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Segurança no trânsito



Introdução

• Veículos equipados com
– Sensores
– GPS, sistemas de navegação
– Computadores



Introdução

• Veículos vêm incorporando avanços tecnológicos
– Sistemas de frenagem
– Sensores de aproximação
– Sensores de “desatenção”
– Alarmes de excesso de velocidade



Introdução

• Veículos vêm incorporando avanços tecnológicos
– Sistemas de frenagem
– Sensores de aproximação
– Sensores de “desatenção”
– Alarmes de excesso de velocidade

Avanços restritos à interação 
entre veículo e condutor



Cenário Atual do Trânsito Brasileiro

• Número de mortes anuais
– 34 mil

• Número de deficiências anuais
– 100 mil

• Número de feridos anuais
– 400 mil

• Custos com acidentes anuais
– 28 bilhões de reais



Próximo Passo

• Interação entre veículos

• Sistemas de transporte inteligente (Intelligent
Transportation Systems – ITS)
– Prevenção de colisões
– Monitoração cooperativa do tráfego
– Auxílio a cruzamentos sem sinalização

• Sistemas de comunicação entre veículos formam as redes 
veiculares
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• Interação entre veículos

• Sistemas de transporte inteligente (Intelligent
Transportation Systems – ITS)
– Prevenção de colisões
– Monitoração cooperativa do tráfego
– Auxílio a cruzamentos sem sinalização

• Sistemas de comunicação entre veículos formam as redes 
veiculares

Vehicular Ad Hoc Networks (VANET)



Redes Veiculares



Redes Veiculares

• Compostas por
– Veículos automotores
– Infraestrutura fixa na margem de ruas/estradas

• Se diferenciam de outras redes sem-fio pela
– Natureza dos nós móveis
– Utilização de nós fixos no entorno das vias

• Características dos nós
– Alta mobilidade
– Movimentação em trajetórias que acompanham os 

limites das vias



Redes Veiculares

• Desafios para adoção em larga escala
– Alta mobilidade dos nós
– Dinamismo dos cenários
– Escalabilidade
– Perda de conectividade
– Tempo reduzido de contato

• Protocolos criados para outras redes sem-fio não são 
adequados



Roteiro

• Arquiteturas das redes veiculares
• Padrões de redes veiculares 
• Aplicações e projetos
• Roteamento
• Acesso ao meio e camada física
• Desafios
• Experimentos de campo
• Considerações finais



Arquiteturas das Redes Veiculares

• Definem a forma como os nós se organizam e se 
comunicam

• Três arquiteturas principais
– Ad hoc pura
– Infraestruturada
– Híbrida



Ad hoc

• Veículos comunicam-se sem suporte externo ou 
centralizador
– Comunicação exclusiva entre veículos (Vehicle-to-Vehicle -

V2V)
• Veículos funcionam como roteadores

– Encaminham tráfego através de múltiplos saltos
• Vantagem

– Não exige infraestrutura
• Desvantagem

– Conectividade depende da densidade e do padrão de 
movimentação dos veículos



Infraestruturada

• Visa evitar problemas de conectividade
• Emprega nós fixos ao longo de ruas ou estradas

– Nós centralizam o tráfego (Vehicle-to-Infrastructure - V2I)
• Vantagens

– Maior conectividade
– Integração (gateway) com outras redes

• Desvantagem
– Custo de implantação



Híbrida

• Solução intermediária

– Infraestrutura mínima usada para aumentar a 
conectividade e prover serviços como interconexão

– Veículos fora de alcance de um nó fixo
• Comunicação entre veículos através de múltiplos saltos



Arquiteturas das Redes Veiculares



Roteiro

• Arquiteturas das redes veiculares
• Padrões de redes veiculares
• Aplicações e projetos
• Roteamento
• Acesso ao meio e camada física
• Desafios
• Experimentos de campo
• Considerações finais



Padrões de Redes Veiculares

• Primeiros esforços
– FCC (Federal Communications Comission) em 1999

• 75 MHz na faixa de 5,9 GHz 
− Faixa livre licenciada

• Aplicações DSRC (Dedicated Short Range 
Communications)



A Arquitetura WAVE

• Wireless Access in the Vehicular Environment (WAVE)

• Padrões em desenvolvimento
– IEEE P1609.1 - gerenciamento
– IEEE P1609.2 - segurança
– IEEE P1609.3 - rede
– IEEE P1609.4 - multicanal
– IEEE 802.11 e IEEE 802.11p – MAC e física



A Arquitetura WAVE



Família IEEE 1609

• Conjunto padronizado de interfaces
• IEEE P1609.1

– Serviços e interfaces da aplicação de Gerenciamento de 
Recursos da arquitetura WAVE

• IEEE P1069.2
– Formato e processamento seguros de mensagens

• IEEE P1609.3
– Camadas de rede e transporte
– MIB (Management Information Base)

• IEEE P1609.4
– Modificações no IEEE 802.11 para múltiplos canais



Nomenclatura WAVE

Dispositivos WAVE Dispositivo que implementa a subcamada MAC e a camada 
física de acordo com o padrão WAVE

Unidade de Bordo (On
Board Unit – OBU)

Dispositivo WAVE móvel capaz de trocar informação com 
outras OBUs ou RSUs

Unidade de Acostamento 
(Road Side Unit - RSU)

Dispositivo WAVE estacionário que suporta a troca de 
informações com OBUs

WBSS (WAVE Basic
Service Set)

Conjunto de estações WAVE consistindo de um provedor de 
WBSS e zero ou mais usuários de WBSS

WSM (Wave Short 
Message) Mensagem curta WAVE enviada pelo protocolo WSMP

Provedor de WBSS Dispositivo indicador de um WBSS ou emissor de WSMs

Usuário de WBSS Dispositivo associado a um WBSS ou destinatário de WSMs



IEEE 1609.1

• Cenário WAVE típico
– Unidades de Acostamento (RSU) provêem serviços

• Aplicações podem estar remotamente conectadas à RSU
– Unidades de Bordo (OBU) utilizam serviços

• 1609.1: Gerenciador de recursos (RM)
– Executa na RSU, envia comandos para OBUs
– Ex. Aciona o alarme de engarrafamento à frente



Envio de Comando pelo RM



IEEE 1609.2

• Utilização de ferramentas de segurança
– Infra-estrutura de chaves públicas, certificação

• Unidades de Bordo de Segurança Pública

• Viaturas de polícia, guarda municipal equipadas com 
PSOBUs (Public Safety OBU)
– Executam aplicações especiais

• Ex. controle de semáforos de trânsito



IEEE 1609.3

• Plano de Gerenciamento
– WAVE Management Entity (WME)

• MAC Layer Management Entity (MLME)
• Physical Layer Management Entity (PLME) 
• MIBs (Management Information Bases) associadas

• Plano de Dados
– UDP/TCP + IPv6
– WAVE Short Message Protocol (WSMP)



A arquitetura WAVE



Transmissão de Dados

• IP
– Só nos canais de serviço (SCH)

• WSMP
– Aplicações de segurança principalmente
– Qualquer canal (CCH ou SCH)
– Mensagens de gerenciamento e controle enviadas no WSMP



Endereçamento

• Endereço MAC IEEE 802

• IPv6
– Endereço local ao enlace 

• a partir do MAC
• não roteável

– Endereço global
• a partir do MAC e do prefixo de rede anunciado pela RSU em 

mensagens de gerenciamento
• roteável



Identificação

• Aplicação
– Unicamente identificada por um PSID (Provider Service 

Identifier) enviado nos anúncios de serviço WAVE

– Registra-se com a Entidade de Gerenciamento WAVE (WME) 
como provedora ou usuária do serviço



WSMP

• Serviço de mensagens curtas
– Aplicações de baixa latência
– Envio em difusão 

• Envio
– Ao receber mensagem da aplicação

• Verifica se tamanho menor que máximo definido na MIB
• Passa à subcamada LLC

• Recepção
– Ao receber mensagem da LLC

• Repassa à aplicação baseado no identificador de serviço PSID 
(Provider Service Identifier)



Operação do WSMP

• Mensagem WSM inclui
– Taxa de transmissão da camada física
– Número do canal
– Potência de transmissão



IEEE 1609.4

• WAVE
– 1 canal de controle (CCH – Control Channel)
– 4 canais de serviço (SCH – Service Channel)

• Ao ligar
– O dispositivo ouve no CCH anúncios de serviço WAVE

• indicam canal de serviço a utilizar

• Periodicamente
– O dispositivo deve ouvir o CCH



Sincronização

• Monitoramento do CCH é obrigatório
• Dispositivos com apenas um rádio

– Sincronização necessária
– UTC (Coordinated Universal Time)

• Disponível nos receptores GPS



MAC com Múltiplos Canais

• Roteador de canal
– Multiplexador entre as subcamadas MAC de cada canal
– Campo EtherType:

• WSM: enviado à fila do canal/prioridade identificado no 
pacote

• IPv6: cada aplicação tem um perfil registrado na Entidade 
de Gerenciamento da camada MAC (MLME)

− Número de SCH, potência de transmissão, etc.

