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Resumo 

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas no âmbito do 
Projeto com processo n. 2013/17823-0 no primeiro período que corresponde a um ano 
com vigência de 01 de Fevereiro de 2014 a 31 de Janeiro de 2015. 

Durante esse período foi feita a revisão bibliográfica (pesquisa sistemática) relacionada 
a Sistemas Distribuídos, com o objetivo de identificar os tipos de falhas que foram 
consideradas características desse ambiente. Esse conjunto de falhas foi utilizado como 
um ponto de partida para a definição do novo  faultload do ambiente computacional que 
é foco dessa pesquisa, ou seja, redes móveis em nuvem (mobile cloud computing). 

Também foram identificados trabalhos que abordaram o tema redes móveis em nuvem, 
particularmente aqueles relacionados à garantia de algum atributo de dependabilidade 
(dependability em inglês), isto é, disponibilidade, confiabilidade ou assuntos 
relacionados, tais como, tolerância a falhas ou segurança. 

O desenvolvimento da pesquisa, nesse período, se concentrou no uso do protocolo 
epidêmico e TCP/IP para a comunicação entre os nós e com a nuvem. Os tipos de redes 
utilizadas foram ad-hoc e estruturada para a topologia dos experimentos e cliente-
servidor para o controle e monitoração dos experimentos. Foram testados os ambientes 
na execução normal de duas aplicações, uma delas incluiu o protocolo epidêmico NEeM 
como uma biblioteca e a outra utilizou o TCP/IP.  Para obter o comportamento padrão 
foram feitas execuções com trocas de mensagens entre os nós da topologia (workload), 
sem que nenhuma interferência artificial fosse utilizada, obtendo dessa forma, o 
comportamento normal do ambiente de teste que foi utilizado como oráculo (Golden 
Run). Outras execuções foram feitas utilizando as falhas características de ambientes 
distribuídos (conforme a literatura existente: falhas de omissão, falhas de atraso, falhas 
bizantinas, i.e., corrupção de mensagens), que foram injetadas durante a execução do 
workload. 

Para a próxima fase estão previstos os testes que envolvem dispositivos móveis, 
particularmente, testes que usam as tecnologias 3G e 4G e o uso da cloud comercial (até 
o momento foi utilizada uma cloud que compartilha os recursos dos próprios 
dispositivos). A definição do faultload deverá ser melhor detalhada e formalizada. 
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1. Introdução 

 Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas no âmbito do 
Projeto com processo n. 2013/17823-0 no primeiro ano (de um total de dois anos), com vigência 
de 01 de Fevereiro de 2014 a 31 de Janeiro de 2015. O projeto tem foco no estudo de falhas que 
ocorrem no ambiente móvel que fazem comunicação com a nuvem (cloud). 
 Dispositivos móveis, tais como celulares e tablets, fazem parte do dia-a-dia dos 
cidadãos e das organizações. Estes dispositivos são utilizados para os mais diferentes 
propósitos. A limitação de recursos desses dispositivos faz do ambiente de nuvem uma opção 
natural. Dessa forma, a sociedade está chegando a um novo patamar de mobilidade na utilização 
de sistemas, tirando vantagem tanto da mobilidade quanto da disponibilidade de aplicações e 
recursos na nuvem (mobile-cloud computing). 
 Existem várias possibilidades de utilização dessa tecnologia como, por exemplo, prover 
serviços, comunicação e sistemas em ambientes hostis ou distantes de centros urbanos, tais 
como florestas, centros de agricultura, ambientes pós-desastres e guerras. Muitas aplicações têm 
computação intensa e, se nesses casos sistemas móveis forem utilizados, a computação deve ser 
feita na nuvem. 
 O modelo de computação em nuvem (cloud computing, em inglês) utilizando redes 
móveis ad hoc, aquelas que não têm a necessidade de criação de uma infraestrutura própria, é 
uma opção bastante utilizada atualmente. Como todo ambiente computacional, esta nova 
proposta de ambiente está sujeita a falhas . Entender o comportamento de aplicações e 1

comunicação em presença de falhas é essencial para aumentar a dependabilidade (dependability 
em inglês) dos componentes envolvidos. Para isso, caracterizar as falhas que realmente ocorrem 
nesse ambiente é essencial para poder emula-las, observar o comportamento do sistema na 
presença destas e criar mecanismos que minimizem o impacto de possíveis falhas que 
permanecem no software em fase operacional.  
 Falhas de software (falhas de programação) são, reconhecidamente, a causa principal de 
defeitos nos sistemas (Gray 1990, Lee e Iyer 1995) e isso envolve os protocolos de 
comunicação que são programados para gerenciar a troca de mensagens. A avaliação de 
dependabilidade (dependability em inglês) é naturalmente baseada em técnicas que incluem 
observações no ambiente operacional (Gray 1990), injeção de falhas (Arlat et al  1993) e testes 
de robustez (Koopman e De Vale 1999).  
 A ativação das falhas, acontecimentos raros e difíceis de serem identificados (se assim 
não fosse, as falhas seriam descobertas e eliminadas na fase de teste), pode levar muito tempo 
para ocorrer naturalmente. Assim, é necessário um mecanismo que acelere a ativação das falhas 
no sistema.  
 Nesse sentido, a injeção de falhas é uma técnica útil para se obter esse fator de 
aceleração na ativação das falhas. Através dessa técnica torna-se possível a obtenção de leituras 
significativas em intervalo de tempo viável (Chillarege e Bown 1989). Assim, experimentos 
para a avaliação da dependabilidade podem usar a técnica, da seguinte forma: (i) o sistema em 
observação é acionado através de uma carga (workload), ao mesmo tempo em que um conjunto 
de falhas (faultload) é injetado. O comportamento do sistema é, então, observado de forma a 
avaliar suas propriedades de dependabilidade (Kanoun e Spainhower 2008). 
 O objetivo da presente proposta é definir um faultload  baseado em falhas de 2

comunicação para que os testes baseados em falhas no ambiente de mobilidade na nuvem 
possam utilizá-lo para testes (padronizados ou não) de avaliação de dependabilidade. Ou seja, 

 A terminologia em português utilizada neste projeto segue o proposto por Leite e Loques (1987).1

 Conjunto de falhas características de um contexto.2
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como proporcionar uma resposta à questão “como definir um faultload baseado em falhas de 
comunicação para que os testes baseados em falhas no ambiente de mobilidade na nuvem 
possam utiliza-lo para testes de avaliação de dependabilidade?”.  A resposta a esta questão 
passa, obrigatoriamente, pela resolução das questões acerca da representatividade, classificação 
de falhas, técnicas de injeção. Analisar e determinar quais ameaças devem ser consideradas para 
avaliar cada ambiente computacional (nesse caso, rede móvel ad hoc que utilizam aplicações 
que fazem uso de recursos da nuvem) é uma tarefa essencial para a definição de faultloads 
representativos (Kanoun e Spainhower 2008). 
 Até o presente momento, o desenvolvimento do trabalho teve sucesso em definir, 
montar e configurar um ambiente para a pesquisa experimental e os primeiros experimentos 
com protocolos epidêmicos e TCP/IP foram concluídos, com a emulação de falhas de omissão, 
considerando redes ad hoc (sem mobilidade) e redes móveis (ad hoc móvel em ambiente mobile 
cloud). A ferramenta FIRMAMENT (Drebes 2005) foi adaptada para apoiar os experimentos 
por injeção de falhas e mostrou-se adequada para todos os testes com redes ad hoc. Os 
experimentos para as redes 3G e 4G irão depender de adaptações mais específicas, incluindo as 
aplicações que serão utilizadas. 
 O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o Plano de 
Trabalho de acordo com o que foi proposto no projeto, acrescido dos comentários sobre o 
desenvolvimento de cada uma das etapas.  A seção 3 descreve e avalia o apoio institucional 
recebido e a seção 4 apresenta o Plano de atividades para o próximo ano do projeto. A seção 5 
comenta sobre o uso da reserva técnica. 

