ataques do que as cabeadas, devido ao sinal passar pelo ar e ser passível de sofrer 

ataques de escuta (sniffing), de logro (spoofing), de negação de serviço, dentre outros. 

A vantagem dessas redes é a natureza descentralizada e são robustas contra falhas 

simples. 

Muitos roteadores são suficientemente pequenos para serem móveis, logo 

poderíamos imaginar uma rede toda com nós móveis, sem qualquer estrutura fixa e 

os nós funcionando como roteadores. 
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 Esse ambiente onde tudo é móvel e não existe estrutura fixa são chamados de 

redes sem fio ad hoc móveis ou MANETs (Mobile Ad Hoc Networks). Segundo a RFC 

2501 [CORSON, 1999] um MANET consiste em nós móveis que são livres para se 

mover arbitrariamente, podendo estar localizado em aviões, navios, carros, pessoas 

e em dispositivos pequenos. As redes ad hoc, como qualquer outra rede, apresentam 

limitações como restrição de energia da bateria, altas taxas de erro, limitação de 

largura de banda, entre outros. Não existem estações base e os nós só podem 

transmitir a outros nós dentro da cobertura do enlace.  

Os nós se organizam em uma rede, ou seja, roteiam entre si mesmos. Logo, 

um nó A só pode se conectar com um nó B se este estiver dentro do raio de ação de 

A, ou se existir um ou mais nós entre A e B que os conecte. Na figura 1 abaixo, os nós 

se agrupam e formam uma rede ad hoc, diferentemente da rede infraestruturada na 

qual os nós estão ligados a um AP. 

 

 

Figura 1: Tipos de Redes Móveis fonte Maia 2009, p.122 

 

Uma estação numa rede ad hoc tem que implementar mecanismos para acesso 

ao meio e para controlar problemas como estações escondidas, além de prover uma 

certa qualidade para o serviço. Modificações realizadas sobre o padrão ou até mesmo 

a versão IEEE 802.11s são tipicamente utilizados para suportar uma rede ad hoc. 

Segundo KUROSE (2013) estações IEEE 802.11 também podem se agrupar e formar 

uma rede ad hoc – rede sem nenhum controle central e sem nenhuma conexão com 

o “mundo exterior”. 

Os nós de uma rede ad hoc possuem antenas que são utilizadas para 

transmissão e recepção e podem ser: 

• Omnidirecionais (broadcast); 
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• Altamente direcionais (ponto a ponto); 

• Guiadas. 

A utilidade de uma rede ad hoc reside no fato de poder ser montada 

rapidamente em situações onde não há infraestrutura ou que esta não possa ser 

utilizada por problemas de segurança.   

                    

2.3.1. REDES PESSOAIS 
 

 O Wi-Fi IEEE 802.11 é utilizado para comunicação entre aparelhos separados 

por uma distância de até 100 m. O padrão IEEE 802.15.1, conhecido comercialmente 

como Bluetooth, opera em uma banda estreita, baixa potência e com baixo custo, 

sendo chamadas redes pessoais sem fio (WPAN) e operando na faixa de rádio de 2,4 

GHz. Segundo Tanenbaum (2000), a unidade básica deste padrão é uma piconet, que 

consiste em um nó mestre e até sete nós escravos ativos, situado a uma distância de 

até 10 m. O padrão IEEE 802.15.1 forma uma rede ad hoc e os dispositivos devem se 

organizar para a recepção e transmissão de dados.  

Outro padrão utilizado para redes ad hoc é o IEEE 802.14.5, conhecido como 

Zigbee. Este padrão é voltado para aplicações de menor potência, para uma menor 

taxa de dados e menor ciclo de trabalho. O Zigbee é ideal para utilização em 

dispositivos sensores, como por exemplo, sensores para monitorar o ambiente de 

temperatura e iluminação, ou dispositivos de segurança, interruptores de parede e até 

sensores de imagem. Segundo Kurose (2013), os nós em uma rede Zigbee podem 

ser os chamados de “dispositivos de função reduzida”, que operam como escravo de 

um “dispositivo de função completa”. 
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3. PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO 

 

 Protocolos de Roteamento podem ser subdivididos em duas partes, o 

roteamento e o encaminhamento. O roteamento é formado pelas rotinas de 

elaboração de mapas ou tabelas, nas quais cada roteador descobre o caminho que 

deve percorrer para alcançar um determinado nó da rede. Usualmente os roteadores 

estão ligados a várias redes e quando recebem um pacote devem repassá-lo de forma 

a cumprir o caminho correto, de acordo com um critério de otimização que é chamado 

de métrica.  

