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RESUMO 
O presente artigo apresenta o desempenho de quatro protocolos de roteamento ad 
hoc (AODV, DSDV, OLSR e DSR) que são definidos por suas similaridades, porém 
distinguidos em duas categorias: pró-ativos e reativos. Com o uso de redes MANETs 
foi possível realizar os testes em ambientes estático e dinâmico, sendo constatada a 
acurácia de cada protocolo através de 12 simulações em cada ambiente com o 
auxílio do software Network Simulator 2 por meio 3 tráfegos diferentes (CBR-LOSS, 
CBR-AGENT e TCP-FTP) com as seguintes métricas: vazão, atraso fim-a-fim, jitter e 
perda de pacotes. Por fim, o desempenho das métricas apresentaram resultados 
mais satisfatórios em redes dinâmicas com o uso de 10 nós, ocasionando uma 
grande vantagem na segurança, praticidade sem ter um alto custo. 
PALAVRAS-CHAVE: Ambientes, Métricas, Simulação. 
 

PERFORMANCE COMPARISON OF AODV, DSDV, OLSR AND DSR ROUTING 
PROTOCOLS IN MANETS 

 
ABSTRACT 

This paper presents the performance of 4 ad hoc routing protocols (AODV, DSDV, 
OLSR and DSR) that are defined by their similarities, however distinguished in two 
categories: proactive and reactive. With the use of mobile ad networks was possible 
to perform the tests in static and dynamic environments, being confirmed the 
accuracy of each protocol through 12 simulations in each environment with the 
software Network Simulator 2 through 3 different traffics (CBR-CBR-AGENT LOSS, 
and TCP-FTP) with the following metrics: flow rate, end-to-end delay, jitter and 
packet loss. Finally, the performance of the metrics presented results that are more 
satisfactory in dynamic networks with the use of 10 us, causing a great advantage in 
safety, practicality without having a high cost. 
KEYWORDS: Environment, Metrics, Simulations. 
 

INTRODUÇÃO 
Com uma maior utilização de dispositivos conectados entre si, ocasionou o 

aumento da utilização das redes MANETs (Mobile Ad Hoc Networks) o que faz 
necessário a utilização de protocolos eficientes no gerenciamento deste grande fluxo 
de dados, as redes MANETs se caracterizam por redes wireless que não possuem 
infraestrutura fixa, em que o uso de nós intermediários mantém a comunicação entre 
diferentes pontos da rede, de acordo com PERKINS (2008) as redes ad hoc sem fio, 
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são como MANETs, ou seja, redes móveis sem fio definida por uma rede temporária 
que se comunica entre si e independente de outra infraestrutura existente, sem 
necessidade de um ponto de acesso. 

Pode-se afirmar que, com a quantidade de comunicação se torna 
indispensável o uso de protocolos para aprimorar a segurança e qualidade da rede, 
o que torna viável a avaliação dos protocolos de roteamento para mensurar o 
desempenho dos mesmos, e procurar maneiras de aperfeiçoá-los, assim otimizando 
o fluxo de dados da rede. Entretanto, Segundo ARAÚJO et al. (2013) as 
características definidas no ambiente proporcionam o risco de vulnerabilidade e 
segurança. 

Os protocolos de roteamento ad hoc, por mais semelhantes que possam 
parecer, diferem em seu comportamento, sendo assim existem critérios que podem 
ser utilizados para classificá-los, como por exemplo, o modo em que as informações 
são transmitidas ou de que maneira as rotas são determinadas. E seguindo esses 
critérios pode-se designar esses protocolos como sendo Pró-ativos ou Reativos 
(ADE & TIJARE, 2010). 

Segundo TRINDADE & VASÃO (2013), os protocolos pró-ativos (OLSR, 
DSDV) são caracterizados por armazenar as informações de rotas permanentes 
para todos os possíveis destinos, todos os nós possuem uma tabela de roteamento 
contendo os dados sobre as possíveis rotas, independente do tráfego existente na 
rede.   