2. Realizações no Período 

Esta seção traz o plano de trabalho proposto por ocasião do envio da proposta à 
FAPESP e apresenta detalhes das realizações durante esse primeiro ano de projeto. O 
Cronograma proposto é o apresentado na Tabela 1. 

 Tabela 1: Cronograma de Atividades Proposto 

Considerando-se o cronograma proposto a maior parte dos objetivos foram cumpridos. 
Foi feita a atualização bibliográfica sistemática, de forma que possa ser repetida durante as 
etapas necessárias. Aspectos de Caracterização de Falhas na rede 802.11 foi estudado em campo 
e em laboratório considerando-se a rede sem fio sem e com mobilidade. Iniciou-se o estudo do 
faultload considerando-se falhas de omissão, atrasos e Bizantinas. Foram implementadas duas 
aplicações para os experimentos com o protocolo epidêmico (nesse caso o NEeM) e com o 
protocolo TCP/IP e um extrator de resultados que é capaz de produzir os gráficos dos 

Descrição da atividade Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

Atualização Bibliográfica

Aspectos de Caracterização Falhas (802.110)

Comparação de resultados em novo ambiente (3G)

Comparação de resultados em ambiente final (4G)

Definição do faultload

Projeto do Protótipo

Preparo de Ambiente Experimental

Experimentos

Preparação de Publicações
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resultados. O ambiente experimental foi instalado e configurado e os experimentos foram 
iniciados. Há uma publicação já feita em revista que usou conhecimentos mais teóricos e duas 
publicações sendo preparadas para submissão nas próximas semanas. Houve um pequeno atraso 
para os experimentos com as redes 3G e 4G. Em relação à rede 4G, ainda não se tem acesso na 
Faculdade de Tecnologia que está situada em Limeira. Os experimentos com a rede 3G exigiu 
implementação nos protocolos para a injeção de falhas, trazendo uma complicação não esperada 
e que está sendo tratada. 

2.1 Comentários sobre as etapas do cronograma 
Esta seção apresenta as etapas do cronograma e o status de desenvolvimento no 

momento do fechamento desse relatório. 

2.1.1. Atualização bibliográfica. Como primeira atividade do projeto, na atualização 
bibliográfica foram revistos os trabalhos e ferramentas desenvolvidos para definição de 
faultloads representativos, um levantamento sobre ambientes computacionais que pudessem se 
adequar ao projeto e ferramentas auxiliares a serem utilizadas já com vista no desenvolvimento 
do ambiente experimental. Foram selecionados artigos das bases de dados eletrônicas ACM 
(Association for Computing Machinery) Digital Library, IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) Xplore Digital Library e ScienceDirect (Elsevier) por serem 
consideradas, pela comunidade, as mais relevantes. 

Status: Cumprida. Embora essa seja uma atividade constante em um projeto, um 
levantamento sistemático foi feito durante o inicio da execução do projeto. As sentenças de 
busca foram definidas de forma que a pesquisa possa ser refeita sempre que necessário.  

2.1.2. Preparação de publicações. Essa atividade tem a intenção de disseminar o 
conhecimento criado pelo projeto por meio de publicações em eventos da área, assim como em 
periódicos. Relatórios do projeto serão preparados e disponibilizados no website do grupo de 
pesquisa.  

A primeira publicação onde constou o apoio do projeto estava em andamento quando o 
projeto foi aprovado e se trata de um método para previsão de falhas em aplicações que tenham 
um histórico de falhas conhecido. A abordagem é baseada em um SRGM (Software Reliability 
Growth Model) usando filtro de Kalman que foi complementado com um subfiltro e a análise 
de tendência com teste de Laplace. O trabalho acaba de ser publicado na revista Applied 
Mathematics and Computation - Elsevier, vol 245, páginas 116 a 134, com o título “n-Steps 
ahead software reliability prediction using the Kalman filter” (anexo no SAGE / FAPESP). Esse 
estudo com base mais teórica é importante para dirigir a busca por novas falhas em software. 

A segunda publicação está baseada nos experimentos com o protocolo epidêmico 
NEeM, cujos resultados são parcialmente apresentados nesse relatório e uma primeira versão do 
trabalho se encontra como arquivo anexo no SAGE / FAPESP. A escrita está sendo refinada para 
submissão nas próximas semanas. O título escolhido foi “Analysis of the Efficiency of an 
Epidemic Protocol for Ad-Hoc Wireless Networks under the Presence of Faults”.  Pretende-se 
submetê-lo a um congresso, uma vez que é um trabalho ainda preliminar que será 
complementado com experimentos em outros ambientes computacionais para que se possa ter 
um resultado mais consistente da pesquisa. 
 A terceira publicação também em andamento está baseada nos experimentos com o 
protocolo TCP/IP, cujos resultados  também constam desse relatório e a escrita está sendo 
iniciada para submissão a partir de março de 2015. O título provável será “TCP/IP Analysis 
under the Presence of Fault: a study in a mobily cloud computing environment”. Ainda não 
temos uma definição do veículo de publicação, dependente ainda da análise final dos resultados. 
Status: Cumprida para essa fase. Continua em andamento para a próxima fase.  
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2.1.3 Aspectos de caracterização de falhas e Definição do Faultload. Nesse período, a 
observação de falhas características foi concentrada na infra-estrutura de rede de computadores. 
O ambiente experimental utilizado para a observação foi composto por uma rede sem fio (rede 
wireless) com cinco nós. Dois conjuntos de experimentos que tinham como objetivo trocar 
mensagens entre os nós da rede foram utilizados, sendo que o primeiro conjunto estava sob o 
controle de um protocolo epidêmico e o segundo sob um protocolo TCP/IP.  

O estudo partiu, inicialmente, de falhas características de sistemas distribuídos. O tipo 
de falha utilizado foi baseado na revisão bibliográfica efetuada que indicou que a falha de 
omissão estava presente em todos os ambientes distribuídos que sofreram falhas (Cristian 1991, 
Schneider 1993, Drobe et al. 2008). Além disso, Drobe et al. (2008) apresentou como parte do 
seu trabalho os locais onde falhas ocorreram em um sistema distribuído, corroborando com a 
emulação de falhas no recebimento, em caso de falhas de omissão.  
 Sendo assim, o primeiro faultload utilizado nos experimentos foi falhas de omissão no 
recebimento, em redes ad hoc, considerando uma rede sem mobilidade e com mobilidade. Já 
temos preparada o faultload baseado em falhas de crash, atrasos na entrega de pacotes e falhas 
Bizantinas, que estão sendo aplicadas nesse momento. 
Status: Em andamento.  