Já o encaminhamento é a função de repasse, que consiste no recebimento dos 

pacotes no enlace de entrada e seu redirecionamento aos enlaces de saída 

adequados, baseando-se na tabela de roteamento formulada. Num roteador as portas 

de entrada são responsáveis pela consulta da tabela de roteamento para saber em 

qual porta de saída será repassado o pacote. Esse repasse é feito pelo elemento de 

comutação do roteador que faz a conexão entre as portas de entrada e saída. 

A comunicação entre os nós em uma rede pode se dar de três formas: Unicast, 

Multicast ou Broadcast. Na comunicação Unicast há apenas um remetente e um 

receptor, ou seja, um quadro é endereçado de um host a um endereço específico. Já 

na comunicação Multicast um quadro é enviado a um grupo específico de dispositivos 

ou clientes. Para a comunicação Broadcast um quadro é enviado de um endereço 

para todos os outros endereços, ou seja, há apenas um remetente que envia as 

informações para os outros receptores conectados. Essa comunicação entre os nós 

pode ser observada na figura 2 abaixo.  

 

 
Figura: 2 Protocolos de Roteamento fonte pinterest.com 
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3.1. CLASSIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE 
ROTEAMENTO 

 

 Os algoritmos de roteamento são classificados em Protocolos de Roteamento 

adaptativos (Dinâmicos) e não adaptativos (Estáticos).  

 Protocolos adaptativos são os que não necessitam da interferência humana 

para realizar suas funções de roteamento, pois se adaptam à topologia da rede e a 

mapeiam para gerar sua tabela de roteamento de forma automatizada. Já os 

protocolos estáticos são os que possuem suas tabelas de roteamento fixas devendo 

ser alteradas cada vez que há uma mudança na topologia da rede. 

 Quanto à vizinhança entre gateways os protocolos podem ser Internos e 

Externos.  

• Protocolos internos são aqueles utilizados para trocarem informações dentro 

de sistemas autônomos. Segundo o RFC 1930 AS (Sistema Autônomo) é um grupo 

de redes e roteadores controlados por uma única autoridade administrativa.  

Exemplo de protocolos de roteamento interno RIP, IGRP, EIGRP e OSPF. 

• Protocolos externos são aqueles utilizados para trocarem informações entre 

sistemas autônomos. Como exemplo EGP e BGP. 

 Na figura 3 abaixo, são observados quatro ASs que se comunicam através de 

um Exterior Gateway Ptotocol (EGP), normalmente o BGP e internamente utilizam um 

Interior Gateway Protocol (IGP). 

 

 
Figura 3: Sistema Autônomo fonte 
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3.1.1. ALGORITMO ESTADO DE ENLACE 
 

 Num algoritmo de Estado de enlace a topologia e todos os custos de enlace 

são conhecidos. Isso se consegue com a transmissão de pacotes de estado de enlace 

por todos os nós da rede, fazendo com que cada nó conheça a identidade e os custos 

de cada enlace da rede. Esse pacote com o estado de enlace é chamado LSP (Link 

State Packet) e pode transportar uma quantidade grande de informação, porém as 

mais importantes são: a identidade do nó, a lista de enlaces, um número de sequência 

e o tempo de vida do pacote.  

 Após receber os LSPs os nós terão uma cópia da topologia inteira, podendo 

construir uma árvore de rota mais curta através do algoritmo de Dijkstra. O algoritmo 

de Dijkstra divide os nós em dois grupos: provisórios e permanentes. Ele encontra os 

nós vizinhos de um nó atual e os transforma em provisórios e os examina. Sendo 

aprovados pelos critérios, os mesmos serão transformados em permanentes.  

 “No roteamento com estado dos enlaces, são necessários quatro 

conjuntos de ações para garantir que cada nó tenha a tabela de 

roteamento mostrando o menor custo para ir desse nó para qualquer 

outro nó: 

1. Criação dos estados dos enlaces por cada nó, denominado LSP. 

2. Disseminação de LSPs para cada um dos demais roteadores, a 

chamada inundação, de uma forma eficiente e confiável. 

3. Formação de uma árvore de rota mais curta para cada nó. 

4. Cálculo de uma tabela de roteamento com base na árvore de 

rota mais curta.” (Forouzan, 2010, p.654) 

 

3.1.2. ALGORITMO VETOR DE DISTÂNCIAS 
 

 O Vetor de distâncias é um algoritmo interativo, assíncrono e distribuído. É 

distribuído porque cada nó recebe informação dos seus vizinhos, efetua os cálculos e 

os distribui aos seus vizinhos. É interativo, pois continua até que não haja mais 

informações a serem trocadas entre os vizinhos. É assíncrono porque não requer que 

todos os nós rodem simultaneamente. 