• Prioridades dentro de um canal
– Categorias de acesso (IEEE 802.11e)



IEEE P 1609.4

MAC CCH
• Apenas 

mensagens 
WSM

MAC SCH
• Mensagens 

WSM ou IPv6



IEEE 802.11p

• Extensão da família IEEE 802.11

• Baseado no IEEE 802.11a
– Operação na faixa de 5,9 GHz



Fundamentos do IEEE 802.11

• Com ponto de acesso
– BSS (Basic Service Set)

• Estação ouve anúncios do AP
• Se associa ao AP 

• Ad hoc
– IBSS (Independent BSS)



Fundamentos do IEEE 802.11

• Identificação e Endereçamento
– Nível de usuário: SSID (“nome da rede”)
– Nível MAC: BSSID (formato de um endereço MAC)

• Com ponto de acesso
– BSSID = MAC do ponto de acesso

• Ad hoc
– BSSID = MAC formado localmente

• BSSID coringa (todos os 48 bits em ‘1’)
– Usado em gerenciamento



Envio de Quadros no 802.11p

• Sem associação a um BSS
– É permitido enviar e receber usando o BSSID coringa
– Exemplo de aplicação

− Mensagens de urgência enviadas no canal de controle

• WAVE BSS
– Tempo de associação reduzido

• Criação do WBSS: envio de um quadro de anúncio
− Anúncio contém toda informação necessária sobre o 

serviço

• Associação de uma estação ao WBSS: recepção do 
anúncio



Camada Física

• Baseada no IEEE 802.11a

• Canais mais estreitos (10MHz em vez de 20 MHz)
– compensam espalhamento

• Requisitos mais estritos de rejeição dos canais 
vizinhos
– Funcionamento em ambientes de alta densidade de 

veículos



Camada Física

• Taxas de transmissão
– 9, 12, 18, 24 e 27 Mbps  entre 0 e 60 km/h
– 3, 4.5, 6, 9 e 12 Mbps entre 60 e 120 km/h



Roteiro

• Arquiteturas das redes veiculares
• Padrões de redes veiculares
• Aplicações e projetos
• Roteamento
• Acesso ao meio e camada física
• Desafios
• Experimentos de campo
• Considerações finais



Aplicações e Projetos

• Aplicações podem ser divididas em três classes
– Segurança no trânsito
– Entretenimento
– Assistência ao motorista



Aplicações de 
Segurança do Trânsito

• Possuem caráter preventivo e emergencial
– Principal desafio é divulgar rapidamente as informações 

para que o condutor possa reagir
• Latência é um requisito crítico

• Destacam-se divulgações de informações sobre 
– Acidentes
– Ocorrências no trânsito
– Condições adversas de ruas e estradas

• Divulgações limitadas aos nós próximos ao perigo



Aplicações de Entretenimento

• Incluem adaptações de aplicações da Internet para 
redes veiculares

• Destacam-se
– Sistemas de compartilhamento de conteúdo

• Músicas, filmes

• Latência não é um requisito crítico
• Requisitos diferentes para cada aplicação
• Esquemas de divulgação e recebimento das informações 

devem ser abrangentes



Aplicações de 
Assistência ao Motorista

• Envolvem o recebimento de informações que auxiliem o 
condutor em buscas ou automatizem serviços

• Destacam-se
– Divulgação de informações turísticas
– Localização de postos de abastecimento
– Controle de frotas
– Cobrança automatizada de pedágio

Hotel



Aplicações de 
Assistência ao Motorista

• Latência não é um requisito crítico
• Esquemas de divulgação e recebimento das informações 

devem ser abrangentes



Aplicações e Projetos

• Aplicações podem ser divididas em três classes
– Segurança no trânsito
– Entretenimento
– Assistência ao motorista



Aplicações de 
Segurança do Trânsito

• Promessa de aumento da segurança é incentivo ao 
desenvolvimento das redes veiculares

• Objetivo
– Redução do número e da gravidade dos acidentes

• Através de trocas de informações

• Informações podem
– Ser apresentadas aos motoristas
– Usadas para acionar um sistema ativo de segurança



Aplicações de 
Segurança do Trânsito

• Impõem requisitos estritos
– Latência
– Confiabilidade

• Precisam ainda
– Ser robustas à inserção de mensagens falsas
– Lidar com informações conflitantes

• Troca de informações
– Entre veículos
– Entre veículo e unidade de acostamento (Road Side 

Unit – RSU)



Aplicações de 
Segurança do Trânsito

• Muitos acidentes envolvem veículos parados, lentos 
ou desgovernados
– Podem ser evitados através do uso de

• Mensagens periódicas que indiquem posição, velocidade e 
direção

• Mensagens assíncronas disparadas quando mecanismo de 
emergência é acionado

−Ex.: Protocolo CCA (Cooperative Collision Avoidance)



Protocolo CCA

Evento de emergência



Aplicações de 
Segurança do Trânsito

• Mensagens assíncronas podem ser usadas também 
em situação de falta de visão
– Condutor pode ter ciência de veículos a sua frente 

quando ocorre neblina ou chuva intensa



Aplicações de 
Segurança do Trânsito

• Por vezes o acidente não pôde ser evitado
– Mensagens são usadas para

• Evitar que outros veículos se envolvam no acidente
−Tempo de reação do condutor varia entre 0,7 e 1,5 s

• Acelerar o chamado a serviços de emergência

• Permitem a realização segura de manobras
– Ex.: Ao realizar mudança de faixa

• Troca de mensagens para evitar colisões laterais



Aplicações de 
Segurança do Trânsito

• Através de comunicação com RSU
– Número de colisões em cruzamentos pode ser reduzido
– Motorista pode ser alertado sobre fechamento de 

semáforo
– Motorista pode ser avisado sobre curva perigosa ou 

condições adversas



RSU

Redução de Colisões em
Cruzamentos

Atenção, pare 
no cruzamento



Alerta sobre Fechamento de 
Semáforo

RSU
Atenção, o semáforo 

fechará em 2 segundos



Aviso sobre Curva Perigosa ou 
Condições Adversas



Projetos

• CarTALK
– Projetar, testar e avaliar sistemas para segurança na 

direção



Projetos

• PreVENT
– Reunir organização europeias e suas iniciativas de 

transporte seguro



PreVENT

Evitar colisões 
com usuários 
vulneráveis

Passar com 
segurança por 
cruzamentos

Manter uma 
velocidade 

segura



Projetos

• SAFESPOT
– Entender como veículos e vias inteligentes podem 

cooperar para aumentar a segurança nas estradas
• COMeSafety

– Coordenar e consolidar pesquisa para segurança em 
redes veiculares no contexto europeu

• VSC (Vehicle Safety Communications)
– Identificar aplicações de segurança e seus requisitos



Projetos

• PATH
– Usar tecnologia para

• Aumentar a capacidade e a segurança das autoestradas
• Reduzir congestionamentos, poluição do ar e consumo de 

energia



Aplicações e Projetos

• Aplicações podem ser divididas em três classes
– Segurança no trânsito
– Entretenimento
– Assistência ao motorista



Aplicações de Entretenimento

• Maioria associada à ubiquidade de acesso à Internet
– Acesso a qualquer instante e em qualquer lugar

• Usuários cada vez mais dependentes da rede
– Necessidade de adaptar as aplicações mais populares 

para redes veiculares
• Mensagens instantâneas
• Troca de músicas e filmes
• Distribuição de áudio e vídeo



Aplicações de Entretenimento

• Muitas aplicações utilizam
– Arquitetura ad hoc

• Híbrida pode ser usada no caso de acesso à Internet
– Sistemas par-a-par



Aplicações de Entretenimento

• Sistemas par-a-par x modelo cliente-servidor
– Compartilhamento de recursos

• Banda passante
• Memória
• Processamento

– Distribuição de tarefas
• Próprios nós são responsáveis pelo funcionamento e 

gerenciamento do sistema



Aplicações de Entretenimento

• Compartilhamento de conteúdo carro-a-carro (C2C)
– Semelhante aos sistemas par-a-par de 

compartilhamento de conteúdo na Internet
• BitTorrent

• Ideia básica
– Veículos trocam pedaços dos arquivos desejados

• Arquivo é dividido em pedaços
• Veículos se auto-organizam e constroem uma rede 

sobreposta (overlay) na camada de aplicação
• Trocam os pedaços entre si



Aplicações de Entretenimento

• Por que não usar o BitTorrent?
– Não é eficiente para redes sem-fio

• Topologias da rede sobreposta e física são diferentes
−Vizinho na rede sobreposta pode estar mais distante na 

rede física
• Maior número de comunicações em múltiplos saltos

• Adaptação do BitTorrent para redes veiculares
– Busca-se mapear a topologia da rede sobreposta e da 

rede física
• Para reduzir o número de comunicações em múltiplos 

saltos



Protocolo SPAWN

• Sistema par-a-par para compartilhamento de conteúdo 
em redes veiculares
– Adaptação do BitTorrent

• Diferentes mecanismos
−Descoberta e seleção de pares
−Encaminhamento dos pedaços



Funcionamento do SPAWN

Nó A entra no alcance do gateway e solicita o arquivo desejado

A

buffer

O gateway envia um pedaço do arquivo para A e uma lista de nós 
que recentemente solicitaram o mesmo arquivo

Ao receber o pedaço, o nó A o armazena no buffer



Funcionamento do SPAWN

A

Enquanto A está no alcance do gateway, novos pedaços são 
recebidos e armazenados no buffer



Funcionamento do SPAWN

A

C

B

Após sair do alcance do gateway, A troca pedaços com B e C



Funcionamento do SPAWN

A

C

B

Após sair do alcance do gateway, A troca pedaços com B e C



Protocolo SPAWN

• Diferenças para o BitTorrent
– Mecanismo de descoberta de pares baseado na 

característica de difusão das transmissões sem-fio
– Mecanismo de seleção de pares baseado na distância 

entre os nós
– Mecanismo de escalonamento de pedaços baseado na

distância entre os nós



Protocolo SPAWN

• Descoberta de pares baseada na característica de 
difusão das transmissões sem-fio
– Mensagens de atualização enviadas usando a difusão 

implementada pela subcamada MAC 
• Nós dentro do alcance da transmissão escutam as 

mensagens e podem descobrir outros pares
– Mensagens contêm

• Identificador do arquivo
• Mapa de pedaços

−Indica quais pedaços de um arquivo o nó possui



Protocolo SPAWN

• Seleção de pares baseada na distância entre os nós
– Mensagens de atualização também contêm

