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Resumo

Com base em três modelos de mobilidade MapBasedMovement, RandomWayPoint e
RandomWalk presentes no simulador The One, sugerimos e discutimos vários modelos es-
tocásticos para mobilidade. Primeiramente, a dinâmica das unidades móveis é reduzida a
um processo chamado grafo dinâmico, de forma que a configuração espacial das unidades
móveis em cada instante de tempo está resumida em um grafo. Os vértices desse grafo são
unidades móveis e não mudam conforme o tempo: consideramos um sistema fechado, as
unidades não desaparecem e não aparecem novas. O elo entre duas unidades (vértices) em
um instante de tempo significa um contato neste instante (a distância entre as unidades
é menor que um raio de contato), assim o conjunto de elos muda durante a evolução do
sistema. Em seguida, modelamos a evolução do grafo dinâmico como um conjunto de pro-
cessos aleatórios binários de forma que cada componente do processo está associada com
um par de unidades móveis indicando presença ou ausência de contato entre elas. Três
componentes principais constroem o processo: (i) distribuição de tempo de intercontato,
(ii) distribuição de tempo de contato, e (iii) independência/interação entre as unidades.
Nesta Tese mostramos teoricamente e através de simulações como escolher todos os três
componentes para três modelos de mobilidade mencionados acima na situação de baixa
densidade de unidades móveis, chamado DTNs (Delay Tolerant Networks). Considerar
a modelagem da mobilidade desse ponto de vista é novo e não existe na literatura, até
onde sabemos. Existe uma discussão na literatura sobre o tempo de intercontato, mas
não conhecemos os resultados e discussão sobre a distribuição do tempo de contato e a
interdependência de processos de contatos.

Palavras-chave: modelos de mobilidade. grafos dinâmicos. redes DTNs. modelagem de
mobilidade. distribuição do tempo de contato. interdependência de processos de contatos.
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Abstract

Based on three mobility models MapBasedMovement, RandomWayPoint and Ran-
domWalk present on The One Simulator we suggest and discuss various stochastic mo-
dels for mobility. First the dynamics of mobile units is reduced to process called dynamic
graph, so that the spatial configuration of mobile units in every moment of time is sum-
med up in a graph. The vertices of this graph are mobile units and do not change with
the time: consider a closed system, the units don’t disappear and not appear new. The
link between two units (vertices) in an instant of time means a contact right now (dis-
tance between the units is less that the radius contact). So the set of links changes during
the system evolution. As a second step, the evolution of dynamic graph model as a set
of random processes. Each process component is associated with a pair of mobile units
indicating presence or absence of contact between them. Three major components build
process: (i) distribution of intercontact time , (ii) distribution of contact time, and (iii)
Independence interaction between units. In this work we show theoretically and by si-
mulation how to choose all three components for three mobility models mentioned above
on the situation of low density of mobile units, called DTNs (Delay Tolerant Networks).
Consider the mobility modeling from that point of view is new and does not exist in the
literature for our knowledge. There is a discussion in the literature about the intercontact
time, but we don’t know the results and discussion on the distribution of contact time
and the interdependence of contact process.

Keywords: mobility models. dynamic graphs. DTNs networks. mobility modeling. dis-
tribution of contact time. interdependence of contact process.
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Capítulo 1

Introdução e Motivação

No contexto da computação móvel, podemos descrever um sistema de comunicação
como uma topologia lógica com características de auto-organização que possibilita conec-
tar diversos componentes (unidades móveis) utilizando um conjunto de regras denominado
protocolo de comunicação. Atualmente, as principais redes da computação móvel utiliza-
das para o desenvolvimento de pesquisas são as redes Ad Hoc, MANETs (Mobile Ad Hoc
Networks) e as redes DTNs (Delay Tolerant Networks) que apresentamos a seguir as suas
principais características.

As redes Ad Hoc são redes hierárquicas e descentralizadas composta por unidades
móveis que possuem propriedades de auto-organização e funcionam como roteadores.
Para estabelecer uma sessão de comunicação entre as unidades móveis fonte e destino
as redes Ad Hoc usam o mecanismo de difusão para compartilhar um único canal de
comunicação para enviar ou receber mensagens. Nas redes Ad Hoc como as mudanças de
topologia não são frequentes, geralmente são usados algoritmos de descoberta de topologia
[Roy10, SBP13, LMO11, SGS15].

