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3. Resumo 

Este grupo de trabalho tem por objetivo a implantação de um novo serviço de 

acesso à Internet nas instituições servidas pela RNP, em especial as universidades. O 

acesso ubíquo à rede e a mobilidade passaram de temas de pesquisa a projetos de 

desenvolvimento, com o surgimento de novas tecnologias de comunicação sem fio 

que permitem altas taxas de transmissão de dados, em especial a família de 

protocolos IEEE 802.11. Neste GT, será implementado um protótipo de rede móvel de 

acesso à Internet através de redes veiculares interconectadas a uma rede em malha 

sem fio. Através de celulares ou computadores portáteis equipados com interfaces 

IEEE 802.11, os usuários terão acesso à Internet dentro dos ônibus de circulação 

interna que frequentemente servem os alunos e professores nos campi universitários. 

4. Abstract 

The goal of this working group is to develop a new service in order to provide 



  

Internet access for institutions served by RNP, in particular universities. Ubiquitous 

network access and mobility evolved from research subjects to development projects 

thanks to the growth of new wireless communications technologies. These new 

technologies, especially the IEEE 802.11 protocol family, provide high data 

transmission rates. In this working group, we will implement a prototype of a mobile 

network that accesses the Internet by using vehicular networks interconnected to a 

wireless mesh network. Users with mobile phones and laptops equipped with IEEE 

802.11 interfaces will access the Internet inside buses that serve students and 

professors in university campuses. 

5. Parcerias 

UFF - O Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma 
instituição parceira deste projeto através do grupo de pesquisa do professor Igor 
Monteiro Moraes. O professor Igor realizou o mestrado e o doutorado em Engenharia 
Elétrica no GTA e atualmente continua colaborando com o grupo.  O professor possui 
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de Interatividade Ad Hoc do Sistema Brasileiro de TV Digital, no qual um protótipo de 
rede ad hoc foi desenvolvido. O professor Igor desenvolve atualmente em conjunto 
com a equipe do Laboratório MídiaCom um protótipo de rede em malha sem fio para o 
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6. Duração do projeto 

A duração deste projeto é de 12 meses. O cronograma físico seguirá o Edital do 

Programa de Grupos de Trabalho da RNP 2010-2011. 



7. Sumário executivo 

Atualmente, com a popularização e o aumento da capacidade dos dispositivos 

móveis, mais e mais usuários desejam estar conectados à Internet onde quer que 

estejam e a qualquer momento, conceito que recebeu o nome de computação ubíqua. 

Para ilustrar essa afirmação, a venda de smartphones no Brasil cresceu 15% em 2009 

e hoje o número de aparelhos 3G no país é da ordem de 11 milhões [1]. Outra 

pesquisa estima que, até 2013, 900 milhões de usuários em todo o mundo terão 

acesso via Internet móvel e que parte desses usuários pretende levar para suas férias 

algum dispositivo móvel para se conectar com o seu local de trabalho [2]. Esse 

aumento da dependência da Internet faz com que os serviços de rede sejam 

oferecidos enquanto as pessoas trabalham em suas residências e também quando 

caminham por centros urbanos e se locomovem usando automóveis, ônibus ou trens, 

entre outros meios de transporte de massa.  

Das tecnologias atuais para comunicações, as redes sem fio vêm se destacando 

no quesito ubiquidade. Essas redes, além de reduzirem o cabeamento, realizam 

transmissão em difusão por natureza. Essas características tornam as redes sem fio 

bastante atraentes tanto do ponto de vista de facilidade de uso quanto do ponto de 

vista econômico. Mesmo com as restrições de propagação do meio, a popularização 

das redes sem fio é notável e, como consequência, muitos investimentos têm sido 

feitos e o número de produtos disponíveis no mercado cresce a cada dia. Apesar do 

sucesso, uma das características mais importantes da tecnologia, a mobilidade, ainda 

não passa pelo mesmo processo de desenvolvimento. Apesar de bastante investigada 

em pesquisa, poucos serviços se preocupam em prover condições do usuário se 

manter conectado à rede enquanto se movimenta a um baixo custo. 

Dentre os cenários que demandam conectividade durante o deslocamento está o 

cenário veicular. As redes ad hoc sem fio veiculares (Vehicular Ad Hoc Networks- 

VANETs) [3] vêm recebendo atenção especial, pois constituem uma evolução 

necessária em direção à ubiquidade. A grande dinamicidade dessas redes pode 

resultar em frequentes quebras de enlaces e perda da qualidade das comunicações. 