O objetivo do protocolo reativo (AODV, DSR) é minimizar a sobrecarga do 
trafego da rede, segundo GUPTA et al. (2011) o protocolo reativo realiza 
procedimentos para encontrar uma rota de destino, muitas vezes esses protocolos 
são referidos como sob demanda. Quando há necessidade de comunicação com os 
outros nós, o nó de origem emite uma mensagem, solicitando uma rota para o nó de 
destino. Essa mensagem é enviada para todos os nós da rede até atingir o destino, 
esse caminho é gravado na mensagem e depois retornado para o remetente. Varias 
mensagens de respostas podem resultar em vários caminhos, sendo o caminho 
mais curto utilizado. 

ADE & TIJARE (2010) afirmam que essa abordagem de roteamento sob 
demanda gera economia de banda, por não ter necessidade de armazenar dados 
em tabelas, contudo, essa constante necessidade de descoberta de rotas faz com 
que o tempo de resposta a uma requisição se torne maior do que seria em 
protocolos pró-ativos. 

Diante dessa problemática, este trabalho objetivou o desenvolvimento de 
testes e a análise dos resultados obtidos, a partir da utilização dos protocolos de 
roteamento AODV, DSDV, OLSR e DSR por meio de diferentes tráfegos de rede em 
ambientes estático e dinâmico para redes MANETs, destacando os melhores 
resultados na utilização destes protocolos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os protocolos AODV, DSDV, OLSR e DSR foram analisados com os recursos 
computacionais do QUADRO 1 por meio de simulações, levando em consideração 
os seguintes aspectos: dois ambientes de simulação (estático e dinâmico) (AS), 
quatro protocolos de roteamento (AODV, DSDV, OLSR e DSR) (PR) e três tipos de 
tráfego (CBR LOSS, CBR AGENT e TCP-FTP) (TT). Obtendo assim a equação de 
quantidades de simulações QS = AS x PR x TT -> 2 x 4 x 3 = 24.  

A avaliação quantitativa foi realizada com o auxílio do software NS-2 (v. 2.34) 
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que permite executar simulações dos comportamentos da rede, resultando-se em 
arquivos de trace onde os dados dos eventos ocorridos são armazenados. Logo 
após foram utilizados os scripts de JOSÉ (2014) com finalidade de extrair as 
métricas: vazão, atraso fim-a-fim, jitter e perda de pacotes, definida pelos 
parâmetros do QUADRO 2. Por fim foi comparado por meio de gráficos os 
resultados de cada protocolo e tráfego em seu respectivo ambiente. 

 

QUADRO 1 – Configuração do Hardware. 
  Notebook   
Sistema Operacional   Linux Ubuntu Desktop 14.04 64-bits 

Processador   Intel Core i5-2450M CPU 2.50GHz x4 
Memória   4GB 

Armazenamento   500GB (7200 RPM) 
 

QUADRO 2 – Parâmetros de Simulação. 
    

Número de Nós   10 
Protocolo   CBR-AGENT / CBR-LOSS / TCP-FTP 
Semente   1.35 

Número de Conexões   10 
Ratio   100 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando a Figura 1 pode-se constatar que os protocolos AODV e DSDV 
obtiveram desempenho semelhante visto que, o protocolo AODV é uma atualização 
do DSDV e possui mecanismos de funcionamento semelhantes (KAUR & KUMAR, 
2013). O DSR obteve o pior desempenho, tendo em vista mesmas mensagens que o 
protocolo AODV, a diferença está no fato de utilizar um cache de rotas onde são 
armazenadas todas as informações possíveis extraídas das rotas já utilizadas, 
contida em um pacote de dados, sendo que o processo de atualização destas rotas 
ocasiona lentidão no envio de pacotes (ROSA, 2009). O protocolo DSDV mantém 
uma tabela de roteamento que contém os possíveis destinos da rede, com as 
respectivas distâncias em contagem de saltos, sendo assim ele sempre irá escolher 
o caminho mais curto o que o torna a terceira melhor opção. 