2.1.4. Preparo do ambiente experimental e realização de experimentos. O preparo do 
ambiente experimental e a realização de experimentos são atividades que consistem em, 
respectivamente, integrar ferramentas necessárias para o funcionamento do protótipo criado e 
realização de diversos testes para avaliar o impacto das falhas características no sistema alvo. O 
impacto deve ser avaliado segundo o comprometimento da efetividade da entrega das 
mensagens, do desempenho e disponibilidade dos serviços. As limitações e outros conceitos 
relevantes devem ser observados. 

O ambiente experimental utilizado, composto pela rede sem fio, foi composto por cinco 
nodos conectados entre si por uma rede ad-hoc. A nuvem, formada pela rede ad-hoc, permite o 
compartilhamento dos recursos de cada nodo com os demais participantes do ambiente. Esse 
ambiente foi instalado e configurado para dar suporte aos experimentos. 

   Considerando os experimentos com o protocolo epidêmico foi utilizado o protocolo 
NEeM (Pereira et al., 2003) para efetuar a disseminação de mensagens na rede. O motivo pelo 
qual se escolheu um protocolo epidêmico para os testes é que redes ad-hoc utilizadas em 
ambientes de tragédia ou inóspitos podem se valer de protocolos epidêmicos para garantir a 
entrega de mensagens, mesmo a custo de certa penalidade na energia. Em relação à escolha do 
protocolo NEeM, ela foi baseada em algumas características do protocolo, tais como, um 
protocolo network-friendly (boa conectividade, redução de consumo, confiabilidade e 
segurança), provê uma interface que facilita a adaptação, se preocupa com o congestionamento 
da rede e provê uma versão da implementação sem custo. 

Como geradora do workload (nesse caso, geração de mensagens), foi desenvolvida uma 
aplicação - PingCloud. Ela dissemina mensagens de um nodo gerador para os demais nodos que 
se encontram conectados sob a mesma cloud. Ela também administra o recebimento de 
notificações de cada nodo, quando esses recebem as mensagens enviadas. A aplicação adaptou o 
protocolo NEeM como uma biblioteca, para lidar com a disseminação de mensagens. 

   Considerando os experimentos com o protocolo TCP, uma aplicação similar 
denominada TPCCloud foi desenvolvida para gerenciar a disseminação de mensagens na 
nuvem. Também nesse caso, a cada mensagem recebida por um nodo envia uma notificação de 
recebimento. Além disso, a mesma topologia de rede é aqui utilizado, isto é, uma rede ad-hoc 
com cinco nodos. Os experimentos seguiram os mesmos cenários, de forma que os nodos 
enviam mensagens para a nuvem a cada 30 segundos durante 15 minutos, de maneira 
simultânea. A Figura 1 apresenta esquematicamente as decisões sobre o ambiente experimental 
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para o ambiente 802.11 modo ad-hoc. Este modelo define a utilização de quatro elementos 
centrais para os experimentos: a mobilidade, o injetor de falhas, a aplicação de carga de trabalho 
e os protocolos de comunicação do ambiente. 

!  
Figura 1: Ambiente Experimental 

   O ambiente experimental, para a rede 802.11 modo ad-hoc, é composto por um servidor 
onde está instalado o Castadiva (Hortelano et al 2007). Cada nodo da rede móvel ad-hoc será 
emulado por um notebook. Os nodos estarão ligados por duas redes computacionais. A primeira 
cabeada será utilizada para as inicializações e configurações necessárias, bem como, o 
monitoramento dos experimentos (isto é, tarefas administrativas e de controle). A segunda, sem 
fio, será utilizada para a troca de mensagens requerida pelos serviços. Nessa rede será emulada a 
mobilidade utilizando o software Castadiva. Assim, comunicações de gerenciamento entre 
servidor e nodos não utilizarão recursos da rede sem fio, o que permitirá melhor fidelidade das 
informações obtidas com os testes. Dessa forma, para a criação do ambiente de testes são 
utilizados: 1 Computador Servidor, 1 Switch Gigabyte e 5 Notebooks. A Tabela 2 apresenta a 
configuração dos equipamentos utilizados para os experimentos no laboratório.  
Status: Cumprida para os experimentos dessa primeira fase. Em andamento para outro 
ambiente da próxima fase. 

Tabela 2: Configuração dos Equipamento 

2.1.5. Experimentos. Para todos os experimentos aqui apresentados foram utilizados a mesma 
arquitetura do ambiente e os mesmos cenários, tanto para o protocolo epidêmico quanto para o 
protocolo TCP/IP. A aplicação foi executada por 15 minutos, simultaneamente, por todos os 
nodos da rede e a cada 30 segundos a aplicação enviava uma mensagem de cada um dos nodos 

ID SO/Marca

Servidor DELL, Linux Ubuntu 12.1

Switch Gigabyte

Note1 Itautec, W7435, Linux Ubuntu 12.1

Note2 Itautec, W7435, Linux Ubuntu 12.1

Note3 Itautec, W7435, Linux Ubuntu 12.1

Note4 Toshiba U305, Linux Ubuntu 12.1

Note5 Toshiba U305, Linux Ubuntu 12.1
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para a nuvem. Cada experimento foi repetido (duas ou mais vezes quando resultados se 
mostraram inexatos). Para o controle da topologia da rede, cada nodo mantém uma lista de 
todos os outros nodos que estão enviando mensagens. Uma vez que um nodo não envia 
mensagens, ou seja, se houver falhas de comunicação, o nodo será removido dessa lista e uma 
mensagem será gerada no arquivo de log do aplicativo, indicando a exclusão do nodo da 
topologia da rede. Ao final do experimento é coletado um arquivo de log de cada equipamento e 
analisado as trocas de mensagens para constatar, em um ambiente sem injeção de falhas de 
comunicação, se as trocas de mensagens ocorreram em todos os nodos durante os 15 minutos de 
execução do experimento. É esperado que cada nodo envie 30 mensagens e receba 150 
mensagens (considerando a rede com cinco nodos) durante os quinze minutos em que o sistema 
é exercitado. Ao iniciar a aplicação em um nodo, o mesmo reconhece a rede e todos os outros 
nodos que estão na rede, ou seja, reconhece a nuvem. Em seguida, envia-se uma mensagem (E1) 
para todos os nodos da rede e cria uma lista interna de nodos ativos. Por um tempo pré-
determinado (de 8 segundos, nesse caso) é aguardado que cada nodo responda a mensagem 
enviada (R1) para manter o nodo como ativo na lista. Essa rotina é executada por um 
determinado tempo (nesse experimento foi estabelecido o tempo de 15 minutos) e várias 
mensagens são enviadas com seu respectivo identificador ao longo deste tempo. Isto ocorre em 
todos os nodos ao mesmo tempo, garantindo, desta forma, a epidemia de informação. 