 Nesse algoritmo cada nó mantém uma tabela de distância mínima para todos 

os nós que é feita e atualizada através de informações que recebe dos nós vizinhos. 
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 Conforme Forouzan (2010, p.661), “no roteamento vetor de distância, cada nó 

compartilha, periodicamente, sua tabela de roteamento com seus vizinhos imediatos 

e quando ocorre alguma mudança”. 

 Cada nó envia em intervalos regulares uma cópia de seu vetor de distância a 

seus vizinhos. Quando um nó recebe uma nova tabela ele armazena o vetor de 

distâncias e utiliza a equação de Bellman-Ford para atualizar seu próprio vetor de 

distâncias. 

 

3.2. ROTEAMENTO EM REDES AD HOC 
 

 Os protocolos de roteamento para redes ad hoc são classificados como: 

proativos, reativos e híbridos. 

 Os protocolos proativos trocam constantemente suas tabelas atualizadas com 

seus nós vizinhos. Como exemplo o protocolo OLSR. 

 Os protocolos reativos são aqueles onde os nodos descobrem seus destinos 

sob demanda (On-demand), não necessitando de uma rota previamente definida para 

os destinos. De acordo com Rezende (2004), os protocolos reativos ou esquemas 

baseados em demandas, possuem a característica de iniciar suas atividades somente 

quando surgem demandas, ou seja, quando o nó fonte necessitar enviar um pacote, 

iniciando assim o procedimento de busca de rotas. Como exemplo o protocolo AODV. 

 Os protocolos para redes ad hoc utilizam normalmente como métrica o número 

de saltos para determinar a rota, ou seja, quanto menor for a distância do nó fonte ao 

nó destino, ou quanto menor for a quantidade de saltos que o pacote percorrerá, 

melhor será a métrica e, portanto, será essa rota a escolhida para enviar o pacote de 

dados. 

 Segundo Rezende (2004) também pode ser utilizado como métrica o número 

de sequência que consiste em numerar cada rota da tabela de roteamento com 

números indicadores. Esses números servem para identificar qual rota é a mais 

atualizada para um nó origem enviar um pacote. 

 As redes ad hoc são redes colaborativas, pois permitem que nós que estejam 

fora do alcance encaminhem pacotes através de nós intermediários.  
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 Outras possibilidades de métricas que podem ser utilizadas são: qualidade dos 

enlaces, energia residual, métricas de QoS, número esperado de transmissões, tempo 

esperado de transmissão, etc. 

 

3.2.1. O PROTOCOLO OLSR 
 

 O protocolo Optimized Link State Routing (OLSR) é um dos principais 

representantes da categoria de protocolos de estado de enlace para as redes ad hoc. 

Segundo a RFC 3626 este protocolo é uma otimização do algoritmo de estado de 

enlace, sendo sua principal função limitar a quantidade de nós da rede que 

encaminham estados de enlace, evitando assim mensagens redundantes, conforme 

ocorre na figura 4 abaixo, onde a mensagem é enviada a todos os nós.   

 

 

Figura – 4 Mensagem Broadcast fonte gta.ufrj.br 

 

Para evitar essa redundância que ocasionaria uma inundação na rede,  utiliza-

se a técnica MPR, na qual dentre os nós da rede haverá aqueles denominados nós 

MPR. Quando a informação tem que ser atualizada a mensagem é enviada a todos 

os seus vizinhos, porém somente os nós MPR transmitirão adiante, repetindo-se este 

processo com os demais nós, conforme pode ser observado na figura 5 abaixo.  
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Figura – 5 Utilizando nós MPRs fonte gta.ufrj.br 

 

 O protocolo OLSR é adequado para redes grandes e densas, uma vez que a 

técnica com a utilização de MPRs funciona bem neste contexto.                       

 Segundo Rezende (2004), o OLSR calcula o menor caminho para um destino 

arbitrário usando o mapa de topologia de todos os seus vizinhos e nós MPRs de todos 

os outros nós. É particularmente eficiente em redes densas. 

 O OLSR quando utilizado em redes esparsas, todo nó se comporta como MPR, 

de tal maneira que o protocolo OLSR passa a ter o comportamento de um protocolo 

de estado de enlace puro. 

 

3.2.2. O PROTOCOLO AODV 
 

 

 O protocolo AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector) é um protocolo sob 

demanda adaptativo a cenários de alta mobilidade que apresenta como principais 

características evitar desperdício de banda e minimizar o processamento nos nós, que 

atuam como roteadores na rede.  O AODV é um dos principais representantes da 

categoria vetor de distância nos cenários de redes ad hoc. 