• Lista de identificadores dos nós que processaram essa 
mensagem anteriormente

– É possível determinar a distância de um nó para um 
dado par que possui um pedaço desejado 

– Nó seleciona como parceiros os nós dos quais está mais 
próximo
• Quanto menor o número de saltos  mais eficiente é a 

comunicação



Protocolo SPAWN

• Escalonamento de pedaços baseado na distância entre 
os nós
– Pedaços mais raros são os primeiros solicitados

• Como no BitTorrent

– Desempate de acordo com a distância dos nós que 
possuem os pedaços
• Para diminuir o número de saltos



Outros Sistemas

• CarTorrent
– Adaptação do SPAWN

• Alcance da mensagens de atualização é limitado

– Implementado e avaliado em uma rede de testes real



Arquitetura V3

• Sistema de difusão de vídeo ao vivo carro-a-carro
• Principal característica

– Toda a comunicação se dá entre os próprios veículos
• Requisição do vídeo não é enviada para um gateway

• Desafios
– Frequência de particionamento da rede
– Mobilidade e transitoriedade das fontes de vídeo

• Como enfrentá-los?



Arquitetura V3

• Estratégia de armazenar-transportar-e-encaminhar 
(store-carry-and-foward)
– Para transmitir o vídeo em redes particionadas

• Mecanismo de sinalização
– Para monitorar continuamente as fontes de vídeo

• Suposições
– Veículos possuem câmeras, dispositivos de GPS e espaço 

suficiente para armazenar o vídeo transmitido



Funcionamento do V3

O veículo r deseja receber o vídeo capturado na região A



Funcionamento do V3

O veículo r deseja receber o vídeo capturado na região A

Veículos que estão momentaneamente em A
podem capturar o vídeo e transmiti-lo para r



Funcionamento do V3

O veículo r deseja receber o vídeo capturado na região A

Problema: veículos permanecem em A
por um curto período de tempo



Funcionamento do V3

O veículo r deseja receber o vídeo capturado na região A

Solução: receber o vídeo de múltiplas fontes



Funcionamento do V3

O receptor r envia uma requisição na direção da região A

requisição



Funcionamento do V3

O receptor r envia uma requisição na direção da região A

requisição

Ao receber uma requisição, 
um veículo determina em que 
zona se encontra



Funcionamento do V3

O receptor r envia uma requisição na direção da região A

requisição

Se está entre r e A, 
encaminha para os vizinhos



Funcionamento do V3

O receptor r envia uma requisição na direção da região A

requisição



Detalhe: se o veículo não está na zona de encaminhamento, ele 
armazena a requisição e recalcula sua posição a cada α segundos

Funcionamento do V3

requisição



Funcionamento do V3

Veículos em A iniciam a captura e enviam para seus vizinhos

vídeo de s1
vídeo de s2



Funcionamento do V3

vídeo de s1
vídeo de s2

Veículos de dados: 
recebem e armazenam o vídeo



Encaminham o vídeo para os vizinhos que estão na zona de 
encaminhamento e que não têm o vídeo a ser transmitido

Funcionamento do V3

vídeo de s1
vídeo de s2



O processo é repetido até que o vídeo alcance o receptor r

Funcionamento do V3

vídeo de s1
vídeo de s2



Projetos

• Drive-thru Internet
– Prover acesso à Internet a usuários em veículos que 

trafegam em estradas a velocidades de até 200 km/h
• Pontos de acesso à Internet são espalhados pela cidade, 

estradas comuns e estradas sem limite de velocidade
− IEEE 802.11

• Acesso intermitente obtido pela passagem pelos pontos de 
acesso



Projetos

Drive-thru Internet



Projetos

• Distribuição de rádio
– Aumentar o número de estações disponíveis

• Acesso a estações de rádio na Internet 
– Permitir a criação de estações pelos próprios usuários de 

dentro dos veículos
• Disponibilizar o conteúdo de tocadores pessoais



Aplicações e Projetos

• Aplicações podem ser divididas em três classes
– Segurança no trânsito
– Entretenimento
– Assistência ao motorista



Aplicações de
Assistência ao Motorista

• Objetivo
– Auxiliar a condução do veículo a partir da 

disponibilização de informações úteis de forma a
• Evitar pistas congestionadas
• Indicar melhores percursos
• Tornar o tráfego de veículos mais organizado
• Aumentar o conforto durante a viagem

• Informações adquiridas através de serviços
– Oferecidos ao condutor em momentos oportunos
– De fácil acesso através de procedimentos de busca



Aplicações de
Assistência ao Motorista

• Exemplos
– Aviso de estacionamentos
– Disseminação de informações sobre as vias
– Controle de tráfego
– Auxílio em cruzamentos
– Condução conjunta de veículos



Aviso de Estacionamentos

• Indica a disponibilidade e localização das vagas de 
estacionamentos

• Vantagens
– Conveniência
– Redução de congestionamento

• Estudo indica que 44% do tráfego é devido a busca de 
vagas



• Sensores verificam a disponibilidade de vagas
• RSU transmite quais vagas estão disponíveis
• Veículos retransmitem para veículos mais distantes
• Veículos que pretendem estacionar não precisam procurar por 

vagas

Aviso de Estacionamentos

Sensor
RSU



Disseminação de Informações
sobre as Vias

• Transmite aos vizinhos as condições das vias
– Ocorrência de acidentes
– Condição do tráfego
– Situação de obras na pista

• Vantagem
– Redução do tempo de espera em congestionamentos

• Possui o efeito indireto de redução da poluição



Disseminação de Informações 
sobre as Vias

Obras na pista
à esquerda



Controle de Tráfego

• Veículo pode alterar sua trajetória para fugir de uma 
via congestionada
– A partir das informações de tráfego de uma via



Controle de Tráfego

RSU

Via 
Congestionada



Auxílio em Cruzamentos

• Alerta ao motorista de
– Fechamento de um semáforo à frente
– Presença de um cruzamento não sinalizado

• Vantagem
– Redução

• Tempo de viagem
• Desgaste do veículo
• Gastos de combustível



Auxílio em Cruzamentos

Trafegue a 61 km/h
RSU



Condução Conjunta de Veículos

• Veículos de um grupo sincronizam seus movimentos
– Mantendo-se unidos

• Vantagens
– Viagem mais segura
– Menores chances de ocorrências de congestionamentos



Condução Conjunta de Veículos

Mudar para pista 
da esquerda



Roteiro

• Arquiteturas das redes veiculares
• Padrões de redes veiculares
• Aplicações e projetos
• Roteamento
• Acesso ao meio e camada física
• Desafios
• Experimentos de campo
• Considerações finais



Roteamento

• Baseado em topologia
• Baseado em posicionamento
• Oportunístico
• Disseminação



Roteamento

• Baseado em topologia
• Baseado em posicionamento
• Oportunístico
• Disseminação



Roteamento Baseado
em Topologia

• Melhor caminho entre qualquer par origem-destino 
– Menor custo
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Roteamento Baseado
em Topologia

• Três tipos
– Reativos
– Proativos
– Híbridos

• Limitação
– Alta mobilidade
– Estado global

• Sobrecarga de controle
− 70 a 95% de tráfego AODV [Naumov et al. MobiHoc’06]



PGB (Preferred Group 
Broadcasting)

• Redução do número de mensagens de controle
• Três grupos

– IN
– OUT
– PGB

• Ideia
– Enlaces entre nós próximos

• Excesso de saltos
– Enlaces entre nós distantes

• Instabilidade

IN

PGB

OUT



PGB - Funcionamento

• Cada nó espera um tempo antes de retransmitir 
mensagem

• Mensagem retransmitida se transmissão de outro nó 
não for recebida

• Ordem de preferência
– PGB
– OUT
– IN



PBR (Prediction-Based Routing)

• Acesso à internet
• Assume gateways móveis

– Veículos conectados a uma rede de acesso
• WiMax, celular 3G etc.