   Em seguida preparamos o ambiente para operar em presença de falhas de 
comunicação, especificamente com falha de omissão, emulado com base na perda de pacotes 
recebidos. Como injetor de falhas foi utilizado a ferramenta FIRMAMENT (Drebes 2005). O 
injetor de falhas foi ativado e configurado, criando-se os faultlets para os cenários de falha 
conforme mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3: Cenários de Falhas 

    

  Para cada cenário utilizado (perda de pacote de 50% a 100%, com intervalos de 5 em 
5%) foi definido os nodos em que as falhas seriam ativadas. Foi, então, executado quatro 
cenários, sendo um ambiente com apenas um nodo na presença de falhas, outro ambiente com 
dois nodos, em seguida com quatro nodos e, finalmente, com falhas em todos os cinco nodos do 
ambiente. Não foi considerado necessário a execução dos experimentos com falhas em 3 nodos, 
uma vez que se verificou, logo no início, que falhas no intervalo de 2 a 4 nodos conserva uma 
estabilidade no comportamento. Sendo assim, foram realizados quarenta experimentos com base 
nesses cenários e mais um experimento de controle, ou seja, sem a presença de falhas artificiais, 
a que se chama a área de dependabilidade de Golden Run (Kanoun e Spainhower, 2008). 

 A Figura 2 define o diagrama com todos os experimentos que foram realizados para a 
falha de omissão – perda de pacotes recebidos – com o protocolo NEeM, sem mobilidade e em 
qual nodo ou conjuntos de nodos serão injetadas as falhas (os mesmos experimentos foram 
aplicados com a emulação da mobilidade e também com o  protocolo TCP/IP). Para os demais 
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tipos de falhas, ou seja, de crash, temporização  e Bizantinas, um diagrama equivalente foi 
desenvolvido. 

Figura 2: Diagrama dos experimentos realizados com base nas falhas de omissão na 
rede 802.11 modo ad-hoc 

 Para a análise do ambiente, todos os arquivos de log de execução foram importados 
para uma base de dados e foi desenvolvido um extrator para extrair resultados e preparar 
gráficos com base nessa base de dados. Foi verificado em cada nodo, se cada mensagem 
enviada na rede foi recebida e se a notificação de cada nodo foi retornada. 

2.2. Resultados dos Experimentos  

 Esta seção apresenta os resultados dos experimentos efetuados nessa etapa que 
compreende o uso do protocolo epidêmico e do TCP/IP sem mobilidade. 
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2.2.1. Protocolo Epidêmico sem Mobilidade 

   O experimento de controle, ou seja na execução sem injeção de falhas - a Golden Run, 
durante os quinze minutos de experimentos, trinta mensagens foram enviados por cada nodo e 
não houve evento de exclusão em nenhum nodo. Isso indica que todas as mensagens foram 
recebidas e retornadas, validando o correto funcionamento do ambiente experimental criado. 

   Quando falhas de omissão são injetadas, observa-se que se a notificação não é 
retornada ao nodo que a enviou, no decorrer de 8 segundos, uma exclusão do nodo é registrada 
na lista de nodos ativos do nodo remetente. 

   A Tabela 4 apresenta o número total de mensagens enviadas, recebidas e o número 
vezes que cada um dos nodos foi excluído, com base na lista do nodo 1, no cenário de perda de 
85% dos pacotes no recebimento pelo nodo 2. Pode-se observar que somente o nodo 2 foi 
excluído, uma vez que não tendo recebido a notificação de recebimento da mensagem enviada, 
o nodo 1 o excluiu da sua lista de nodos ativos. Os demais nodos, considerados como ativos, 
continuaram a receber as mensagens disseminadas na nuvem, independente do impacto das 
falhas emuladas no nodo 2. Isso mostrou a eficiência na entrega de mensagens do protocolo 
epidêmico para esse cenário. 

Tabela 4: Total de Mensagens Enviadas, Recebidas e Excluídas no nodo 1 

    

!  
Figura 3 – Gráfico de análise de mensagens recebidas pelo nodo 1 – Quantidade de nodos 

sob falhas versus percentual de perda de pacotes recebidos. 
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Nodo Enviada Recebida Excluída

nodo 1 30 30 0

nodo 2 0 15 8

nodo 3 0 30 0

nodo 4 0 30 0

nodo 5 0 30 0



  

  Gráficos para auxiliar na análise do comportamento do ambiente em cada cenário foram 
gerados pela ferramenta extratora desenvolvida no âmbito do projeto. O gráfico da Figura 3 
apresenta uma análise de mensagens recebidas no nodo 1 nos diferentes cenários de injeção de 
falhas (injeção de falhas em 1 nodo, 2 nodos, 4 nodos e em todos os 5 nodos). É observado que 
quanto maior for a quantidade de nodos sob falhas, mais cedo se inicia a queda de eficiência da 
entrega de mensagens e um menor numero de mensagens é recebida pelo nodo 1 (percentual de 
perda é mais acentuado). Com 5 nodos em presença de falhas, o máximo de eficiência de 
entrega de mensagens que é conseguido fica em torno dos 35% do esperado, chegando a 13,5% 
no pior caso. 
 Foi feita uma simulação de ajuste de curvas considerando-se  o número de mensagens 
recebidas nos diferentes cenários para os gráficos obtidos. O modelo é apresentado a seguir, 
onde θ e ω são constantes, p é a percentagem de falhas e r é o número de mensagens recebidas. 

 Mais detalhes desse experimento pode ser encontrado na versão do artigo entregue em 
conjunto com esse relatório (anexo SAGE / FAPESP), intitulado “Analysis of the Efficiency of 
an Epidemic Protocol for Ad-Hoc Wireless Networks under the Presence of Faults”.  

2.2.2. Protocolo TCP/IP sem mobilidade 

Como já mencionado, os mesmos cenários foram utilizados para os experimentos sem 
mobilidade utilizando-se o protocolo TCP/IP. Para a ferramenta TCPCloud foi parametrizado o 
envio de 31 mensagens, sendo que o primeiro envio de cada nodo se refere a comunicação com 
servidor (nodo 1) para ter presença de rede, logo em seguida é iniciado a troca de mensagens 
entre os demais nodos conectados no servidor. Quando se emulou a falha em apenas um nodo (o 
nodo 2) observou-se que a rede não foi afetada, uma vez que os demais nodos permaneceram 
normalmente na rede, trocando mensagem entre eles. Porém, com 95% de perda de pacotes, os 
nodos sem falhas sofrem uma queda no recebimento de mensagens, proveniente do não 
recebimento do retorno do nodo 2 que já não está mais na rede, provocando indisponibilidade 
no serviço. Considerando-se o nodo 2, quando recebe falhas que provocam a perda de pacotes 
em 75% das mensagens, já se nota uma queda de desempenho, pois ele deixa de receber o 
retorno enviado pelos demais nodos. Esse retorno deixa completamente de ser recebido quando 
o percentual atinge 90% de perda de pacotes. 