As MANETs (Mobile Ad Hoc Networks) são sistemas autônomos e descentralizados
que apresentam redes com alta densidade de nós. Desta forma, os nós móveis podem
estabelecer uma sessão de comunicação utilizando o mecanismo de difusão para realizar
o roteamento das mensagens sem a necessidade de um ponto de acesso. É imperativo no
modelo de comunicação em MANETs que exista um enlace de comunicação direto entre
as unidades móveis fonte e destino [Roy10, SGS15].

As redes DTNs (Delay and Disruption Tolerant Networks) são ecossistemas de co-
municação autônomos e descentralizados que apresentam topologia esparsa com baixa
densidade de unidades móveis que usam o mecanismo de comutação para executar o
roteamento das mensagens entre as unidades móveis fonte e destino. Deste modo, os
modelos de mobilidade exercem grande influência na topologia da rede do ecossistema
DTN, sendo comum que exista intermitência das conexões, condições ambientais extre-
mas (ambientes hostis em que a comunicação e a movimentação são comprometidas),
longos períodos de latência, ruídos e ausência de garantia da existência de um caminho
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2 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 1.0

fim a fim [KAF12, FF08, dSBHO15, CR13, Zha06].
O projeto das redes DTNs teve origem na NASA (National Aeronautics and Space

Administration) para desenvolver tecnologias de comunicação para propagar informações
nas atividades de missões espaciais e o projeto da internet interplanetária [FF08]. Nesta
perspectiva, Kevin Fall observou que as ideias do ecossistema das redes DTNs poderiam
ser aplicadas às redes terrestres que apresentam cenários e desafios semelhantes aos re-
lacionados com as características que foram elencadas anteriormente. Neste contexto, a
mobilidade é um tema emergente de pesquisa que visa compreender as interações entre as
unidades móveis enquanto estão desenvolvendo o processo de comunicação em ecossiste-
mas DTNs. Desta forma, para desenvolver a avaliação de desempenho destes ecossistemas
com acurácia é imperativo a análise sistemática de modelos de mobilidade.

A tecnologia utilizada nos ecossistemas das redes DTNs apresentam várias questões
em aberto ou em reformulação associadas com as unidades móveis de ecossistemas DTNs
para abordar o problema da mobilidade, encontros casuais e as transmissões oportunis-
tas. A avaliação de desempenho de protocolos utilizados nestes ecossistemas relacionados
com a mobilidade auxilia a prever o seu comportamento e desempenho em diferentes ce-
nários e configurações relacionadas com as unidades móveis (sementes, tempo de pausa,
velocidade, quantidade e raio). Enquanto, os sistemas Ad Hoc e MANETs são modelos de
redes bem estudados na literatura e desenvolvidos na prática a avaliação de desempenho
de ecossistemas DTNs é um problema em aberto que está diretamente relacionada com
a modelagem matemática e as variações frequentes que ocorrem na topologia da rede
provenientes da influência da mobilidade, e que estão intrinsecamente relacionadas com
as condições ambientais e climáticas adversas.

A motivação para o desenvolvimento desta tese visa analisar em sílico três ecossiste-
mas DTNs (MapBasedMovement, RandomWalk e RandomWayPoint) relacionado com a
mobilidade, que possibilita auxiliar na criação de projetos de avaliação de desempenho de
protocolos de comunicação para redes DTNs. Na literatura existem trabalhos que relatam
a importância da mobilidade na avaliação de desempenho do ecossistema das redes DTNs,
e os modelos de mobilidade são empregados para impor restrições sobre a movimentação
das unidades móveis e os rastros de contatos fazem o registro dos encontros mútuos destas
unidades [CR13, CS13, Zha06, FF08]. Neste contexto, a pesquisa preenche uma lacuna
na literatura sobre o fenômeno da mobilidade em ecossistemas DTNs e possui relevância
teórica.

Para sistematizar o processo da análise de modelos de mobilidade, usamos rastros de
contatos que registram as oportunidades de encontros mútuos diretos ou indiretos das
unidades móveis em ecossistemas DTNs (sintéticos ou reais). A análise da mobilidade
com este propósito é extremamente complexa, porém utilizamos modelos de mobilidade e
aplicamos métricas que sejam independentes da tecnologia da rede móvel que possibilita
a aquisição de dados dos rastros de contatos DTNs. Os rastros de contatos podem ser
descritos através de grafos dinâmicos [CKNP15]. A aplicação das métricas de redes no
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grafo dinâmico possibilita coletar dados para desenvolver a análise estatística dos expe-
rimentos relacionados com os modelos de mobilidades de ecossistemas de redes DTNs.
Neste contexto, utilizamos o conjunto de dados resultantes da aplicação das métricas para
desenvolver a análise estatística dos rastros de contatos relacionado com a mobilidade das
unidades móveis.