• Rotas sob demanda
– RREQ (Route REQuest)

• Priorização de rotas com nós deslocando-se no 
mesmo sentido

• Estimativa para tempo de vida dos enlaces
• Requisição de nova rota antes que a atual expire



PBR – Tempo de Vida de Rota

• Menor tempo de vida esperado para enlaces da rota
– Velocidade
– Posição

i,j – nós formadores do enlace
R – área de alcance de rádio dos nós
v – velocidade
d – distância

| |
_

| |
ij

enlace
i j

R d
tempo vida

v v
−

=
−



Roteamento

• Baseado em topologia
• Baseado em posicionamento
• Oportunístico
• Disseminação



Roteamento Baseado
em Posicionamento

• Objetivo
– Escalabilidade

• Premissas
– Sistema de posicionamento

• GPS, Galileo
– Serviço de localização (em muitos casos)
– Mapa digital (em alguns casos)



GPSR (Greedy Perimeter 
Stateless Routing)

• Voltado para MANETs
• “Sem estado”

– Estado local
• GPS

– Estados dos vizinhos de 1 salto
• Sondas

– Estado do destinatário
• Serviço de localização

• Encaminhamento guloso



Encaminhamento Guloso

Fonte

Destino

Vizinho de f mais próximo de d



Ótimo Local



GPSR – Recuperação de
Ótimos Locais

• Modo perímetro
• Regra da mão direita

• Grafos planares



Grafos Planares

• RNG – relative neighborhood graph

• GG – gabriel graph



Grafos Planares



Planarização em
Redes Veiculares

• Desconexão
• Excesso de saltos
• Caminho tendencioso
• Formação de ciclos



Desconexão

Obstáculo entre m e v



Excesso de Saltos



Caminho Tendencioso



Formação de Ciclos

n

m

a
f

d

b
o

p

qp

Ciclo no encaminhamento



GSR (Geographic 
Source Routing)

• Roteamento pela fonte
• Busca por soluções para os problemas do GPSR nas 

redes veiculares
• Dois níveis de roteamento

– Rede sobreposta
• Mapas digitais
• 1 nó para cada cruzamento



GSR (Geographic 
Source Routing)

F

D

u
v

w
x



GSR (Geographic 
Source Routing)

• Roteamento pela fonte
• Busca por soluções para os problemas do GPSR nas 

redes veiculares
• Dois níveis de roteamento

– Rede sobreposta
• Mapas digitais
• 1 nó para cada cruzamento

– Encaminhamento guloso entre cruzamentos
• Recuperação de ótimos locais

– Encaminhamento guloso tradicional



• Encaminhamento guloso restrito
– Escolha de nós “qualificados”

Nó encaminhador

Nó antecessor

Nó qualificado

GPCR (Greedy Perimeter 
Coordinator Routing)

w



• Encaminhamento guloso restrito
– Escolha de nós “qualificados”
– Priorização de nós “coordenadores”

• Localizados em cruzamentos

• Algoritmo não assume mapa digital
– Necessita de mecanismos para identificar nós 

coordenadores

GPCR (Greedy Perimeter 
Coordinator Routing)



GPCR - Identificação de 
Coordenadores

• Primeira estratégia
– Mensagens periódicas contendo posição e lista de 

vizinhos

• Segunda estratégia
– Cálculo da correlação entre as posições dos vizinhos



LOUVRE (Landmark Overlays for Urban
Vehicular Routing Environments)

• Rede sobreposta
– Nós representam cruzamentos
– Arcos representam vias

• Somente são consideradas vias com densidade de 
veículos maior que um limiar pré-definido

– Comprimento das vias como peso para os arcos
• Vias menores implicam em menor número de saltos



• Densidade de veículos
– Calculada a partir do número de mensagens de controle 

recebidas
– Nós transmitem densidades calculadas nas mensagens 

de controle

LOUVRE (Landmark Overlays for Urban
Vehicular Routing Environments)



• Recuperação de ótimos locais
– Aplicações sensíveis a atraso

• Pacotes enviados ao cruzamento anterior e 
redirecionados para o segundo melhor cruzamento

• Caso não existam alternativas, pacote é descartado
– Aplicações tolerantes a atraso

• Armazenamento até que encaminhamento seja possível

LOUVRE (Landmark Overlays for Urban
Vehicular Routing Environments)



Roteamento

• Baseado em topologia
• Baseado em posicionamento
• Oportunístico
• Disseminação



Roteamento Oportunístico

• Motivação
– Semelhança com DTNs (redes tolerantes a atrasos e 

desconexões)
– Especialmente importante na fase de adoção inicial



SKVR (Scalable
Knowledge-Based Routing)

• Rede de veículos de transporte público
• Informações sobre rotas de ônibus
• Dois níveis hierárquicos

– Intradomínio
• Entre veículos em uma rota de ônibus

– Interdomínio
• Entre rotas de ônibus

• Identificadores
– Nó
– Rota

• Não assume sistema de posicionamento



SKVR

• Encaminhamento interdomínio
– Veículo que pertença à rota do destino 
– Veículo que eventualmente cruzará rota do destino

• Encaminhamento intradomínio
– Decisão acerca da direção
– Lista de nós mantida
– Se destino pertencer à lista mensagem enviada no sentido 

oposto



VADD (Vehicle-Assisted
Data Delivery)

• Ideia geral
– Utilizar canal sem fio o máximo possível
– Encaminhar pacotes em vias de alta densidade
– Utilizar interseções para mudar direção de 

encaminhamento



VADD – Modos de Operação

• Interseção
– Otimização da direção de encaminhamento

• Linha reta
– Encaminhamento guloso em direção à próxima 

interseção
• Destino

– Difusão da mensagem para o destinatário



VADD – Modos de Operação

Interseção

Destino

Linha reta

Entrada na área 
do destinatário

Entrada na área de uma interseção

Saída da área de uma interseção

Entrada na área 
do destinatário



VADD – Interseção

• Decisões
– Sentido de encaminhamento

• Distância ao destino
• Atraso esperado de entrega
• Probabilidade de entrega

– Escolha do próximo salto
• Variações do protocolo

− L-VADD (location first probe VADD)
− D-VADD (direction first probe VADD)
− H-VADD (hybrid first probe VADD)



L-VADD: Escolha do Próximo Salto

Sentido 
preferencial

Encaminhador

L-VADD (Location first):
Nó mais próximo

do destino



L-VADD

Sentido 
preferencial

Encaminhador

Nó escolhido



L-VADD

Sentido 
preferencial

Encaminhador

Nó escolhido



L-VADD

Sentido 
preferencial

Encaminhador

Nó escolhido

Ciclo no encaminhamento



D-VADD: Escolha do Próximo Salto

Sentido 
preferencial

Encaminhador

D-VADD (direction first):
Nó que se desloca no
sentido preferencial



VADD – Escolha do Próximo Salto

• H-VADD
– Inicialmente L-VADD
– Em caso de formação de ciclo

• D-VADD



• Baseado em topologia
• Baseado em posicionamento
• Oportunístico
• Disseminação

Roteamento



Disseminação

• Múltiplos destinatários

Nó observa um evento



SODAD (Segment-Oriented Data
Abstraction and Dissemination)

• Informações de assistência ao motorista ou de 
entretenimento

• Busca por escalabilidade
– Mapas digitais

• Divisão da estrada em segmentos
− Segmentos unicamente identificados

• Agregação de dados por segmento
– Mensagens enviadas em difusão

• Frequência de difusão adaptativa

• Armazenamento de informações



Cached Geocast

• Comunicação multidestinatária
– Grupo formado por nós em uma zona de relevância 

(ZOR – zone of relevance)



Geocast

• Encaminhamento dividido em duas etapas
– Fora da ZOR

• Um para um
– Dentro da ZOR

• Um para muitos ZOR



Cached Geocast

• Fora da ZOR
– Encaminhamento guloso com alcance limitado

• Limitação da área de alcance dos nós

F
u

v D

Área de alcance 
de rádio de F

Área de alcance 
limitada de F

Nó escolhido pelo  encaminhamento 
guloso como alcance limitado

Nó escolhido pelo encaminhamento 
guloso tradicional



Cached Geocast

• Fora da ZOR
– Encaminhamento guloso com alcance limitado

• Limitação da área de alcance dos nós
• Armazenamento em caso de ótimo local

• Dentro da ZOR
– Três possibilidaes

• Utilização de uma RSU para armazenamento da mensagem
• Eleição de um nó para disseminação dos dados
• Armazenamento em todos os nós das mensagens e da lista de 

vizinhos
− Alterações na lista de vizinhhos disparam difusão de 

mensagens



Resumo

Protocolo/Algoritmo Posição Paradigma de 
Comunicação Classificação Mapas Serviço de 

Localização Buffer

PBR √ ponto-a-ponto topológico
GPSR √ ponto-a-ponto geográfico √
GSR √ ponto-a-ponto geográfico √ √
SAR √ ponto-a-ponto geográfico √ √ √

A-STAR √ ponto-a-ponto geográfico √ √
GPCR √ ponto-a-ponto geográfico √
CAR √ ponto-a-ponto geográfico √

LOUVRE √ ponto-a-ponto geográfico √ √ √
MoVe √ ponto-a-ponto oportunístico √ √

MaxProp √ ponto-a-ponto oportunístico √
SKVR ponto-a-ponto oportunístico √
VADD √ ponto-a-ponto oportunístico √ √ √
UMB √ difusão disseminação √ √

SODAD √ difusão disseminação √ √
Cached Geocast √ difusão por área disseminação √
Abinding Geocast √ difusão por área disseminação √ √



Roteiro

• Arquiteturas das redes veiculares
• Padrões de redes veiculares
• Aplicações e projetos
• Roteamento
• Acesso ao meio e camada física
• Desafios
• Experimentos de campo
• Considerações finais’



Acesso ao Meio e Camada Física

• Necessidade de adaptação dos protocolos de MANETs
– Alta mobilidade
– Mudança rápida de topologia
– Algumas aplicações necessitam enviar continuamente 

informações em difusão com
• Confiabilidade
• Baixa latência



Acesso ao Meio e Camada Física

• Surgimento de novos protocolos específicos para 
redes veiculares
– Alguns aumentam o desempenho da rede através de 

modificações na camada física



Acesso ao Meio e Camada Física

• Protocolos podem ser classificados em função de
– Uso de múltiplos canais
– Uso de antenas direcionais
– Provimento de confiabilidade, baixa latência e 

transmissão em difusão
• Para aplicações de segurança no trânsito



Acesso ao Meio e Camada Física

• Protocolos podem ser classificados em função de
– Uso de múltiplos canais
– Uso de antenas direcionais
– Provimento de confiabilidade, baixa latência e 

transmissão em difusão



Múltiplos Canais

• Uso de múltiplos canais visa
– Aumentar o desempenho da rede

• Cada canal associado a um domínio de colisão diferente
• Banda passante aumenta com a quantidade de canais

– Separar as comunicações das aplicações voltadas para 
segurança dos outros tipos de aplicações
• Um canal de controle para segurança e canais de serviço 

para outras aplicações
−Padrão WAVE



Protocolo de Mak et al.