Figura 4: Comportamento do nodo 2 e nodo 3 quando nodo 2 está em presença de falhas  
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 O mesmo comportamento é observado quando dois nodos (2 e 4) recebem falhas. A 
Figura 4 apresenta os resultados do nodo 2 e nodos 3 quando apenas o nodo 2 se encontra em 
presença de falhas. 
 Quando são emuladas falhas em quatro ou mais nodos a rede fica instável, não 
conseguindo mais efetuar as trocas de mensagens. A partir dos 80% de perda, os experimentos 
executados já não geram arquivos de log, pois os nodos não conseguem se manter ativos na rede 
e são desconectados por falta de resposta, causando total indisponibilidade do serviço. 
 Ao comparar o comportamento dos dois protocolos em presença de falhas em nodos da 
rede, percebe-se que o protocolo epidêmico apresenta maior eficiência na entrega de mensagens 
(maior disponibilidade do serviço) quando comparado ao protocolo TCP/IP.  

2.3. Experimentos com Mobilidade.   

Para definir as falhas a serem emuladas no ambiente com mobilidade foi feito um estudo de 
campo para melhor entender a área de cobertura e comportamento que cada dispositivo real 
apresentava em ambiente móvel.  
 Foi selecionado um local em campo aberto, com baixo ruído e baixa interferência de 
sinais, localizado em uma região de zona rural no interior de São Paulo. A geolocalização deste 
local é Latitude -22,3052830 e Longitude -46,8534121. 

Foram selecionadas três tipos de redes sem fio utilizando o protocolo TCP/IP para o 
experimento: ad-hoc (modo 802.11n no modo ad-hoc), WI-FI 802.11n (802.11n no modo 
infraestruturado) e Tethering (802.11n também no modo infraestruturado - inclui o 
compartilhamento de recursos 3G). Os equipamentos utilizados estão descritos na Tabela 5. 

Tabela 5: Equipamentos utilizados no Experimento de Campo  

Para a rede ad-hoc foram conectados em rede quatro notebooks de diferentes modelos e 
marcas. Foi criada uma rede ad-hoc com os recursos nativos disponíveis no Sistema 
Operacional Windows 7 no dispositivo D5 (ver Tabela 5) e conectado os demais notebooks, D1, 
D2 e D6, a esta rede.  D1 foi colocado na posição zero da área de campo de teste e disparado o 
comando “ping”  para cada dispositivo. No mesmo instante os notebooks foram transportados, 
cada um por uma pessoa diferente, que caminharam, lentamente a uma velocidade média de 
0,12 m/s até que ocorresse a perda de pacotes por mais de 1 minuto e não se re-estabelecesse o 
recebimento de pacotes.  

Nesta posição o dispositivo ficou parado até que finalizasse os 15 minutos do 
experimento. Então foi medido da posição zero até a posição que estava o dispositivo. para 

ID SO/Marca Especificação Placa/Modelo

D1
N o t e W i n d o w s 8 – 
Samsung

902.11a/g/n, 2X2, dual-band Wi-
Fi + Bluetooth 4.0

P l a c a I n t e l ® C e n t r i n o ® 
Advanced-N 6235 (Ultrabook 
Sansung Modelo NP530U3C)

D2 Note Windows 8 – Dell   

D3 Celular Samsung Android
802.11b/g/n 2.4 GHz, Wi-Fi 
Direct, Bluetooh

Sansung Galaxy Win Duos  
(Modelo GT-I8552B)

D4 IOS-Ipad 1
Wi-Fi(802.11a/b/g/n) Bluetooh 
2.1 + EDR-GSM Ipad Apple Modelo MC497BZ

D5 Note Windows 7 – DELL
 802.11 b/g/n, Bluetooh: Dell 
Wireless 365 Bluetooth 2.1

Miniplaca de WLAN de meia 
altura DW1501 Wireless-N 
(Dell Modelo Vostro 3300)

D6 Note Windows 8 – LG   
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encontrar o alcance de sinal dos equipamentos.  Também, após finalizar o tempo de 15 minutos 
os dispositivos retornaram lentamente da posição que estavam em direção a posição zero para 
verificar se o sinal conseguia se reestabelecer ao se aproximar do dispositivo D5.  O 
experimento foi repetido para os outros dois tipos de rede no modo infraestruturado, 802.11n e 
Tethering, da mesma maneira como citado para a rede ad-hoc, porém com outros dispositivos 
compatíveis. De acordo com o padrão IEEE 802.11 para redes internas o alcance de sinal de 
cada dispositivo variam de 30 a 50 metros (Kurose e Ross, 2013). 

2.4. Resultados Observados no Estudo de Campo:  

A primeira observação a ser discutida é sobre o reestabelecimento de sinal da rede após 
o dispositivo ter saído do alcance da rede. Mesmo ao retornar ao ponto inicial apenas os 
dispositivos na rede ad-hoc restabeleceram comunicação, voltando a ter resposta no comando 
“ping” executado no inicio do experimento. As demais redes 802.11n modo infraestutura e 
Tethering não conseguiram restabelecer o sinal nos dispositivos, mesmo retornando ao ponto 
inicial do experimento. Isto tem uma explicação de acordo com Kurose e Ross (2013) e está 
relacionada ao significado de mobilidade. Do ponto de vista de camada de rede, um nó que se 
movimenta dentro da mesma rede de acesso, não é considerado um nó móvel. Portanto, ao sair 
da cobertura da rede em que estavam os dispositivos, esses se desconectaram e não retornam 
automaticamente, pois não estavam configurados para isso. Isto só aconteceria em redes 
propriamente ditas móveis, como redes de celulares 3G, por exemplo, onde os nós se 
movimentam entre redes diferentes de acesso e mantém as conexões em curso. A rede ad-hoc 
por ser autoconfigurável e não depender de um ponto de acesso, continua emitindo seu sinal de 
sondagem até encontrar um nó que receba e retorne a sondagem do nó solicitante (Hortelano et 
al., 2007). 

Em relação aos parâmetros, foram observados os seguintes parâmetros para serem 
considerados nos próximos experimentos em simuladores de rede: Área de Cobertura Total e 
Cobertura de sinal para cada dispositivo. A Tabela 6 apresenta a área de cobertura total de sinal 
para cada equipamento em cada rede de acesso. A penúltima linha apresenta a média por rede de 
acesso e a média geral da área total de cobertura é apresentada na última linha da tabela. Todos 
os valores estão expressos em metros. 

Tabela 6: Área Total de Cobertura e Cobertura de Sinal por Equipamento 

Equipamento
Rede de Acesso

ad-hoc 
(m)

802.11n 
(m)

Tethering 
(m)

D1 17 0 94

D2 86 101 85

D3 - 59 0

D4 - 32 44

D5 0 - -

D6 70 - -

Média área Total de Cobertura (m) 58 64 74

Media Final de Área de Cobertura (m) 65
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Com este experimento e com os equipamentos testados podemos afirmar que o intervalo 
de cobertura dos equipamentos varia de 17 a 101 metros, em média 65 metros de cobertura de 
sinal para o padrão 802.11. Diante desta confirmação foram elaborados três cenários para serem 
executado nos simuladores de mobilidade com cinco nós de testes. Os atributos levados em 
consideração são a área total de cobertura, a velocidade para simular a mobilidade, a cobertura 
de cada nó e o modo de simulação de mobilidade. 