Grafo dinâmico. A tese aborda a questão da modelagem teórica (matemática) de
três tipos de modelos de mobilidade. Os modelos representam (resumem) a dinâmica
de N unidades móveis em uma área finita A como uma dinâmica estocástica de grafo
dinâmico

G = (Gt, t = 0, 1, 2, . . . , T )

de tempo discreto t = 0, 1, . . . , T , em que para cada instante t fixo Gt = (V,Et) é um grafo
com os vértices V que são unidades móveis enumeradas V = {1, 2, . . . , N}, e um elo entre
duas unidades móveis i, j, i 6= j esteja presente no grafo Gt, isto é (i, j) ∈ Et, se e somente
se entre essas unidades existe um contato, ou seja, a distância entre as unidades é menor
que dois raios de contato. Assim a posição de unidades móveis na área, a velocidade delas
e outras características da dinâmica da rede DTN é perdida nesta transição da dinâmica
da rede para a dinâmica do grafo dinâmico.

Como um grafo G qualquer pode ser representado e definido através de uma matriz
de adjacência A(G) = (aij, i, j = 1, . . . , N), então a dinâmica do grafo (Gt) é dinâmica
dessa matriz

At ≡ A(Gt) = (aij(t), i, j = 1, . . . , N), t = 0, 1, . . . , T

o que em sua vez é representada como dinâmica binária de cada componente da matriz
aij(t) ∈ {0, 1} para o par i, j, i 6= j quaisquer. Assim, do ponto de vista de processos
estocásticos, a evolução de grafo de contatos pode ser representado como um processo
aleatório de uma matriz (aij(t), i 6= j, i, j = 1, . . . , N) com componentes binários no
conjunto (espaço de estados do processo)

(aij(t), i 6= j, i, j = 1, . . . , N) ∈ {0, 1}(N2 ).

Note que essa representação vale para qualquer processo de contatos. As redes DTN são
caracterizadas com baixa densidade de unidade móveis na área A:

N

vol(A)
� 1,

o que não influencia na representação da evolução da rede como um grafo dinâmico.
Construção do processo. Para definir de forma explícita o processo multidimensio-

nal A(Gt) precisamos definir a distribuição conjunta dos componentes. Este trabalho está
focado na seguinte construção da distribuição do processo. Três componentes principais
definem a distribuição do processo At:
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(i) tempo de intercontato: para cada par i, j, i 6= j a distribuição Fij (cumulativa) do
tempo de intercontato, Tij, é o intervalo de tempo durante o qual aij(t) = 0: se
aij(t0) = 1 e aij(t0 + 1) = 0 para algum instante t0, então

Tij := min{k ≥ 1 : aij(t0 + k) = 1}.

Para cada par i, j, i 6= j, a sequência dos tempos de intercontatos {T (k)
ij } conside-

ramos como uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente
distribuídas.

(ii) tempo de contato: para cada par i, j, i 6= j a distribuição Gij do tempo de contato,
T̃ij, quando aij(t) = 1: se aij(t0) = 0 e aij(t0 + 1) = 1 para algum instante t0, então

T̃ij := min{k ≥ 1 : aij(t0 + k) = 0}.

Para cada par i, j, i 6= j, a sequência dos tempos de contatos {T̃ (k)
ij } consideramos

como uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distri-
buídas.

(iii) independência: suposição sobre a independência entre os processos de diferentes
componentes aij(t), akl(t), (i, j) 6= (k, l), i, j, k, l ∈ V :

P (aij(t) = b, akl(t) = c) = P (aij(t) = b)P (akl(t) = c), (1.0.1)

para quaisquer b, c ∈ {0, 1} e para qualquer instante t ∈ {0, 1, . . . , T}.
Neste trabalho definimos três componentes para cada modelo de mobilidade e usando os
dados obtidos in silico através do simulador The One verificamos se os dados confirmam
as hipóteses (i)–(iii) sobre os componentes do nosso processo.

A estrutura da tese é formada do seguinte modo:
No Capítulo 2, apresentamos o simulador The One e os modelos de mobilidade usados

pelo simulador. Também representamos a arquitetura do arcabouço de redes que usa o
simulador para aquisição dos dados dos rastros de contatos, e a construção do grafo
dinâmico.