• Características
– Baseado no modo PCF do IEEE 802.11
– Considera a arquitetura de múltiplos canais do WAVE
– Utiliza uma única interface por veículo

• Objetivo
– Possibilitar a utilização de aplicações que não envolvem 

segurança, sem comprometer as de segurança



Protocolo de Mak et al.

• Utilizado na vizinhança de pontos de acesso de uma 
estrada
– Fora do alcance dos pontos de acesso utiliza-se outro 

protocolo ad hoc
• Ex.: modo DCF do IEEE 802.11

• Divide no tempo o canal de controle em
– Parte sem disputa (CFP)
– Parte com disputa (CP)

CFP CP CFP CP tempo



Protocolo de Mak et al.

• Divide no tempo o canal de controle em
– Parte sem disputa (CFP)

• Cada veículo é consultado (polling) pelo ponto de acesso
• Veículos transmitem mensagens de segurança

− Intervalo entre dois períodos livres de disputa é 
determinado pela menor latência (máxima) das 
aplicações

– Parte com disputa (CP)
• Veículos são avisados sobre os serviços das aplicações não 

voltadas para segurança
−Podem mudar para os canais de serviço de forma a 

transmitirem dados



Protocolo VMESH

• Vehicular MESH Network
• Características

– Utiliza um esquema de sinalização (sondas) sincronizado e 
distribuído
• Nós conhecem vizinhos e fazem reservas de canais 

dinamicamente
– Considera a arquitetura de múltiplos canais do WAVE

• Objetivo
– Prover melhor qualidade de serviço para aplicações que 

não são de segurança em cenários de redes densas



Protocolo VMESH

• Emprega superquadros
– Cada intervalo do canal de controle (CCH) é dividido em

• Período de segurança
− Usado para as aplicações de segurança

• Período de sinalização
− Contém um número de slots para o envio de sondas
− Cada dispositivo escolhe um slot para transmissão

• Protocolo R-ALOHA (Reservation ALOHA)

• R-ALOHA permite reserva dinâmica dos canais de 
serviço (SCH)
– TDMA (Time Division Multiple Access)



Protocolo VMESH

tempo

CCH

CCH SCH

beacons

SCH
dados

CCH SCH CCH SCH

segurança



Acesso ao Meio e Camada Física

• Protocolos podem ser classificados em função de
– Uso de múltiplos canais
– Uso de antenas direcionais
– Provimento de confiabilidade, baixa latência e 

transmissão em difusão



Antenas Direcionais

• Uso de antenas direcionais visa aumentar o 
desempenho da rede
– Diminuição da interferência causada por veículos em 

pistas vizinhas
• Redes com infraestrutura à direita  inibe-se comunicações 

à esquerda
• Redes com infraestrutura em cima e antenas exclusivas para 

cada faixa de rolamento  diminui-se a interferência entre 
veículos no mesmo sentido 

– Aumento do tempo de contato entre os veículos
• Quantidade de dados transferidos durante um contato 

aumenta



Arquitetura MobiSteer

• Características
– Utiliza um sistema de antenas de feixe direcionado

• Aumenta o desempenho do IEEE 802.11 na comunicação 
entre veículos e pontos de acesso

Muda a direção 
do feixe



Arquitetura MobiSteer

• Objetivo
– Selecionar o melhor ponto de acesso e o melhor 

direcionamento de feixe de modo a maximizar a vazão
• Veículos usam antenas direcionais
• Pontos de acesso usam antenas omnidirecionais

– Vários veículos podem usar um ponto de acesso
– Existem vários pontos de acesso já implantados



Protocolo de Subramanian et al.

• Características
– Utiliza a arquitetura MobiSteer
– Uso em redes veiculares no modo ad hoc

• Comunicação entre dois veículos

• Objetivo
– Aumentar o desempenho da rede através do aumento das 

taxas físicas
• Protocolo troca coordenadas de GPSs

– Determina continuamente feixes de visada direta entre os 
veículos  aumento da taxa física de dados



Acesso ao Meio e Camada Física

• Protocolos podem ser classificados em função de
– Uso de múltiplos canais
– Uso de antenas direcionais
– Provimento de confiabilidade, baixa latência e 

transmissão em difusão



Confiabilidade, Latência e Difusão

• Aplicações de segurança
– Transmitem pouca informação
– Necessitam confiabilidade, baixa latência e transmissão 

em difusão



Protocolos de Xu et al.

• Características
– Uso em redes veiculares no modo ad hoc
– Utilizam a arquitetura de múltiplos canais do WAVE
– São extensões à subcamada MAC

• Empregam difusão em um único salto
−Suficiente para atender ao requisito de alcance das 

mensagens (em metros)
– Usam IEEE 802.11a

• Objetivo
– Diminuir a probabilidade de falha no recebimento de 

mensagens de segurança



Protocolos de Xu et al.

• Protocolos repetem o envio de cada mensagem várias 
vezes
– Cada transmissor envia uma mensagem em vários slots

de tempo diferentes
• Dentro do tempo de vida da mensagem
• De forma a lidar com possíveis colisões

tempo

Tx 2

Tx 1



Protocolo de Shankar e Yedla

• Características
– Uso em redes veiculares nos dois modos
– É uma extensão à subcamada MAC
– Uso do IEEE 802.11e

• Objetivo
– Aumentar a qualidade de serviço no envio em difusão de 

mensagens de segurança
• Envio múltiplo de mensagens iguais por veículos em uma 

mesma área leva a desperdício de banda



Protocolo de Shankar e Yedla

Nó observa um evento



Protocolo de Shankar e Yedla

• Protocolo utiliza informações de posicionamento para 
reduzir a redundância no envio das mensagens
– Nó verifica o identificador da mensagem e a proximidade 

do receptor com o transmissor
• Caso estejam próximos  nó não retransmite



Esquema de Zhang et al.

• Características
– Uso em redes veiculares no modo ad hoc
– Baseado em agrupamentos (clusters)
– Integrado com protocolos de acesso ao meio 
– Utiliza a arquitetura de múltiplos canais do WAVE
– Cada veículo possui dois rádios

• Objetivo
– Aumentar a vazão mantendo a garantia da entrega das 

mensagens de segurança



Esquema de Zhang et al.

• Veículo líder do agrupamento
– Coleta/entrega mensagens de segurança dentro do 

agrupamento
• TDMA no upstream
• Difusão no downstream

– Encaminha mensagens de segurança consolidadas para 
outros líderes
• Modo DCF do IEEE 802.11

– Controla a associação de canais para veículos de um 
agrupamento transmitirem mensagens não relativas à 
segurança



Esquema de Zhang et al.

• Múltiplos canais
– CCH  controle (mensagem de segurança) 

interagrupamentos
– SCH 174  dados (mensagem não relativa à segurança) 

interagrupamentos
– SCH 172  controle intra-agrupamento
– SCH 176, 180, 182 e 184  dados intra-agrupamento 



Esquema de Peng e Cheng

• Características
– Escalonamento de mensagens de segurança baseado em 

prioridades (determinístico)
– Utiliza um canal de controle e um canal de dados
– Uso em redes veiculares no modo ad hoc

• Objetivo
– Prover prioridade de forma determinística a mensagens de 

segurança



Esquema de Peng e Cheng

• Canal de controle usado para enviar pulsos
– Pulsos são sinais de um único tom com pausas de 

tamanho aleatório
• Marcam o uso do canal de dados para a transmissão de 

mensagens de segurança
• Quanto maior a parte ativa (em nível alto) do pulso  maior 

a prioridade

• Durante a transmissão da mensagem
– Se um nó detecta um pulso durante a sua pausa

• Aborta a transmissão e libera os dois canais



Resumo

Protocolo/Arquitetura/
Esquema

Múltiplos
Canais

Antenas
Direcionais

Confiabilidade

De Mak et al. √ √

VMESH √ √

MobiSteer √ 

De Subramanian et al. √

De Xu et al. √ √

De Shankar e Yedla √

De Zhang et al. √ √

De Peng e Cheng √ √



Roteiro

• Arquiteturas das redes veiculares
• Aplicações e projetos
• Roteamento
• Acesso ao meio e camada física
• Padrões de redes veiculares
• Desafios
• Experimentos de campo
• Considerações finais



Desafios

• Atender requisitos das aplicações nas redes veiculares
– Robustez e disponibilidade

• Devem lidar com falhas constantes
− Frequente desconectividade da rede

– Escalabilidade
• Devem operar com milhares ou poucos nós

– Qualidade de serviço e segurança da informação
• Devem suportar aplicações em tempo real

− Segurança no trânsito
• Aplicações que ponham em risco a integridade humana 



Desafios

• Endereçamento
• Simulação
• Transporte
• Segurança da informação
• Massa crítica



Endereçamento na Internet

• Endereço = Identificação 
– Endereço global e único

• Organização hierárquica
– Simplificação da busca

• Agregação dos endereços
• Endereço = Localização

– Estações estáticas



• Endereço ≠ localização
– Organização hierárquica falha

• Atribuição dinâmica de endereços
– Triangulação

• IP móvel

• Redes Veiculares
– Alta mobilidade

Endereçamento nas 
Redes Móveis



Endereçamento nas 
Redes Veiculares

• Desafio

– Desenvolver soluções para atribuição de endereços
• Ambiente de alta mobilidade