A Tabela 7 apresenta os cenários definidos considerando uma área de cobertura de 165 x 
165 metros (foram adicionados 100 metros na área de cobertura média encontrada que é de 65 
metros - ver Tabela 6, para que a interface do aplicativo permita emular a mobilidade para 
analisar o comportamento quando os nodos estão fora da área de cobertura).   

Também foi definido o intervalo de alcance de cada nodo de 30 metros. Conforme 
definição dos fabricantes o alcance pode variar de 30 a 50 metros e um dos dispositivos que 
foram testados apresentou esse alcance (D4 na rede 802.11n infraestruturada apresentou 
cobertura de 32 m). Preferiu-se utilizar o menor alcance observado nos experimentos (por ser 
mais restritivo) e não a média encontrada no conjunto de experimentos. Além disso, observa-se 
na Tabela 6 que há uma área de cobertura observado no dispositivo D1 na rede ad-hoc de 17 m, 
que foi considerado um ponto de exceção (outlier). 

Tabela 7: Cenários utilizados para os Experimentos em Laboratório 

  
 No primeiro cenário é considerando um pessoa caminhando a 4 km/h, no segundo uma 
pessoa correndo a 8 km/h, no terceiro uma pessoa andando de bicicleta a 20 km/h e por ultimo 
uma pessoa dentro de um veículo em via púbica urbana com velocidade de 50 km/h.  

2.5. Experimentos com Mobilidade em Laboratório 

 Para os experimentos com a mobilidade, o emulador Castadiva (Hortelano et al. 2007) 
foi utilizado para os cenários já definidos anteriormente. Assim como nos experimentos sem a 
mobilidade, foi realizado um experimento no cenário sem injeção de falhas, o Golden Run, para 
cada velocidade proposta e em seguida foram realizados os experimentos operando com injeção 
de falhas. Para estes experimentos foram injetadas falhas de comunicação com perdas de 
pacotes recebidos entre 50% e 65%, variando de cinco em cinco por cento. Esse intervalo 
definido para os experimentos foi decidido em função das conclusões sobre os experimentos 
sem mobilidade, que mostrou que em 60% de perdas de pacote o ambiente já é ineficiente. Um 

Ambiente Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

Área (m) 165 X 165

Velocidade (km/h) 4 8 20 50

Cobertura N1 (m) 28

Cobertura N2 (m) 45

Cobertura N3 (m) 30

Cobertura N4 (m) 19

Cobertura N5 (m) 35

Modo Simulação RWP - Randow WayPoint
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cenário com mobilidade traz maiores limitações e, portanto, não se espera resultados melhores 
do que o ambiente sem mobilidade. 

 O mesmo arquivo de log de execução dos experimentos anteriores foi utilizado em cada 
nodo da rede e coletado para análise na ferramenta desenvolvida para armazenamento dos dados 
e geração dos gráficos em cada experimento com a mobilidade. 

 Já no experimento de Golden Run, é verificada uma baixa quantidade de mensagens 
recebidas. Como foram enviadas em média 30 mensagens por cada nodo, esperava-se que cada 
nodo recebesse 150 mensagens, ou seja, que cada um dos cinco nodos presente na rede 
retornasse a cada mensagem recebida de outro nodo, uma vez que nesse experimento não há 
emulação de falhas. Porém, o aspecto mobilidade modifica este resultado esperado, mesmo sem 
a presença de falhas. Se  um nodo (receptor) sai da área de cobertura de sinal de um nodo 
(emissor) que está trocando mensagem, o mesmo, como era de se esperar, não recebe as 
mensagens do nodo emissor. De maneira geral, a mobilidade gera espontaneamente a falha de 
perda de pacotes recebidos ou enviados, quando está fora do alcance de sinal. Dessa forma, para 
os experimentos com mobilidade não é possível utilizar a Golden Run como oráculo. A 
comparação será feita entre o mesmo cenário sem mobilidade. 

 A Figura 5 apresenta a interface do Castadiva no momento inicial e final dos nodos no 
experimento de Golden Run. Os nodos iniciam o experimento no mesmo ponto e se movem 
aleatoriamente durante o o tempo estabelecido. A cada segundo há troca de mensagens geradas 
pela aplicação PingCloud. 

 É observado que os nodos iniciam o experimento do mesmo ponto. Todos estão nos 
eixos x e y, no ponto (330,330), pontos centrais da área de testes definida, que é de 660 x 660 
metros. Durante o experimento os nodos se movimentaram nessa área a uma velocidade 
constante de 2.22 m/s (8 km/h). A cada segundo, os nodos se movimentam em direções 
aleatórias e trocando mensagens pelo aplicativo PingCloud que também estava ativado. Como a 
movimentação é dinâmica, ou seja, cada nodo se distancia um do outro ao longo do tempo, não 
podemos capturar, durante o experimento, em qual instante o nodo saiu do alcance da cobertura 
dos demais, porém conseguimos detectar as mensagens que não foram trocadas nesses 
intervalos de tempo. 

! !  

Figura 5: Interface do Castadiva apresentando o início e o final do experimento  

2.5.1. Experimentos Emulando a Mobilidade com o Protocolo NEeM 

Após o término do experimento, ou seja, depois de quinze minutos, os nodos terminam 
o experimento em posições distintas. Pela Figura 5 podemos observar que o nodo 4, por 
exemplo, está fora do alcance do nodo 5, portando as últimas mensagens trocadas entre estes 
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dois nodos não foram entregues e nem recebidas. O Gráfico da Figura 6 apresenta exatamente o 
comportamento do nodo 4 em relação ao nodo 5 neste experimento.  

Figura 6: Comportamento do nodo 4 em relação ao nodo 5 

Nesse gráfico o eixo X (Run), representa cada ocorrência de um evento do experimento. 
O tempo desses experimentos, na média, variam entre dez milissegundos a trinta segundos. O 
eixo Y é representado pelos valores 0 a 1, onde o valor 1 indica um evento ocorrido – 
mensagem enviada, recebida ou o nodo excluído da lista de nodos ativos. Contrariamente, o 
valor 0 indica quando nenhum destes eventos ocorreu. Desta forma, observamos que nos 
primeiros quatro minutos e meio (tempo 9)  do experimento, o nodo 4 e o nodo 5 estavam 
próximos, onde a cobertura de sinal era alcançada por ambos. No tempo 9, houve uma 
oscilação, uma mensagem do nodo 4 foi enviada para o nodo 5, porém não recebida. No tempo 
10 é enviada uma nova mensagem e não é recebida, então no tempo 11, ocorre a exclusão do 
nodo 5 da lista do nodo 4 e a partir deste tempo, os nodos não trocam mais mensagens, fato 
justificado devido os nodos terem se distanciado e não possuírem mais cobertura de sinal entre 
si. 