No Capítulo 3, discutimos a adequação de distribuições teóricas do tempo de inter-
contato e contato para o conjunto de dados fornecidos pelo simulador. Notamos que essa
parte relacionada com o tempo de contato não encontramos na literatura, pois em geral
supunha-se que o tempo de contato é muito menor do que o tempo de intercontato, mas
na construção explícita do processo precisamos definir exatamente a distribuição desse
tempo.

No Capítulo 4, propomos dois tipos de processos de grafos dinâmicos: processo Mar-
koviano e o processo de renovação. Provamos os teoremas sobre o tempo médio de propa-
gação da informação no processo Markoviano. Provamos também os seguintes resultados
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sobre o regime estacionário desses dois tipos de processos: no regime estacionário o grafo
dinâmico comporta-se como o grafo de Erdös-Rényi. Os resultados teóricos representados
neste capítulo são novos, embora não sejam difíceis.

No Capítulo 5 discutimos a adequação da suposição sobre a independência. Embora
esta questão seja natural na modelagem de processos, mas nunca observamos na lite-
ratura, e consideramos os resultados desse capítulo como resultados novos, pelo nosso
conhecimento de estado da arte. Faremos a análise descritiva utilizando a técnica de
permutação, uma das técnicas de validação não paramétrica.

No Capítulo 6, apresentamos as conclusões e consideramos os problemas em abertos
mencionados na tese, mas não resolvidos e descrevemos as direções de possíveis pesquisas
nesta área.



6 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 1.0



Capítulo 2

Simulador The One, Grafo Dinâmico.

2.1 Simulador The One.

Segundo Jain [Jai91], a técnica de simulação tem como objetivo reproduzir o com-
portamento de um modelo de sistema com vistas à sua compreensão e características. O
uso da simulação no desenvolvimento da pesquisa possibilita obter respostas relacionadas
com a mobilidade das unidades em ecossistemas DTNs.

A linguagem declarativa usada nos cenários de simulação proporciona configurar os
diversos atributos de forma sistemática e controlada, in silico, para avaliar a mobilidade
do ecossistema sob diferentes perspectivas.

É imperativo definir os atributos que são importantes ao utilizar simuladores para mo-
delar ecossistemas DTNs relacionados com a mobilidade das unidades, como por exemplo:
a semente, o modelo de mobilidade, a área geográfica, o raio de cobertura, a quantidade
de unidades móveis e o tempo de pausa.

O uso de simulador oportunista proporciona reproduzir o comportamento dos cenários
de ecossistemas DTNs com foco na aquisição de dados. Logo, a análise estatística deve
ser desenvolvida sobre o conjunto de dados.

No desenvolvimento da pesquisa, utilizamos a técnica de simulação para gerar ras-
tros de contatos relacionados com o modelo de mobilidade definido nos cenários [CR13,
dSBHO15, KKO10, KOK09]. Esta atividade é importante e está relacionada com a com-
plexidade da reprodução de um experimento dinâmico e a sua influência no padrão de
conectividade da topologia de ecossistemas DTNs.

A Figura 2.1 apresenta os componentes do simulador The One para gerar os rastros
de contatos DTNs [May12].

7



8 SIMULADOR THE ONE, GRAFO DINÂMICO. 2.1

Figura 2.1: Componentes do simulador The One. Fonte: (Mayer, 2012).

Observamos na Figura 2.1 que o simulador The One apresenta diversas vantagens:

- Executa modelos de mobilidade e padrões de comunicação sem o auxílio de uma
infraestrutura.

- Possibilita especificar a lógica do protocolo e o modelo de mobilidade para analisar
e validar cenários.

- Sistematiza o processo de simulação e registra as informações dos contatos e dos
intercontatos dos rastros simulados.

- Capacidade de visualização da execução dos cenários de comunicação e mobilidade
das unidades móveis.

No desenvolvimento da pesquisa, propomos a arquitetura do arcabouço que usa o
simulador The One para gerar os rastros de contatos DTNs e os seus componentes são
elencadas a seguir:

- Cenário: é um ambiente de programação declarativo que possibilita definir as va-
riáveis para a simulação dos modelos de mobilidade.

- Simulação/Codificação: nesta fase o simulador executa o modelo de mobilidade das
unidades móveis do ecossistema DTNs definido no cenário e armazena as informa-
ções das oportunidades dos contatos nos rastros.