− Definição de estratégia
• Escopo local X global
• Identificação X localização

− Requisitos
• Escalabilidade
• Manutenção de conectividade 



Abordagens Utilizadas

• Melhor esforço
– Não há preocupações com endereços duplicados

• Nós não interagem para atribuir endereços

• Descentralizado
– Nós responsáveis pela atribuição de endereços

• Nós interagem para não atribuir endereços duplicados

• Baseado em líderes
– Nós escolhidos como líderes para atribuir endereços

• Nós interagem para não atribuir endereços duplicados



Abordagens Utilizadas

Melhor esforço Descentralizado Baseado em 
líderes



• Abordagem descentralizada
– Uso do DHCP tradicional

• RSUs isoladas como servidores DHCP
− Possível presença de endereços duplicados

• Extensão da rede além do alcance das RSUs
− Impossibilidade de atribuição de endereços a nós a mais de 

um salto das RSUs

– Adaptação do DHCP às redes de múltiplos saltos
• Problemas relacionados à descoberta de RSUs
• Sincronização de informação entre RSUs
• Distância entre veículos e RSUs

Atribuição de Endereços por  
Unidades de Acostamento (RSU)



• Solução baseada em líder

– Escolha de nós para controlar a associação de endereços
• Cada líder é um servidor DHCP distribuído

– Unicidade de endereços é garantida por escopo
• Cada líder gerencia um subconjunto de endereços

– Subconjunto de líderes deve estar conectado
• Cada nó comum alcança um líder diretamente

− Requisições de endereços são feitas em difusão

VAC (Vehicular Address 
Configuration ) 



VAC (Vehicular Address 
Configuration ) 

Escopo A Escopo B

Líderes de A Líder de B



• Quebra da comunicação entre líderes
– Possibilidade de endereços duplicados

• Verificação de duplicidade de endereços
− Durante a movimentação entre escopos

• Eficiência do VAC depende de um fatores
– Velocidade relativa entre líderes e nós de um dado escopo

• Velocidade relativa deve ser baixa
− Capacidade de readaptação do VAC

VAC (Vehicular Address 
Configuration )



Proposta de 
Mohandas e Liscano

• Opera em modo infraestruturado
– Conexão dos RSUs a um servidor DHCP central

• Garantia de unicidade do endereço

• Insere menor sobrecarga de comunicação
– Não há escolha de nós líderes

• Depende de:
– Elementos fixos
– Entidade gerenciadora

de endereços

?

?A

B



• Utiliza RSUs e o IPV6
• Adapta o SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)  do 

IPv6
– SLAAC do IPv6...

• Cada nó configura automaticamente sua interface
− Roteadores anunciam ID da subrede aos nós do enlace
− Cada nó utiliza o ID recebido para gerar um endereço 

• Não há uso de servidor central
• Endereços duplicados são detectados

GeoSAC (Geographically Scoped 
stateless Address Configuration)



• Utiliza RSUs e o IPV6
• Adapta o SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)  do 

IPv6
– SLAAC do IPv6...

• Cada nó configura automaticamente sua interface
− Roteadores anunciam ID da subrede aos nós do enlace
− Cada nó utiliza o ID recebido para gerar um endereço 

• Não há uso de servidor central
• Endereços duplicados são detectados

GeoSAC (Geographically Scoped 
stateless Address Configuration)

Problema do SLAAC em redes veiculares
Comunicações são em múltiplos saltos  mais de um enlace



• GeoSAC
– Estende o conceito de enlace do IPv6

• Considera como enlace os nós em uma mesma área geográfica
− Uso de encaminhamento geográfico

– Introduz uma camada abaixo do IPv6
• Esconde do IPv6 os múltiplos saltos da rede sem-fio

Área (“enlace”)

GeoSAC (Geographically Scoped 
stateless Address Configuration)

enlaceenlace

IPv6

Sub-IP

Enlace



• RSUs enviam mensagens de anúncios de roteador (RA)
– Mensagens RA encaminhadas geograficamente

• Cada nó gera seu endereço anexando:
– Prefixo de subrede IPv6 recebido do RA e parte do seu 

endereço MAC
• Endereços são geralmente únicos devido ao uso do MAC

GeoSAC (Geographically Scoped 
stateless Address Configuration)



Desafios

• Endereçamento
• Simulação
• Transporte
• Segurança da informação
• Massa crítica



Simulação

• Experimentos práticos exigem...
– Disponibilidade de pessoal

• No mínimo o n° de participantes é igual ao n° de carros
– Custos elevados

• Equipamentos e combustível
– Dificuldades de reprodutibilidade

• Número de variáveis envolvidas
– Ambiente de testes favorável

• Tráfego de carros e condições climáticas
– Muito tempo

• Diversas rodadas de testes



Simulação

• Desafios

– Modelagem das características da rede
• Propagação dos sinais
• Disputa de acesso ao meio
• Comportamento dos protocolos envolvidos
• Modelo de movimentação de veículos

– Abstração X Realismo 
• Simplicidade da implementação
• Representatividade dos resultados



Simuladores de Redes

• Possuem módulos para redes móveis
– Modelos de mobilidade não-realistas

• Ex.: Random way-point
– Modelos de propagação simplificados

• Ex.: Espaço livre, two-ray ground, shadowing

• Podem incluir novos módulos
– Ausência de interfaces bem definidas



Simuladores 
de Redes Veiculares

• Emprego em conjunto de dois simuladores
– Simulador de redes conhecidos
– Simulador de mobilidade

Simulador de 
rede

ns-2, GloMoSim etc.

Simulador de 
mobilidade de

veículos

Arquivo 
de 

trajetórias



Simuladores 
de Redes Veiculares

• Emprego em conjunto de dois simuladores
– Simulador de redes conhecidos
– Simulador de mobilidade

Simulador de 
rede

ns-2, GloMoSim etc.

Simulador de 
mobilidade de

veículos

Arquivo 
de 

trajetórias

Problema dos simuladores de redes
Trajetórias não podem ser alteradas durante a simulação



Simuladores de Mobilidade

• Centrados na rede X Centrados na aplicação
– Centrados na rede

• Simulador de redes não envia realimentação
– Centrados na aplicação 

• Simulador de redes envia realimentação

• Microscópicos X Macroscópicos
– Microscópicos 

• Definem o comportamento de cada veículo na simulação
– Macroscópicos

• Utilizam parâmetros gerais de tráfego
− Velocidade média e n° de veículos nas vias



TraNS (Traffic and Network 
Simulation environment)

• Integra simuladores de rede e de mobilidade
– Redes  ns-2
– Mobilidade  SUMO (Simulation of Urban MObility)

• Bastante utilizado para geração do arquivo de trajetórias

• Utiliza interpretador de arquivos
– Converte arquivos do simulador de redes para o de 

mobilidade e vice-versa
• Pode alterar as trajetórias durante a simulação

– Reinicia a simulação de tempos em tempos com um 
novo arquivo de trajetórias



TraNS (Traffic and Network 
Simulation environment)

Simulador
de

mobilidade

SUMO

Simulador
de

redes

ns-2

Construtor de
respostas do

SUMO

Interpretador
de respostas

do ns-2

Gerenciador do
ns-2

Gerenciador do 
SUMO Interpretador



NCTUns (National Chiao Tung 
University network simulator)

• Simulador e emulador de redes
– Utiliza uma abordagem integrada

• Simulador de redes e de mobilidade integrados
– Permite alteração da trajetória durante a simulação 
– Possui módulo de simulação do padrão IEEE 802.11p
– Oferece interface gráfica amigável

• Criação de nós e trajetórias
• Edição de parâmetros dos nós 

– Permite a emulação de redes
• Pode utilizar os protocolos do kernel do Linux



NCTUns (National Chiao Tung 
University network simulator)



NCTUns (National Chiao Tung 
University network simulator)



Desafios

• Endereçamento
• Simulação
• Transporte
• Segurança da informação
• Massa crítica



Protocolos da Camada de
Transporte - TCP

• Desenvolvido para as redes cabeadas 
– Taxas de erro binárias desprezíveis

• Principal causa das perdas de pacotes  Congestionamento 
− Controle de congestionamento do TCP



TCP



TCP nas Redes Sem-fio

• Desafio

– Adaptação dos protocolos ao ambiente sem-fio
• Taxas de erro binárias elevadas

− Congestionamento não é mais a principal causa das perdas
• Controle de congestionamento do TCP torna-se ineficiente

• Em ambientes veiculares o problema é mais severo
− Alta mobilidade dos nós

• Aumenta a dinamicidade da qualidade do sinal
• Dificulta o estabelecimento de conexão



TCP nas Redes Sem-fio



Abordagens em
Cenários Híbridos

• Rede cabeada + rede sem-fio
– Operação tradicional do TCP

• Fim-a-fim: Ineficiente



Abordagens em
Cenários Híbridos

• Rede cabeada + rede sem-fio
– Operação tradicional do TCP

• Fim-a-fim: Ineficiente

– Operação modificada do TCP
• Particionada: Protege a rede cabeada das perdas do sem-fio

− Separa o fluxo de dados entre as redes cabeada e sem-fio



Rede Cabernet

• Arquitetura
– Servidor Cabernet na Internet

• Emprego de proxy caso o servidor não seja Cabernet
– Pontos de acesso IEEE 802.11
– Nós veiculares



Pacotes são 
retransmitidos 
quando ACKs
não são 
recebidos

CTP - Cabernet Transport 
Protocol

O tamanho da 
janela de 
congestionamento
é alterado  de 
acordo com a 
resposta às sondas