Este protocolo utiliza tabelas de roteamento tradicionais, ou seja, armazena 

somente o próximo salto para o nó de destino. Por ser um protocolo reativo, quando 

o próximo destino é um nó que não consta na tabela de roteamento é dado início ao 



27 

 

processo de descoberta de rotas. A descoberta de rota consiste em enviar um pacote 

Route Request a seus vizinhos. Este processo continua até que o nó de destino ou 

um nó intermediário que conheça a rota seja encontrado. Este nó encontrado 

responde com um pacote Route Reply ao nó fonte. Com este processo ocorre a 

atualização das tabelas de roteamento e com isso já pode enviar o pacote ao destino. 

 Segundo o RFC 3561, o protocolo AODV utiliza os seguintes campos para 

entrada na tabela de roteamento: 

• Endereço IP de destino; 

• Número de sequência do destino; 

• Estado de validade do número sequencial do destino; 

• Outros estados e controle de roteamento (válido ou inválido); 

• Número de saltos para alcançar o destino; 

• Próximo salto; 

• Lista de percussores; 

• Tempo de vida. 

 É importante ressaltar que como os nós são móveis, pode ocorrer uma ruptura 

de uma conexão existente, presente nas tabelas de roteamento, logo a importância 

da manutenção de rotas que envia periodicamente um pacote chamado Hello entre 

os nós para verificar se há uma ruptura de rotas. Quando um desses pacotes não é 

recebido é detectado um erro de transmissão, com isso é enviado um pacote de erro 

(Rerr) para o nó de origem e para todos os nós que forem necessários avisar sobre o 

erro. Com isso a cache é atualizada e todas as rotas armazenadas são removidas. 
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4. ESTUDO COMPARATIVO DOS PROTOCOLOS DE 
ROTEAMENTO 
 

 O estudo comparativo foi totalmente teórico, baseado nas informações 

levantadas de cada protocolo. Como estratégia de comparação foram utilizados os 

seguintes critérios: 

• Overhead: sobrecarga de informações redundantes. 

• Estratégia de roteamento: estado de enlace ou vetor de distância. 

• Métrica para seleção rotas: estratégia utilizada para seleção das rotas. 

• Existência de loops: pacotes que ficam na rede indefinidamente. 

• Convergência: convergência para uma rota ótima. 

• Atualização de rotas: forma como ocorre a atualização de rotas. 

• Atraso na entrega de pacotes: tempo para entrega de pacotes. 

• Consumo de bateria: consumo de bateria em virtude do funcionamento de cada 

protocolo. 

 

4.1 COMPARATIVO: OLSR X AODV 

 

Protocolos OLSR AODV 

Overhead Maior Menor 

Estratégia de 

Roteamento 

Estado de 

Enlace 

Vetor de 

Distância 

Métrica para 

seleção de 

rotas 

Menor 

Caminho 

Contagem de 

Saltos 

Existência de 

Loops 

Sim Não 

Convergência Rápida Rápida 

Atualização de 

Rotas 

Periódica Sob Demanda 
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Atraso na 

Entrega de 

Pacotes 

Baixa Baixa 

Consumo de 

Bateria 

Maior Menor 

  

Fazendo uma análise teórica sobre a utilização dos protocolos AODV e OLSR verifica-

se que o protocolo OLSR tem seu melhor desempenho em redes com maior número 

de nós, porém com menor mobilidade devido a realização de inundação controlada 

de mensagens de controle através dos nós MPR. O OLSR por ser proativo tende a ter 

um maior consumo de bateria e um overhead maior. 

 Já o protocolo AODV é mais recomendado para redes com menor número de 

nós, porém com maior mobilidade que a rede com protocolo OLSR. O Protocolo AODV 

por ser reativo ocasiona um retardo inicial do envio de pacotes na rede e por ser sob 

demanda tem um menor consumo de bateria, redução do número de loops e não 

inunda a rede com mensagens de controle. Segundo Mascarenhas (2016), O AODV, 

por ser um protocolo reativo ocasiona um retardo inicial no envio de pacotes na rede. 

O protocolo realiza a descoberta dessa nova rota por broadcast o que ocupa os 

enlaces com mensagens de controle, porém menos que um protocolo proativo. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 O uso das aplicações em redes móveis cada vez mais se tornam importantes 

na vida das pessoas. Elas aumentam a mobilidade e favorecem o aparecimento de 

tecnologias para estas redes. Nesse contexto estão as redes ad hoc que representa 

um campo que ainda tem muito potencial de estudo, visto que tais redes devido a seu 

dinamismo favorecem ao surgimento de novos protocolos de roteamento e 

tecnologias para sua implantação, pois tais podem ser utilizadas em locais de difícil 

acesso. 

 Como possível trabalho futuro pretendo fazer uma comparação quantitativa dos 

protocolos através de simulação, incluindo nesse novo estudo outros protocolos mais 

recentes propostos para redes ad hoc.  
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