Segundo NYIRENDA (2009), entre os principais fatores que deterioram a 
vazão nas MANETs destacam-se mudanças frequentes de topologia, comunicação 
não confiável, baixa largura de banda e energia limitada. Nota-se que o AODV e 
DSDV possuem uma maior vazão em relação ao DSR, isto ocorre porque o AODV 
apresenta um esquema de rotas mais atuais e, consequentemente, rotas existentes 
entre os nós. A probabilidade de que a informação armazenada no cache do DSR se 
torne inválida aumenta, diminuindo a vazão total (ROSA, 2009). 
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FIGURA 1 – Simulação das métricas de desempenho para 10 nós (Estático). 

 
Na análise da relação de perda de pacotes, os tipos de tráfego cbr-loss e cbr-

agent não tiveram perda de pacotes em todos os protocolos. De acordo com 
ORTEGA & AKIRA (2013) o protocolo UDP não utiliza confirmação para se certificar 
que os datagramas tenham chegado ao seu destino, as informações podem ser 
perdidas, duplicadas ou chegarem fora de ordem. Já o tráfego TCP segundo DINIZ 
& JUNIOR (2014) faz toda a verificação de pacotes, para que todos os pacotes 
sejam enviados corretamente, caso algum pacote tenha sido corrompido ou perdido 
ele faz a retransmissão desses pacotes, mantendo assim a robustez e a 
confiabilidade dos dados. 

Analisando a variação do atraso de pacotes pode se perceber que quanto 
menor for o valor do jitter menor é a variação no atraso na entrega dos pacotes, 
desta forma pode-se compreender que a rede é eficiente com menos colisões, e 
menor tráfego. Os protocolos UDP têm menor valor de Jitter visto a dinâmica 
empregada por eles na transmissão de dados, já os protocolos TCP tem maior 
variação do atraso, visto que possuem mecanismos de verificação da chegada de 
pacotes e reenvio de pacotes perdidos, influenciando o valor do atraso de acordo 
com os estados da rede (KAUR & KUMAR, 2013). 

A relação dos protocolos em um ambiente de 10 nós demonstrou que o 
tráfego TCP-FTP teve um maior atraso dos pacotes. Diferente dos outros protocolos, 
o funcionamento do TCP é baseado em conexões, segundo KAUR & KUMAR (2013) 
para garantir a entrega de pacotes ele faz verificações para assegurar que os dados 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
2633 

não foram alterados ou corrompidos durante o transporte entre a origem e o destino. 
Em termos gerais o protocolo DSR em um ambiente de 10 nós apresenta um 

melhor controle na entrega de pacotes em comparação entre os protocolos, o que 
possivelmente mudaria em um cenário com o dobro de nós, se tornando possível o 
OLSR ou AODV (Que mantém desempenho similar) tenha um melhor desempenho. 
Entretanto, o DSR manteria uma mudança razoável em vários cenários, o que ainda 
seria confiável e eficiente. 

 

 
FIGURA 2 – Simulação das métricas de desempenho para 10 nós (Dinâmico). 

 
Por fim, em virtude dos fatos mencionados as métricas do ambiente dinâmico 

obtiveram um melhor desempenho em relação ao ambiente estático, isso se deve ao 
fato de que em redes MANETs têm como função básica prover um suporte a 
comunicação, entre esses elementos computacionais que são constituídos por 
dispositivos móveis que se organizam dinamicamente (LOUREIRO et al., 2003). 

 
CONCLUSÕES 

A partir dos dados levantados, pode-se observar que o uso de alguns 
protocolos contribuiu para um ambiente de rede MANETs mais eficiente, visando o 
baixo custo e praticidade, uma indicação exposta pela pesquisa é o protocolo reativo 
DSR que obteve melhor desempenho entre os protocolos, caracterizado por sua 
abordagem sob demanda e para uso de múltiplos saltos entre redes MANETs, o que 
permite a descoberta dinâmica do próximo salto mesmo em múltiplas redes. 

Neste trabalho buscou-se mostrar a comparação entre os protocolos de 
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roteamento no sentido de contribuir para incentivo de pesquisas, elaboração de 
novos protocolos e prover um ambiente rápido, prático e de fácil acesso em novas 
aplicações. 

Como trabalhos futuros, recomenda-se analisar um ambiente com um número 
maior de nós e com mais protocolos, tendo como objetivo verificar a segurança e o 
custo de energia das redes MANETs em diferentes cenários. 
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