A janela de 
congestionamento 
não é ajustada 
quando ACKs não 
são recebidos

O servidor ou o 
proxy Cabernet
enviam sondas 
para o ponto de 
acesso



MCTP (Mobile Control 
Transport Protocol)

• Abordagem semelhante ao CTP
– Opera em modo particionado

• Presença de pontos de acesso entre veículos e Internet

• Implementação de uma sub-camada entre o TCP e a rede
– Observa o fluxo de pacotes IP entre fonte e destino

• Reação de acordo com o evento ocorrido

IP

TCP Camada de
transporte 

Camada de
rede 

MCTP



MCTP (Mobile Control 
Transport Protocol)

• Identifica estados através de informações recebidas e de 
eventos do TCP
– Falhas nos enlaces sem-fio
– Congestionamento
– Particionamento da rede
– Desconexões da Internet

• Controla procedimentos de transmissão do TCP a partir 
dos estados 
– Retransmissões
– Limites de tempo para conexão



Utilização do UDP

• Não utiliza controle de congestionamento
– Taxa de transmissão não é reduzida sem necessidade

• Não estabelece conexão
– Adequado para ambientes com tempo curto de contato

• Representa uma solução simples
• Recomendado pelo padrão IEEE 1609.3



Utilização do UDP

• Não utiliza controle de congestionamento
– Taxa de transmissão não é reduzida sem necessidade

• Não estabelece conexão
– Adequado para ambientes com tempo curto de contato

• Representa uma solução simples
• Recomendado pelo padrão IEEE 1609.3

Problema do uso do UDP
Pode levar a congestionamentos além de não oferecer confiabilidade



Desafios

• Endereçamento
• Simulação
• Transporte
• Segurança da informação
• Massa crítica



• Diferentes níveis de ataques
– Efeitos podem ser mais graves nas redes veiculares

• Aplicações de segurança no trânsito

Segurança da Informação

Espionagem Conluio



Segurança da Informação

• Auxílio à ultrapassagem
– Funcionamento correto



Segurança da Informação

• Auxílio à ultrapassagem
– Funcionamento malicioso

• Inserção de mensagens falsas

Colisão!



Segurança da Informação

• Desafio
– Garantir o funcionamento correto da rede

• Diante de situações adversas
• Diante de atacantes mal intencionados



Classificação dos Adversários

• Estado de adesão: Interno ou intruso
– Nó interno é um nó legítimo da rede
– Nó intruso não é legítimo

• Motivação: Maliciosa ou racional
– Maliciosa visa perturbar o funcionamento da rede
– Racional visa conquistar benefícios pessoais

• Método de ataque: Passivo ou ativo
– Ativo pode criar, modificar e apagar mensagens
– Passivo apenas escuta a rede 



Classificação dos Ataques

• Rastreamento
– Monitoramento da localização de algum veículo

• Elaboração de estatísticas ou espionagem

• Negação de serviço
– Sobrecarga de mensagens na rede

• Perturbação ou paralisação do funcionamento da rede

• Desinformação
– Inserção de informações falsas

• Perturbação ou benefício pessoal
− Ex.: Envio de mensagens falsas para desviar o tráfego 



Requisitos do Funcionamento

• Além de requisitos importantes para outras redes
– Confidencialidade e controle de acesso

• Há outros que são especialmente importantes
– Privacidade e anonimato

• Evitar rastreamento da trajetória do veículo
− Pseudônimos e assinaturas de grupo

– Autenticidade e integridade
• Evitar injeção de mensagens falsas ou alteradas

− Assinaturas digitais e códigos de autenticação de mensagens

– Confiança
• Evitar enviar mensagens de nós intrusos

− Mecanismos de reputação



Desafios

• Endereçamento
• Simulação
• Transporte
• Segurança da informação
• Massa crítica



Massa Crítica

• Número mínimo de usuários
– Primeiro momento:

• Rede permaneça conectada

– Segundo momento:
• Rede permaneça conectada e ofereça serviços com qualidade

− Atraso
− Banda passante



Massa Crítica

• Desafio
– Principalmente na fase inicial de operação

• Número pequeno de usuários
• “Efeito de rede”

− Valor agregado depende do número de usuários
• Necessidade de conectividade mínima

− Aplicações de segurança no trânsito
• Adoção das empresas

− Receio das montadoras de serem responsabilizadas em 
casos de acidentes



• Adoção de leis que tornem o uso das redes obrigatório
– Necessidade de prova da efetividade da lei

• Realização de testes mostrando benefícios da tecnologia
− Ex: Cinto de segurança – Testes de Colisão

• Demanda de conectividade para testes em redes veiculares

Alternativas para a Introdução   
da Tecnologia no Mercado



• Aumento do valor agregado
– Ciclo vicioso dificulta a penetração da tecnologia

• Precisa de valor agregado para atrair usuários
Mas...

• Valor agregado depende da adesão de novos usuários

Alternativas para a Introdução 
da Tecnologia no Mercado



Aumento da Adesão dos Usuários

• Aplicações que não precisem de comunicação direta
– Utilização de Unidades de Acostamento
– Custos elevados de infraestrutura
– Necessidade de uma entidade financiadora e gerenciadora

• Unidades básicas em todos os veículos
– Unidades apenas encaminham pacotes

• Concessão de bônus aos primeiros usuário da rede
– Redução de impostos

• Equipamentos comuns no interior dos veículos
– Investimento adicional não é necessário

• PDAs ou computadores portáteis



Roteiro

• Introdução
• Arquiteturas das redes veiculares
• Aplicações e projetos
• Roteamento
• Acesso ao meio e camada física
• Padrões de redes veiculares
• Desafios
• Experimentos de campo
• Considerações finais



Objetivo

• Analisar a viabilidade das redes veiculares
– Medir a capacidade da rede em cenário comum

• Modo ad hoc
• Equipamentos sem fio comuns – IEEE 802.11
• Ausência de antenas externas



• Hardware
– Computadores portáteis

• IBM T42

– Interfaces sem fio PCMCIA
• Linksys WPC54G (IEEE 802.11 a/b/g) – chipset Atheros

• Software
– Linux 

• Debian, kernel 2.6.22-22-686

– Driver Madwifi
• Versão 0.9.3.3

– Iperf
• Versão 2.0.2

Ambiente de Medidas



Ambientes de Medidas

• Mecanismo de adaptação de taxa (SampleRate) alterado
– Redução do tempo de reação

• Endereços IP fixos

• Mapeamento entre endereços IP e MAC pré-configurado

• Identificador da rede (ESSID) fixo

• Freqüência de operação da rede fixa

• Computadores previamente sincronizados
– NTP (Network Time Protocol)



Ambientes de Medidas



Ambientes de Medidas

Região de contato



Metodologia

• Velocidade dos carros
– 20, 40 e 60 km/h

• Tamanho dos pacotes
– 150, 500 e 1460 bytes

• Padrão sem fio
– IEEE 802.11a – 5 GHz
– IEEE 802.11g – 2,4 GHz

• Protocolo de transporte
– UDP

• Cliente e servidor iperf lançados no início do experimento

– TCP
• Cliente envia pacotes de sonda (ping) até primeira resposta



Metodologia

• Referência
– t = 0: momento em que os carros partem

• Número de experimentos
– 10 para cada configuração

• Tempo de contato
– Tempo entre primeiro e último pacote recebido



UDP - IEEE 802.11g - 20 km/h

(a) 150 bytes (b) 500 bytes

(c) 1460 bytes



UDP - IEEE 802.11g - 40 km/h

(a) 150 bytes

(c) 1460 bytes

(b) 500 bytes



UDP - IEEE 802.11g - 60 km/h

(a) 150 bytes

(c) 1460 bytes

(b) 500 bytes



Resumo dos Resultados

Velocidade
(em km/h)

Tamanho do 
Pacote

(em bytes)

Dados 
Transferidos
(em Mbytes)

Tempo de Contato
(em segundos)

Vazão Útil
(em Mbps)

20

150 4,9 (σ=0,89) 35,95 (σ=6,12) 0,73 (σ=0,12) 

500 9,2 (σ=1,23) 33,95 (σ=5,42) 1,42 (σ=0,18) 

1460 10,8 (σ=3,36) 37,40 (σ=4,99) 1,60 (σ=0,49) 

40

150 1,9 (σ=0,38) 15,60 (σ=3,24) 0,58 (σ=0,10) 

500 4,6 (σ=0,51) 17,05 (σ=2,91) 1,33 (σ=0,16) 

1460 4,8 (σ=1,64) 16,65 (σ=2,79) 1,39 (σ=0,53) 

60

150 1,6 (σ=0,41) 11,70 (σ=1,70) 0,64 (σ=0,18) 

500 3,5 (σ=1,15) 11,95 (σ=2,48) 1,37 (σ=0,48)

1460 2,8 (σ=1,66) 10,50 (σ=1,74) 1,12 (σ=0,61) 



500 bytes - 40 km/h

(a) TCP com IEEE 802.11g (b) UDP com IEEE 802.11a

(c) UDP com IEEE 802.11g



Roteiro

• Introdução
• Arquiteturas das redes veiculares
• Aplicações e projetos
• Roteamento
• Acesso ao meio e camada física
• Padrões de redes veiculares
• Desafios
• Experimentos de campo
• Considerações finais



Considerações Finais

• Possibilidade de inúmeras aplicações
– Segurança no trânsito

• Evitam colisões
– Eficiência na viagem

• Reduzem o tempo da viagem
– Entretenimento

• Oferecem aplicações de áudio e vídeo
– Auxílio ao motorista

• Evitam congestionamentos
• Anunciam vagas de estacionamento



Considerações Finais

• Características das redes veiculares impõem desafios
– Problemas inerentes das redes sem-fio

• Taxas de perda elevadas
• Instabilidade dos enlaces

– Alta mobilidade
• Agravamento dos problemas do meio sem-fio
• Tempos de contato curtos



Considerações Finais

• Características das redes veiculares impõem desafios
– Problemas inerentes das redes sem-fio

• Taxas de perda elevadas
• Instabilidade dos enlaces

– Alta mobilidade
• Agravamento dos problemas do meio sem-fio
• Tempos de contato curtos

Necessidade de novos protocolos e 
mecanismos que levem em conta as 
características específicas da rede



Considerações Finais

• Enorme caminho em pesquisa e desenvolvimento
– Atendimento dos requisitos das aplicações

• Sucesso rápido das redes sem-fio
• Aprimoramento das tecnologias relacionadas



Considerações Finais

• Enorme caminho em pesquisa e desenvolvimento
– Atendimento dos requisitos das aplicações

• Sucesso rápido das redes sem-fio
• Aprimoramento das tecnologias relacionadas

Indicativos fortes do 
sucesso futuro dessas redes!