No cenário podemos configurar os parâmetros importantes para modelar ecossistemas
DTNs relacionados com as unidades móveis (a semente, o modelo de mobilidade, a área
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geográfica, o raio de cobertura, quantidade de unidades móveis e o tempo de pausa).
Um estudo prévio do simulador The One foi realizado com o objetivo de testar a sua
sensibilidade em relação aos parâmetros elencados ( a semente, o modelo de mobilidade,
a área geográfica, o raio de cobertura, a quantidade de unidades móveis e o tempo de
pausa). Os resultados dos testes estão representados no Apêndice 1.

A função de mapeamento cria uma lista de agregados de subgrafos do grafo dinâmico
(veja a definição na seção 2.3) de intervalo de tempo discreto e as métricas de redes
complexas são aplicadas individualmente a cada snapshot gerando um conjunto de dados
para desenvolver a análise estatística. A Figura 2.2 apresenta a arquitetura do arcabouço
para aquisição de dados do grafo dinâmico.

Cenários	de	mobilidade	
-MapBasedMovement			
-RandomWalk																	
-RandomWayPoint	

Simulação	da	mobilidade	
dos	nós	DTN	 Rastros	de	contatos	DTN	

Mapeamento	dos	
snapshots	em	

intervalos	de	tempo	
discreto		

Conjunto	de	dados	resultantes	

elos	 1	 2	 …	 n	 …	 T	

1,2	 0	 0	 …	 0	 …	 0	

1,3	 0	 1	 …	 0	 …	 0	

…	 …	 …	 …	 …	 …	 …	

N-2,N-1	 0	 1	 …	 1	 …	 0	

N-1,N	 1	 0	 …	 0	 …	 0	

G1 G2 Gn GT
…	 …	 G = (Gt, t =1,2,...,T )

Trajetoria	de		
grafo	dinâmico		

	

Figura 2.2: Arquitetura do arcabouço para aquisição de dados do grafo dinâmico.

Apresentamos as fases da arquitetura do arcabouço para aquisição de dados do grafo
dinâmico:

- Usamos o conceito de cenário no simulador The One que possibilita descrever for-
malmente os parâmetros dos modelos de mobilidade (sementes, velocidade, tempo
de parada, raio de comunicação, quantidade de nós).

- Executamos a compilação da simulação do cenário de mobilidade dos nós DTNs
para registrar os encontros oportunistas entre as unidades móveis e armazenar nos
rastros dos contatos DTNs os intervalos de tempo que ocorreram estes encontros.

- Implementamos o mapeamento dos rastros de contatos DTNs para o conjunto de
snapshots do grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto. Desta forma, o meca-
nismo do mapeamento possibilita a partir dos rastros de contatos criar a instância
do grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto.

- Aplicamos as métricas de redes complexas no conjunto de snapshots do grafo dinâ-
mico de intervalo de tempo discreto com o objetivo de extrair informações estrutu-
rais da rede do ecossistema DTNs.
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- Desenvolvemos a análise estatística sobre o conjunto de dados resultantes das in-
formações estruturais da rede do ecossistema DTNs relacionados com os modelos
de mobilidade.

2.2 Modelos de mobilidade no ecossistema das redes

DTNs

A mobilidade exerce forte influência na avaliação de desempenho das redes DTNs
refletindo na intermitência das conexões, natureza dinâmica do meio, mudanças rápi-
das e imprevisíveis na sua estrutura [dSBHO15, CR13, KAF12, FF08]. Os modelos de
mobilidade são relevantes para fornecer informações sobre o padrão de conectividade da
estrutura da topologia auxiliando as atividades da análise comparativa dos rastros de
contatos das redes DTNs [CBD02, KKO10, San12]. Neste contexto, os modelos de mobi-
lidade devem ser suficientemente simples para ser integrado nas atividades de simulação
e facilitar a obtenção de conjuntos de dados para desenvolver a análise estatística dos
rastros de contatos no ecossistema das redes DTNs na presença da mobilidade.

Apresentamos o princípio de funcionamento de três modelos de mobilidade frequen-
temente utilizados no ecossistema das redes DTNs [CBD02, WGG10].

- Map Based Movement: este modelo de mobilidade é útil para modelar situações
realistas em que as unidades móveis devem mover-se dentro de caminhos específicos
no ecossistema das redes DTNs. O uso de modelos baseado em mapas envolve a
fase de configuração dos caminhos do mapa e usar cenários para definir as regras
de mobilidade dos nós DTNs. A velocidade da unidade móvel é escolhida uniforme-
mente no intervalo [vmin, Vmax ], tal que vmin e Vmax são as velocidades mínima e
máxima da unidade móvel no ecossistema DTN. Quando a unidade móvel chega ao
destino, ela permanece parada por um tempo de pausa pré-definido, e, em seguida,
começa a se mover novamente de acordo com o mesmo padrão.