As VANETs podem ser consideradas um caso especial das redes ad hoc móveis, 

onde a maioria dos nós da rede são móveis e alguns pontos fixos são utilizados com o 

objetivo de garantir conectividade. Nas VANETs, os nós que participam da rede são 

veículos com interfaces de rede sem fio embarcadas, usuários portando dispositivos 

sem fio dentro de veículos, ou pontos fixos ao longo de estradas ou ruas. O conceito 

de VANET é bastante amplo, abrangendo, no caso de veículos automotores, a rede ad 

hoc de interconexão dos veículos, a comunicação com nós da rede fixa, como 

roteadores em postes, e a interligação com a rede local do veículo, que possibilita a 

leitura de diferentes sensores, por exemplo. Neste GT, o foco principal será dado à 

rede ad hoc veicular e sua comunicação com a rede fixa a fim de prover acesso, 

mesmo que intermitente, à Internet. Dentre algumas possíveis aplicações para as 

VANETs estão a troca de mensagens eletrônicas, a divulgação de informações, o 

compartilhamento de arquivos, o monitoramento do tráfego de veículos, a sinalização 

de eventos inesperados no trânsito e a segurança da direção. 

A adoção das redes veiculares, entretanto, poderá ser gradual em um primeiro 



  

momento. Mesmo a presença dos pontos fixos não necessariamente conseguirá 

garantir a conectividade da rede o tempo todo. Por isso, os veículos que fizerem parte 

desse tipo de rede, principalmente na fase inicial de implantação, poderão 

experimentar interrupções do serviço e frequentes desconexões. Esses problemas são 

semelhantes aos enfrentados pelas redes tolerantes a atrasos e desconexões (Delay 

Tolerant Networks - DTNs) [4] que devido à escassez de nós na rede, não possuem 

garantias de estabelecimento de caminhos fim-a-fim entre pares origem-destino. Este 

GT tem por objetivo propor um sistema que garanta aos usuários um mínimo de 

serviço mesmo em períodos de desconexão parcial da rede. Para isso, o sistema 

combina os conceitos de DTN e VANETs. 

 

7.1 Serviço Provido pela RNP 

O objetivo principal do GT ReBUS é implantar um novo serviço de acesso à 

Internet nas instituições servidas pela RNP, em particular as universidades. Para tanto, 

será implementado um protótipo de rede móvel de acesso à Internet através de redes 

veiculares interconectadas a uma rede em malha sem fio. O serviço deve ser mantido 

mesmo em momentos de desconexão com os roteadores da rede em malha que 

oferecem acesso à infraestrutura cabeada. A viabilidade do protótipo será 

demonstrada por aplicações de troca de mensagens eletrônicas e divulgação de 

informações entre usuários das redes veiculares dotados de equipamentos móveis, 

como celulares e computadores portáteis.  

Um objetivo secundário do projeto é avaliar experimentalmente as implementações 

disponíveis de protocolos para redes tolerantes a atrasos e desconexões para 

computadores portáteis e celulares. Os resultados desses testes poderão servir de 

base para o desenvolvimento de novos serviços de inclusão digital em comunidades 

que possuem limitações de acesso à Internet. 

O conceito de redes tolerantes a atrasos e desconexões em conjunto com o 

conceito de VANETs é um tema abordado por diferentes projetos de pesquisa e 

desenvolvimento nos EUA [5] e Europa [6,7] e são objetos de padronização de novos 

protocolos de comunicação. O GT ReBUS utiliza-se da experiência do grupo e da RNP 

em redes sem fio, como a adquirida em projetos anteriores de redes em malha sem fio 

em universidades nacionais, para viabilizar a implementação do projeto e das provas 

de conceito iniciais. O sucesso deste projeto proporcionará à equipe do GT-ReBUS 

em parceria com a RNP construir o primeiro protótipo de rede ad hoc veicular no 

Brasil, e promover como sequência deste trabalho a implantação de redes veiculares 

nos campi das universidades usuárias da RNP, oferecendo um serviço inovador. 

Vislumbra-se ainda que o trabalho desenvolvido no GT ReBUS possa servir como 

base para a implementação de outros tipos de serviços, já em desenvolvimento por 

grandes projetos que tratam da segurança para os veículos participantes da rede. 

Serviços de envio de alteração de condições de trânsito em ruas e estradas, informes 

sobre acidentes e até mesmo de freadas repentinas, podem ser aplicações a serem 

desenvolvidas, conforme os projetos europeus CARTalk [6] e Car-2-Car [7]. 

 



7.2 Aplicação de Prova de Conceito 

Em última instância, uma rede veicular conectada à estrutura de redes em 

malha sem fio poderia suportar qualquer aplicação da Internet. Por outro lado, 

considerando os primeiros estágios de implantação das redes veiculares, no qual 

podem existir desconexões, as redes tornam-se DTNs como explicado anteriormente. 

Assim, dentre todas as possíveis aplicações para VANETs, será utilizada como prova 

de conceito para os testes de desempenho prático uma aplicação de envio de email, 

perfeitamente adaptável ao paradigma de armazena-e-encaminha [4] das redes DTN.  