Este mesmo comportamento é observado em todos os nodos que se distanciaram um do 
outro devido a mobilidade. A Tabela 8 apresenta, para esse experimento, o comportamento do 
nodo 4 em relação aos demais nodos. 

Tabela 8:Total de mensagens enviadas, recebidas e nodos excluídos em relação ao 
nodo 4 

 No total foram enviadas 30 mensagens pelo nodo 4, porém cada nodo retornou uma 
determinada quantidade de mensagens, não exatamente as 30 mensagens previstas, devido a 
mobilidade dos nodos. Apenas o nodo 4 retornou 30 mensagens, pois o nodo retorna para ele 
mesmo a mensagem. Este comportamento é bem similar ao comportamento quando falhas de 
perda de mensagens recebidas são injetadas no cenário sem mobilidade. 
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Nodo Enviada Recebida Excluída

nodo 1 0 15 2

nodo 2 0 7 1

nodo 3 0 18 2

nodo 4 30 30 0

nodo 5 0 4 1



  

 Figura 7: Comportamento do nodo 4 em relação ao nodo 3 

 Outro aspecto observado nos experimentos é mostrado no gráfico da Figura 7, onde é 
verificado o comportamento do nodo 4 em relação ao nodo 3 para este experimento. O nodo 4 e 
o nodo 3 iniciam o experimento também no mesmo ponto inicial e vão se movimentando 
aleatoriamente pelo emulador. No tempo 10 e no tempo 11 o nodo 4 envia mensagens para o 
nodo 3 e o nodo 3 não retorna a mensagem, sendo excluído da lista de nodos ativos no tempo 
12. Do tempo 12 em diante, o nodo 4 apenas envia mensagens e não recebe mais nada do nodo 
3, uma vez que este saiu da área de cobertura do nodo 4. Porém no tempo 23, o nodo 3 volta a 
responder todas as mensagens envidas do nodo 4. Isso acontece devido o nodo 3 ter recebido as 
mensagens do nodo 4, mas no momento de retornar a mensagens o nodo 3 sai da cobertura de 
sinal do nodo 4. Ao retornar para cobertura todas estas mensagens recebidas são descarregadas 
para o nodo 4. Isso ocorre devido estas mensagens estarem armazenadas e serem gerenciadas 
pelo buffer de armazenamento do protocolo NEeM. Esta situação ocorreu em vários nodos. 
 A variável velocidade não gerou um comportamento muito diferenciado, pois não 
podemos emular o mesmo trajeto no emulador, para os experimentos com velocidades 
diferentes, ou seja, cada experimento pode possuir nodos com mais cobertura de sinal do que o 
outro. Tomando como exemplo o nodo 4 para análise, a Tabela 9 apresenta as quantidades de 
mensagens enviadas e recebidas e nodos excluídos da lista para os diferentes cenários de  
velocidade. 

Tabela 9 – Total de mensagens enviadas, recebidas e nodos excluídos do nodo 4 nos 
cenários de mobilidade 

 O que foi possível notar nos demais nodos, assim como no nodo 4, foi a diminuição de 
mensagens recebidas conforme as velocidades foram aumentadas, mas não se pode concluir que 
quanto maior a velocidade menos mensagens são recebidas, pois é preciso investigar o percurso 
e área de cobertura que os nodos permaneceram em cada experimento. 

Velocidade Enviada Recebida Excluída

8 m/s 30 73 6

32 m/s 30 58 6

80 m/s 30 44 6

200 m/s 30 33 0
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Figura 8 – Gráficos de quantidade de mensagens X percentual de falhas no nodo 4, 
quando falhas são injetadas no nodo 2 

Ao injetarmos falhas de perdas de pacotes recebidos nos experimentos com mobilidade, 
variando a velocidade, conseguimos um resultado pouco satisfatório, pois com a mobilidade os 
nodos em movimento que estão na área de cobertura são afetados pela injeção de falhas e ao 
mesmo tempo os nodos que estão fora da área de cobertura, são afetados também, não pela 
injeção de falhas, mas sim pela falta de sinal (mobilidade). O comportamento de ambas as 
situações são apresentadas nos gráficos de forma semelhantes, pois não conseguimos detectar 
através das ferramentas utilizadas o que é perda por falha injetada e o que é perda por falta de 
cobertura de sinal. Portanto, os resultados com injeção de falhas apresentam similaridade aos 
resultados sem mobilidade, quando dois nodos, mesmo se movimentando em qualquer 
velocidade, não saem da área de cobertura um do outro e possuem perdas de pacote por injeção 
de falhas, ou seja, com 60% de perda já não são mais eficientes. Ou então quando há falta de 
cobertura de sinal, as falhas injetadas não surgem efeito, pois os nodos não estão em 
comunicação. Para os casos em que as mensagens ainda não foram entregues por um nodo 
receptor e está no buffer, a injeção de falhas na medida em que é inserida prejudica ainda mais o 
serviço, não entregando as mensagens. 

Os gráficos da Figura 8 apresentam o comportamento do nodo 4 quando é injetado 
falhas no nodo 2 nos diferentes cenários de mobilidade. Os gráficos apresentam um envio 
médio de 30 mensagens, porém o maior recebimento de mensagens atingido foi de 82 
mensagens (55% do esperado). Ao observarmos os gráficos não é possível afirmar que a 
mobilidade é responsável por um desempenho inferior devido ao aumento da velocidade, pois 
além da perda de pacotes recebidos a falta de cobertura de sinal, inviabiliza a análise. O que 
podemos concluir é que com a mobilidade os nodos nunca atingiram cem por cento esperados 
de recebimento de mensagens de outro nodo (150 mensagens). Quanto mais nodos em presença 
de falhas na rede, menos eficiente ela fica (maior indisponibilidade do serviço). O aspecto 

!  

8 m/s

!  

200 m/s

!  

32 m/2

!  

80 m/2
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principal encontrado nestes experimentos foi a falta de cobertura de sinal entre os nodos, 
durante o tempo, que não permite a comunicação entre os mesmos e caracteriza um resultado 
similar do nodo em presença de falhas de pacotes recebidos. 

2.5.2. Experimentos Emulando a Mobilidade com o Protocolo TCP/IP 

Assim como nos experimentos com o protocolo epidêmico NEeM, os experimentos 
utilizando o protocolo TCP/IP também foram afetados pela emulação da mobilidade. Já em 60% 
de injeção de falhas, de perda de pacotes recebidos, o ambiente se torna instável em todas as 
diferentes velocidades testadas.  O Gráfico da Figura 9 apresenta o comportamento do nodo 2 e 
do nodo 3 no experimento com velocidade de 8 m/s quando é injetado falhas apenas no nodo 2. 
Com falhas de 65% de perda em diante os experimentos não foram realizados, pois o nodo 2 
não se conectava mais na rede. Diferentemente dos experimentos sem mobilidade, que apenas 
em 75% de perda o nodo perdia sua capacidade de se manter na rede, com a mobilidade, já em 
65% , o nodo não se mantém na rede. 

! !  

Figura 9 – Comportamento do nodo 2 e do nodo 3 com mobilidade, quando apenas o nodo 
2 está na presença de falhas. 

