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Motivação
Embora o protocolo de roteamento atual implementado no EPOS, chamado de Ad hoc On-Demand Distance
Vector (AODV), seja bem estabelecido em ambientes de conexões sem ﬁos (MANET), lhe falta um bom
método de localizar novas rotas para nodos, uma vez que o nodo se afasta e a rota é perdida. Essa
implementação foca em criar um algorítmo mais soﬁsticado para lidar com a manutenção e geração de
rotas para nodos numa rede MANET, usando os recursos do TSTP como suporte.
Assim podemos obter:
Redução de recursos gastos em localizar rotas alternativas para localizar nodos que perderam a conexão
com a rota atual.
Redução no tempo gasto para estabelecer comunicação com nodos que perderam a conexão com a rota
atual.
Localização mais precisa (atualizada com mais frequência/menor delay) de nodos móveis na rede.

Objetivos
Implementação de um algorítimo de roteamento que se beneﬁcia da estrutura atual do TSTP {8} para
localização de nodos numa rede móvel, com enfase em localizar e substituir rotas quando estas se tornam
inviáveis.
O algoritmo deverá ser aplicado como possível alternativa para o AODV {6}.

Metodologia
Primeiramente será necessário deﬁnir uma descrição de alto nível como será o funcionamento do
algoritmo, levantando o que será aproveitado do que já está implementado no roteamento do TSTP.
Depois de deﬁnido, implementaremos o algoritmo usando o código atual do TSTP.
Para simular as modiﬁcações usaremos o simulador Castalia.
A descrição do algoritmo em alto nível e as simulações e testes feitos serão todos documentados e
apresentados no decorrer do projeto.

Tarefas
Plano do projeto.
Descrição em alto nível do algoritmo a ser implementado.
Protótipo da implementação do algoritmo no TSTP com uma simulação mínima demonstrando o
funcionamento.
Análise dos problemas encontrados no primeiro protótipo, extraíndo os "edge cases" para colocá-los
junto à especiﬁcação do algoritmo.
Especiﬁcação ﬁnal do algoritmo de roteamento móvel.
Implementação ﬁnal do algoritmo no TSTP.
Simulação da implementação ﬁnal do algoritmo e benchmarks de comparação com o AODV.
Relatório e apresentação ﬁnal das simulações feitas.

Entregáveis
1 - Detalhamento do plano de projeto.
2 - Descrição em alto nível do algoritmo e análise do que será necessário para implementá-lo no TSTP.
3 - Código fonte do primeiro protótipo e arquivos da simulação feita.
4 - Relatório com a análise dos problemas encontrados no protótipo e espiciﬁcação ﬁnal do algoritmo de
roteamento, atualizado com a resolução dos problemas encontrados.
5 - Código fonte da implementação ﬁnal do algoritmo no TSTP.
6 - Arquivos das últimas simulações e relatório ﬁnal do projeto.
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