Conforme mencionado anteriormente, as VANETs são formadas por veículos e 

eventualmente por uma infra-estrutura de pontos de acesso fixos, como mostra a 

Figura 1. Esses pontos de acesso se comunicam sem fio com os nós móveis e podem 

prover acesso à Internet para esses nós.  

 

Figura 1:  A arquitetura do protótipo de rede de acesso móvel do GT-ReBUS. 

O protótipo de rede móvel de acesso a ser desenvolvido neste GT considera 

uma arquitetura semelhante à da Figura 1. Os usuários da rede possuem dispositivos 

móveis com interfaces sem fio IEEE 802.11 que podem se comunicar com os 

roteadores sem fio instalados nos ônibus de circulação interna. Os ônibus serão os 

nós móveis e também as mulas de dados (data mule) [4] que levarão as mensagens 

dos usuários até um dos pontos de acesso fixos, localizados ao longo das vias. O 

papel de uma mula de dados é receber, armazenar e encaminhar a mensagem 

quando houver conectividade. Os pontos de acesso fixo formam uma rede em malha 

sem fio na qual existem um ou mais gateways para a Internet. 

A comunicação entre veículos automotores apresenta desafios importantes, 

como a alta mobilidade e o tempo de contato entre pares que pode não ser suficiente 

para iniciar uma conexão e transferir dados. Apesar disso, a equipe deste projeto já 

demonstrou a viabilidade de tais redes baseadas no padrão IEEE 802.11 e utilizando 

equipamentos de prateleira [8]. Desta experiência anterior serão aproveitados 

diferentes parâmetros de configuração e otimização dos protocolos de comunicação, a 

serem utilizados na transferência de dados entre o roteador móvel e a rede em malha 

sem fio.  

Cabe ressaltar que neste GT nos limitamos a uma tecnologia de rede sem fio 

para o estudo, o IEEE 802.11. Atualmente, o padrão de redes sem fio IEEE 802.11 é 



  

um grande sucesso comercial, sendo utilizado em redes locais, em redes móveis ad 

hoc e também em redes comunitárias [9].  O IEEE definiu uma nova família com 

quatro protocolos dedicados à comunicação entre veículos automotores. A família de 

protocolos IEEE 1609 define uma arquitetura para e ambiente de comunicação 

batizado WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) [10]. A comunicação por 

rádio-frequência no WAVE utiliza a faixa de frequências DSRC (Dedicated Short 

Range Communications) de 5,9 GHz [11]. O padrão IEEE 1609.3 abrange os serviços 

e protocolos de rede, sendo uma extensão do padrão IEEE 802.11, o IEEE 802.11p. 

Espera-se para 2011 os primeiros produtos comerciais do IEEE 802.11p, que poderão 

ser adquiridos como parte da contrapartida deste projeto se disponíveis. 

   

7.3 Viabilidade Técnica 

O protótipo de rede móvel de acesso considerado neste GT será composto por três 

tipos de equipamentos: os usados pelos usuários, os localizados nos nós móveis e os 

pontos de acesso fixos. 

Os equipamentos dos usuários serão celulares com interface IEEE 802.11 para 

que eles possam se conectar aos roteadores localizados nos nós móveis. Para 

permitir o desenvolvimento do protótipo, o celular deve executar um sistema 

operacional de código aberto e deve existir uma implementação da pilha de protocolos 

DTN para esse sistema. Por esses dois fatores, o modelo escolhido foi o N900 da 

Nokia, que executa uma versão adaptada do Linux Debian e que já possui uma 

implementação da pilha DTN desenvolvida em código aberto [12,13]. 

Os nós móveis e os pontos de acesso fixos serão implementados usando 

roteadores sem fio de prateleira e que suportem o sistema operacional de código 

aberto OpenWRT [14], para o qual já existe uma implementação da pilha de protocolos 

DTN [15]. Porém, os nós móveis e os pontos de acesso possuem requisitos diferentes. 

Os nós móveis serão as mulas de dados e, por isso, devem possuir armazenamento 

não-volátil para o funcionamento da DTN, visto que deverão armazenar as mensagens 

dos usuários durante períodos sem conectividade com os pontos de acesso fixos. 

Assim, o modelo escolhido possui uma interface USB na qual será conectado um pen-

drive para extensão do armazenamento. Este tipo de montagem já foi utilizado pelo 

grupo para captura de traces de roteamento em uma rede em malha sem fio [16]. Os 

roteadores localizados nos nós móveis serão alimentados pelas baterias dos veículos 

nos quais se encontram. Por outro lado, os roteadores de acesso à rede em malha 

serão alimentados através do cabeamento Ethernet (Power over Ethernet – PoE) 

usando baterias recarregadas por energia solar. Assim, serão montados kits, 

compostos por uma caixa hermética contra intempéries, antena externa, baterias, um 

painel solar, um controlador de carga, cabos e adaptadores para interconectar os 

equipamentos. Esse kit é semelhante ao utilizado no GT-Remesh da RNP.  