Obrigado!


	Slide Number 1
	Segurança no trânsito
	Introdução	
	Introdução
	Introdução
	Cenário Atual do Trânsito Brasileiro
	Próximo Passo
	Próximo Passo
	Redes Veiculares
	Redes Veiculares
	Redes Veiculares
	Roteiro
	Arquiteturas das Redes Veiculares
	Ad hoc
	Infraestruturada
	Híbrida
	Arquiteturas das Redes Veiculares
	Roteiro
	Padrões de Redes Veiculares
	A Arquitetura WAVE
	A Arquitetura WAVE
	Família IEEE 1609
	Nomenclatura WAVE
	IEEE 1609.1
	Envio de Comando pelo RM
	IEEE 1609.2
	IEEE 1609.3
	A arquitetura WAVE
	Transmissão de Dados	
	Endereçamento
	Identificação
	WSMP
	Operação do WSMP
	IEEE 1609.4
	Sincronização
	MAC com Múltiplos Canais
	IEEE P 1609.4
	IEEE 802.11p
	Fundamentos do IEEE 802.11
	Fundamentos do IEEE 802.11
	Envio de Quadros no 802.11p
	Camada Física
	Camada Física
	Roteiro
	Aplicações e Projetos
	Aplicações de �Segurança do Trânsito
	Aplicações de Entretenimento
	Aplicações de �Assistência ao Motorista
	Aplicações de �Assistência ao Motorista
	Aplicações e Projetos
	Aplicações de �Segurança do Trânsito
	Aplicações de �Segurança do Trânsito
	Aplicações de �Segurança do Trânsito
	Protocolo CCA
	Aplicações de �Segurança do Trânsito
	Aplicações de �Segurança do Trânsito
	Aplicações de �Segurança do Trânsito
	Redução de Colisões em�Cruzamentos
	Alerta sobre Fechamento de Semáforo
	Aviso sobre Curva Perigosa ou Condições Adversas
	Projetos
	Projetos
	Slide Number 64
	Projetos
	Projetos
	Aplicações e Projetos
	Aplicações de Entretenimento
	Aplicações de Entretenimento
	Aplicações de Entretenimento
	Aplicações de Entretenimento
	Aplicações de Entretenimento
	Protocolo SPAWN
	Funcionamento do SPAWN
	Funcionamento do SPAWN
	Funcionamento do SPAWN
	Funcionamento do SPAWN
	Protocolo SPAWN
	Protocolo SPAWN
	Protocolo SPAWN
	Protocolo SPAWN
	Outros Sistemas
	Arquitetura V3
	Arquitetura V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Funcionamento do V3
	Projetos
	Projetos
	Projetos
	Aplicações e Projetos
	Aplicações de�Assistência ao Motorista
	Aplicações de�Assistência ao Motorista
	Aviso de Estacionamentos
	Aviso de Estacionamentos
	Disseminação de Informações�sobre as Vias
	Disseminação de Informações sobre as Vias
	Controle de Tráfego
	Controle de Tráfego
	Auxílio em Cruzamentos
	Auxílio em Cruzamentos
	Condução Conjunta de Veículos
	Condução Conjunta de Veículos
	Roteiro
	Roteamento
	Roteamento
	Roteamento Baseado�em Topologia
	Roteamento Baseado�em Topologia
	PGB (Preferred Group �Broadcasting)
	PGB - Funcionamento
	PBR (Prediction-Based Routing)
	PBR – Tempo de Vida de Rota
	Roteamento
	Roteamento Baseado�em Posicionamento
	GPSR (Greedy Perimeter �Stateless Routing)
	Encaminhamento Guloso
	Ótimo Local
	GPSR – Recuperação de�Ótimos Locais
	Grafos Planares
	Grafos Planares
	Planarização em�Redes Veiculares
	Desconexão
	Excesso de Saltos
	Caminho Tendencioso
	Formação de Ciclos
	GSR (Geographic �Source Routing)
	GSR (Geographic �Source Routing)
	GSR (Geographic �Source Routing)
	GPCR (Greedy Perimeter �Coordinator Routing)
	GPCR (Greedy Perimeter �Coordinator Routing)
	GPCR - Identificação de �Coordenadores
	LOUVRE (Landmark Overlays for Urban�Vehicular Routing Environments)
	Slide Number 143
	LOUVRE (Landmark Overlays for Urban�Vehicular Routing Environments)
	Roteamento
	Roteamento Oportunístico
	SKVR (Scalable�Knowledge-Based Routing)
	SKVR
	VADD (Vehicle-Assisted�Data Delivery)
	VADD – Modos de Operação
	VADD – Modos de Operação
	VADD – Interseção
	L-VADD: Escolha do Próximo Salto
	L-VADD
	L-VADD
	L-VADD
	D-VADD: Escolha do Próximo Salto
	VADD – Escolha do Próximo Salto
	Roteamento
	Disseminação
	SODAD (Segment-Oriented Data�Abstraction and Dissemination)
	Cached Geocast
	Geocast
	Cached Geocast
	Cached Geocast
	Resumo
	Roteiro
	Acesso ao Meio e Camada Física
	Acesso ao Meio e Camada Física
	Acesso ao Meio e Camada Física
	Acesso ao Meio e Camada Física
	Múltiplos Canais
	Protocolo de Mak et al.
	Protocolo de Mak et al.
	Protocolo de Mak et al.
	Protocolo VMESH
	Protocolo VMESH
	Protocolo VMESH
	Acesso ao Meio e Camada Física
	Antenas Direcionais
	Arquitetura MobiSteer
	Arquitetura MobiSteer
	Protocolo de Subramanian et al.
	Acesso ao Meio e Camada Física
	Confiabilidade, Latência e Difusão
	Protocolos de Xu et al.
	Protocolos de Xu et al.
	Protocolo de Shankar e Yedla
	Protocolo de Shankar e Yedla
	Protocolo de Shankar e Yedla
	Esquema de Zhang et al.
	Esquema de Zhang et al.
	Esquema de Zhang et al.
	Esquema de Peng e Cheng
	Esquema de Peng e Cheng
	Resumo
	Roteiro
	Desafios
	Desafios
	Endereçamento na Internet
	Endereçamento nas �Redes Móveis
	Endereçamento nas �Redes Veiculares
	Abordagens Utilizadas
	Abordagens Utilizadas
	Slide Number 205
	VAC (Vehicular Address �Configuration ) 
	VAC (Vehicular Address �Configuration ) 
	Slide Number 208
	Proposta de �Mohandas e Liscano
	Slide Number 210
	Slide Number 211
	Slide Number 212
	Slide Number 213
	Desafios
	Simulação
	Simulação
	Simuladores de Redes
	Simuladores �de Redes Veiculares
	Simuladores �de Redes Veiculares
	Simuladores de Mobilidade
	TraNS (Traffic and Network �Simulation environment)
	TraNS (Traffic and Network �Simulation environment)
	NCTUns (National Chiao Tung University network simulator)
	NCTUns (National Chiao Tung University network simulator)
	NCTUns (National Chiao Tung University network simulator)
	Desafios
	Protocolos da Camada de�Transporte - TCP
	TCP
	TCP nas Redes Sem-fio
	TCP nas Redes Sem-fio
	Abordagens em�Cenários Híbridos
	Abordagens em�Cenários Híbridos
	Rede Cabernet
	CTP - Cabernet Transport �Protocol
	MCTP (Mobile Control �Transport Protocol)
	MCTP (Mobile Control �Transport Protocol)
	Utilização do UDP			
	Utilização do UDP			
	Desafios
	Segurança da Informação
	Segurança da Informação
	Segurança da Informação
	Segurança da Informação
	Classificação dos Adversários	
	Classificação dos Ataques
	Requisitos do Funcionamento
	Desafios
	Massa Crítica
	Massa Crítica			
	Slide Number 251
	Slide Number 252
	Aumento da Adesão dos Usuários
	Roteiro
	Objetivo
	Ambiente de Medidas 
	Ambientes de Medidas 
	Ambientes de Medidas 
	Ambientes de Medidas 
	Metodologia
	Metodologia
	UDP - IEEE 802.11g - 20 km/h
	UDP - IEEE 802.11g - 40 km/h
	UDP - IEEE 802.11g - 60 km/h
	Resumo dos Resultados
	500 bytes - 40 km/h
	Roteiro
	Considerações Finais
	Considerações Finais
	Considerações Finais
	Considerações Finais
	Considerações Finais
	Obrigado!