Os experimentos com 65% de perda e acima não geraram arquivo de log, pois a 
aplicação não se mantinha na rede, e não houve troca de mensagens suficientes, apenas alguns 
nodos conseguiam enviar a mensagem de presença de rede para o servidor, mas não obtinha 
respostas dos demais nodos. Também não podemos concluir que todas as perdas de mensagens 
estão relacionadas a injeção de falhas, uma vez que na mobilidade a cobertura de sinal é uma 
condição para os nodos estarem conectados ao servidor e aos outros nodos. A injeção de falhas, 
apenas piora esta situação quando os nodos estão dentro da cobertura de sinal, afetando mais 
ainda a comunicação entre os nodos.  

O que foi verificado para os experimentos com o TCP/IP diferente do protocolo 
epidêmico NEEM, foi a queda da aplicação quando não havia resposta das mensagens enviadas 
ou quando estava fora da área de cobertura de sinal, por muito tempo. Para resolver tal 
problema nos experimentos, foi incluída uma regra, onde se a aplicação não obtivesse resposta 
(envio ou retorno de mensagens) devido a injeção de falhas ou devido a área de cobertura de 
sinal, por mais de 5 minutos, a aplicação do nodo era derrubada automaticamente e encerrava 
sua execução. Isto para não entrar em colapso infinito na rede, esperando alguma resposta, uma 
vez que o protocolo TCP/IP envia para o servidor encaminhar a mensagem para o IP destino e 
aguarda a resposta do mesmo. 

Assim como nos experimentos sem mobilidade, podemos dizer que o protocolo 
epidêmico tem um comportamento mais adequado também em presença da mobilidade, uma 
vez que o protocolo epidêmico consegue lidar melhor com a falta de cobertura e retoma o 
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serviço assim que detecta novamente os nodos da rede. Já o TCP/IP provoca a queda da 
aplicação e não consegue restabelecer o serviço. 

2.6 Contribuições no primeiro ano do projeto 

 Após apresentado esses resultados, destacamos as contribuições do projeto nesse 
primeiro ano: 
- Aplicação para teste de comunicação em rede ad hoc com protocolo epidêmico NEeM 
- Aplicação para teste de comunicação em rede ad hoc com protocolo TCP/IP 
- Ferramenta extratora e geradora de gráficos 
- Ambiente experimental montado 
- Artigo publicado em periódico (Applied Mathematics and Computation - Elsevier) 
- Artigo a ser publicado em conferência em fase de refinamento da escrita 
- Artigo em fase de escrita. 
- Trabalho de mestrado sendo desenvolvido em paralelo ao projeto, bem como, dois trabalhos 

de Iniciação Científica. 
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3. Descrição e Avaliação do Apoio Institucional Recebido no Período 

 O apoio institucional requerido no período foi relacionado à instalação e configuração 
do ambiente experimental o que foi plenamente atendido pelos técnicos do laboratório de 
informática da Faculdade de Tecnologia. Quando a complexidade e detalhamento do trabalho 
excedeu a capacidade dos alunos e do pesquisador para resolver, um técnico treinado para esse 
tipo de trabalho foi deslocado para atender o projeto. 

 Também, a Faculdade de Tecnologia disponibilizou um servidor administrativo para 
auxiliar na prestação de contas, no arquivamento e controle dos documentos. 

 Estas iniciativas foram importantes para o melhor andamento dos trabalhos efetuados. 

4. Plano de Atividades para o Proximo Periodo 

 Para o próximo ano (fevereiro de 2015 a janeiro de 2016) serão complementados os 
experimentos e a definição do faultload com base na rede 802.11n e 3G. Não é possível ter a 
certeza que experimentos com a rede 4G serão efetuados devido a infraestrutura de 
comunicação que ainda não disponibiliza a tecnologia de base na cidade onde se encontra a 
Faculdade de Tecnologia (Limeira, interior de São Paulo). Porém, acredita-se que essa limitação 
não irá impactar o trabalho uma vez que as falhas no ambiente 4G não deve diferir 
significativamente daquelas que forem encontradas no ambiente 3G. A Tabela 10 apresenta um 
novo cronograma, adaptado do inicial para o próximo período. 

Tabela 10: Novo Cronograma 2015-2016 

  
 A etapa 1 trata-se da atualização bibliográfica que deverá ser refeita novamente a cada 
nova publicação e ao final do período antes do relatório final. 
 A etapa 2 trata-se de formalizar os demais tipos de falhas na rede 802.11n,  sintetiza-los 
e compara-los para análise dos resultados finais nessa rede. Uma versão do faultload poderá ser 
então preparada o que é previsto na etapa 5, no Semestre 3. 
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Descrição da atividade Sem. 3 
(Fev a Jul 
2015)

Sem. 4 
(Ago 2015 a 
Jan 2016

1- Atualização Bibliográfica

2-Aspectos de Caracterização Falhas (802.110)

3- Comparação de resultados em novo ambiente (3G)

4- Comparação de resultados em ambiente final (3G, 4G)

5- Definição do faultload

6- Projeto do Protótipo 3G / 4G

7- Preparo de Ambiente Experimental 3G / 4G

8- Experimentos

9- Preparação de Publicações



  

 As etapas 3 e 4 tratam da observação das falhas características no ambiente móvel 3G e 
4G. Para os experimentos com as redes consideradas móveis, 3G e 4G, serão utilizados os 
dispositivos móveis que dispõe desta tecnologia (tablets adquiridos no âmbito do projeto) e não 
os equipamentos do ambiente experimental utilizado nos experimentos da rede 802.11n. Isto 
devido ao fato, de que, as orientações para se testar redes móveis é que estas não devem ser 
emuladas. Para tanto ainda está em elaboração o desenvolvimento de uma aplicação para 
dispositivos móveis, com o sistema operacional Android, que emule a falha de comunicação da 
rede, a nível da camada de software e não de rede, visto que não existe até o momento um 
injetor de falhas a nível da camada de rede para tais equipamentos. O injetor de falhas utilizado 
atualmente, FIRMAMENT, não é suportado para tais sistemas operacionais. Caso não seja 
possível o desenvolvimento desta aplicação e instalação nos dispositivos móveis, será utilizado 
uma maquina virtual do sistema operacional Andorid, disponibilizada pelo fabricante para 
apenas emular o SO e testar o software de injeção de falhas desenvolvido. Dessa forma, um 
novo protótipo para os experimentos precisa ser preparado o que é previsto na etapa 6 e um 
novo ambiente experimental precisa ser montado utilizando-se tablets com tecnologia 3G e 4G, 
ambiente este previsto na etapa 7. 
Novos experimentos serão feitos para as redes 3G e 4G prevista na etapa 8 para poder atualizar 
a primeira versão do faultload previsto na etapa 5, no Semestre 4. 
 A etapa 9 trata-se das publicações que deverão ser feitas durante o ano de 2015 e 
mesmo após o termino do projeto com os resultados de todos os experimentos. 

5. Descricao da Aplicação dos Recursos de Reserva Técnica 

 Não se aplica nessa etapa pois a reserva técnica não foi utilizada nesse primeiro ano. 
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