O desenvolvimento, a implantação e os testes com o protótipo de rede de acesso 

serão realizados no campus da UFRJ localizado na Ilha do Fundão. A implantação do 

protótipo nesse local é viável, pois lá existem vias com baixo volume de tráfego que 

possibilitam a execução de experimentos controlados usando os veículos. Além disso, 

a UFRJ possui uma linha de ônibus interna com a qual já foi verificada a possibilidade 



da instalação dos equipamentos nos ônibus.  

É importante ressaltar que os softwares utilizados para o protótipo possuem código 

aberto e não necessitam da aquisição de licenças. 

 

7.4 Produto Vislumbrado para o 2o Ano do GT-ReBUS 

Na eventual recondução do GT-ReBUS por um segundo ano, o objetivo será a 

evolução do protótipo desenvolvido na primeira fase para um serviço piloto oferecido 

pela RNP em algumas de suas instituições usuárias, que aumentarão o rol de 

parcerias do GT. O serviço a ser desenvolvido é uma rede veicular entre os ônibus de 

circulação interna que estão presentes, por exemplo, nos campi de diferentes 

Universidades Federais. A implantação da rede ad hoc veicular permite o 

desenvolvimento de aplicações as mais diversas que vão desde a segurança do 

motorista a aplicações de entretenimento. No caso específico do GT-ReBUS, a rede 

ad hoc veicular interconectará os ônibus de circulação interna do campus universitário. 

Para isso, serão implantados roteadores sem fio com uma antena instalada no topo do 

ônibus, que serão utilizados por usuários móveis como encaminhadores de dados 

para a infraestrutura das laterais das vias de trânsito. Os roteadores instalados nos 

ônibus encaminharão os dados ao recebê-los ou, em caso de desconexão temporária, 

os armazenarão até encontrar uma nova oportunidade de encaminhá-los, agindo como 

uma mula de dados da DTN. A infraestrutura nas laterais das vias estará ligada à infra-

estrutura cabeada e proverá acesso à Internet aos usuários dos ônibus, ao mesmo 

tempo em que transmitirá para um servidor na rede cabeada informações sobre o 

posicionamento dos ônibus.  

8. Ambiente para testes do protótipo 

O ambiente de testes será composto pelos equipamentos requisitados neste GT, 

um automóvel para testes iniciais de mobilidade e laptops fornecendo serviços de 

aplicações de teste. Tanto o automóvel para testes de mobilidade quanto os laptops 

serão itens de contrapartida deste projeto. 

Os testes iniciais serão efetuados utilizando os smartphones e os roteadores ainda 

dentro do ambiente do laboratório. Também serão realizados testes com o kit para os 

pontos de acesso fixos.  Após essa etapa, serão efetuados testes utilizando o 

automóvel. Esses testes serão realizados no campus da UFRJ localizado na Ilha do 

Fundão. Os testes nesse local são viáveis, pois lá existem vias com baixo volume de 

tráfego que possibilitam a execução de experimentos controlados usando os veículos. 

A equipe do GT-ReBUS já possui experiência nesse tipo de experimento [8]. Nessa 

etapa, os pontos de acesso também serão instalados em um das vias. A próxima 

etapa de testes compreenderá a instalação dos roteadores nos ônibus. A UFRJ possui 

uma linha de ônibus interna com a qual já foi verificada a possibilidade da instalação 

desses equipamentos nos ônibus.  

Para a demonstração do protótipo no workshop da RNP, será necessário usar um 

veículo para exemplificar os testes de mobilidade. A ideia é utilizar para tanto uma van 



  

ou ônibus que frequentemente são alugados para o transporte dos participantes do 

evento. Por exemplo, pode ser instalado um roteador sem fio neste veículo e alguns 

smartphones seriam distribuídos entre os passageiros para que esses fizessem uso da 

aplicação durante o trajeto hotel ↔ local da conferência, ou local da conferência ↔ 

local do jantar de confraternização. Somente no local da conferência haveria um ponto 

de acesso para o qual as informações armazenadas no roteador sem fio do ônibus 

seriam transmitidas, demosntrando a DTN. O acesso à Internet no evento deverá ser 

provido pela RNP/organizadores do evento, e o GT-ReBUS se compromete a instalar 

um roteador de acesso sem fio em alcance de rádio com o veículo automotor. Os 

conferencistas poderão enviar emails através dos smartphones, com ou sem a 

conexão imediata à rede, através do serviço provido pelo GT. 
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