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 RESUMO 

 Utilizando o novo protocolo de comunicação epidêmica Neem, 

obtiveram-se resultados muito satisfatórios na comunicação entre 

vários nós estáticos que obtinham informações na nuvem, quando 

comparados à utilização do padrão TCP/IP. A primeira versão de 

aplicação denominada EpPing, que abrigou o protocolo como uma 

biblioteca, foi desenvolvida utilizando a metodologia ágil Scrum. O 

ambiente controlado, selecionado para os testes, usou ainda o 

emulador da topologia de rede móvel Castadiva. A aplicação EpPing foi 

utilizada para gerar o mesmo workload para o protocolo Neem e para o 

protocolo TCP/IP, possibilitando comparar resultados. Em 

configurações onde havia apenas comunicação indireta entre nós 

estáticos, o TCP/IP foi incapaz de entregar os dados transmitidos. Já 

os nós da rede Neem entregaram, em média, mais de 90% da 

informação transmitida. Por outro lado, o protocolo Neem não se 

mostrou eficiente com a presença da mobilidade de nós. Tal 

constatação indicou necessidade de rever o protocolo para que este 

possa lidar com particularidades do ambiente móvel.  

 

 OBJETIVO 

 Avaliar a eficiência do protocolo epidêmico Neem [2] em um ambiente 

de nuvem, quando mensagens são trocadas entre os nós de uma rede 

móvel ad hoc. Para ajuste dos parâmetros de configuração foram 

utilizados testes em laboratório de forma que o ambiente experimental 

representasse ambientes realistas. Para a emulação da mobilidade dos 

nós foi utilizado o software Castadiva [1].  

 

 DESENVOLVIMENTO 

 

 Materiais 

 Foram utilizados NetBeans 7.1 e Java SE 7 no desenvolvimento e 

implementação da ferramenta, Redmine 1.3 e Git 1.1.4.1 como 

ambiente de interação da equipe e para controle de versão 

respectivamente, Castadiva para a emulação de topografia de rede 

móvel e Linux Ubuntu 11.10 para implementação da ferramenta e 

como sistema operacional de todo ambiente. 

 

 Métodos 

 A aplicação foi desenvolvida utilizando a metodologia ágil Scrum, 

apoiadas pelas ferramentas Redmine e Git. Os testes foram realizados 

nos seguintes cenários: 

Cenário A - (emula usuário parado) 

Área de 200 x 200 m, alcance do rádio de 125 m, 3 nós distribuídos 

aleatoriamente, sem mobilidade 

Cenário B -  (emula usuário andando) 

Área de 200 x 200 m, alcance do rádio de 125 m, 3 nós distribuídos 

aleatoriamente, movimentação dos nós com velocidades entre 0 m/s 

e 3 m/s utilizando modelo Random Waypoint. 

Cenário C -  (emula usuário em transporte lento – 21,5 Km/h) 

Área de 500 x 500 m, alcance do rádio de 125 m, 3 nós distribuídos 

aleatoriamente, movimentação dos nós com velocidades entre 3 m/s 

e 6 m/s utilizando modelo Random Waypoint. 

 

RESULTADOS e AMBIENTE DE TESTE 
   

As Figuras 1 e 2 representam a topologia física do ambiente e a configuração 

definida no software Castadiva para os testes abordados. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Topologia da Rede    Figura 2: Interface do Castadiva 

 

Testes Estáticos (utilizando topologia com três nós)   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Resultado com nós estáticos 
 

Testes com Movimentos Aleatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Resultado com Mobilidade 

 

Testes com Injeção de Falhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Figura 5: Resultado em presença de Falhas 
 

Os resultados obtidos com a rede estática indicam possibilidade de utilização da 

comunicação epidêmica em ambiente de cloud computing para estabelecimento de uma 

comunicação robusta, escalável e resiliente, onde as informações podem ser 

propagadas com perdas consideravelmente menores em comparação ao protocolo 

padrão. Porém, a utilização do protocolo Neem em ambiente de cloud computing por 

dispositivos móveis depende da revisão do protocolo.  
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Nos testes sem injeção de falhas o 

protocolo Neem apresentou uma 

taxa constante de perdas, enquanto 

o TCP/IP foi incapaz de se 

comunicar com os nós que não se 

encontravam na mesma área de 

abrangência conforme apresenta a 

Figura 3. 

 

Ao contrário do esperado, os testes com movimentos aleatórios 

demonstraram resultados desfavoráveis para o Neem. O número 

de pacotes recebidos pelo TCP foi, em geral, 3% maior que o 

recebido pelo protocolo epidêmico, como pode ser observado 

pela comparação dos gráficos da Figura 4. Apesar de ter havido 

uma ligeira vantagem do protocolo TCP na entrega das 

mensagens enviadas, o comportamento dos dois protocolos se 

mostraram bastante semelhantes. 

O faultload característico de redes, que também 

é pertinente a cloud computing, inclui três tipos 

de falhas: atraso, perda e duplicação de 

mensagens. Após análise, chegou-se à 

conclusão que, devido às características da 

implementação da aplicação, a duplicação de 

mensagens não surtiria efeito, uma vez que as 

mensagens teriam o mesmo id e seriam 

descartadas. Além disso, a aplicação EpPing foi 

implementada apenas para monitorar a perda 

de mensagens. Por esse motivo, foram 

emuladas apenas falhas do tipo perda, afim de 

comparar os resultados com o comportamento 

usual. Os resultados dos testes são 

apresentados nos gráficos da Figura 5. 