- Random Walk: no modelo de mobilidade random walk, a velocidade do vetor ~v =

(v, θ) das unidades móveis no ecossistema DTN é determinada pelo valor absoluto
da velocidade v e pelo ângulo θ. Ela muda a todo momento que a unidade móvel
se move no tempo t ou distância d. Quando a velocidade muda, a velocidade e
a direção são arbitrariamente selecionadas entre as velocidades mínima e máxima
pré-definidas [vmin, Vmax] e [0, 2π). Quando a unidade móvel chega na fronteira da
área de simulação, ela é lançada de volta para a área de simulação com ângulo de
θ(t) ou π - θ(t), este efeito é chamado de efeito de borda. O modelo de mobilidade
random walk é um processo de mobilidade sem memória, ou seja, a mudança na
velocidade e direção não tem nenhuma dependência com as mudanças anteriores e
com outras unidades móveis DTNs.
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- Random Waypoint: o modelo de mobilidade random waypoint, introduz o conceito
de tempo de pausa τ durante o movimento em que cada unidade móvel no ecossis-
tema DTN escolhe uniformemente e aleatoriamente um ponto de destino dentro da
região de implantação R, e se move em direção a ela ao longo de uma linha reta. A
velocidade da unidade móvel é escolhida uniformemente e aleatoriamente no inter-
valo [vmin, Vmax ]. Quando a unidade móvel chega ao destino, ela permanece parada
por um tempo de pausa pré-definido, e, em seguida, começa a se mover novamente
de acordo com o mesmo padrão.

2.3 Grafos Dinâmicos

A compreensão do fenômeno físico do conceito de grafo dinâmico de intervalo de
tempo discreto relacionado com os rastros de contatos das redes DTNs introduzem uma
linguagem cuja notação é formalizada matematicamente, e por isso possui significado
preciso [CFQS12, SQF+11]. Esta notação está associada diretamente com a evolução
temporal dos snapshots de um grafo dinâmico de tempo discreto que possibilita aplicar
métricas de redes complexas para extrair propriedades da conectividade relacionadas com
a dinâmica da sua topologia.

No contexto da pesquisa, o método científico que utilizamos é a técnica de simulação
para compreender o conceito de grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto relacionado
com a conectividade existente nos rastros de contato das redes DTNs. A observação do
fenômeno físico parte do pressuposto de que para compreender esta ciência, é importante
dominar a linguagem utilizada por ela.

Casteigts et al. [CKNP15] nos dá a seguinte definição.

Definição (Grafo Dinâmico) Um grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto é
formado por uma sequência G = {G1, G2, ..., GT} de grafos Gt = (V , Et), chamados
snapshots, que descrevem a topologia da rede de contatos em intervalos de tempos t,
para t = 1, 2, ..., T .

O parâmetro T no modelo é denominado de comprimento da sequência G e corres-
ponde ao número de intervalos de tempo discreto do grafo dinâmico. Note que, para todo
Gt, o conjunto V é o mesmo, somente o conjunto de arestas é variável. A Figura 2.3
apresenta um exemplo de grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto associado com
um cenário de mobilidade de um rastro DTNs.

Apresentamos a seguir a definição formal de rastro de contato no contexto do ecossis-
tema das redes DTNs.
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Figura 2.3: Exemplo de grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto associado com um cenário
de mobilidade de um rastro de contatos DTNs.

Definição (Rastro de Contato) Um contato entre dois nós i, j ∈ N é representado
por uma quádrupla c = (i, j, t, δt), em que 0 ≤ t ≤ T é o tempo em que o contato é
iniciado e δt é a sua duração, expressa em unidades temporais [HS13]. A relação entre
i e j é geralmente não persistente, de modo que, observamos mais de um contato
entre i e j no intervalo [0, T ].

A dinâmica relacionada com os contatos ou intercontatos no grafo dinâmico pode ser
visto como um processo aleatório (ou estocástico). Desta forma, a sequência de variáveis
aleatórias que representam o tempo de contato e intercontato é um componente relevante
relacionado com o comportamento da mobilidade desempenhado pelas unidades móveis
na topologia da rede de ecossistemas DTNs.

Esta visão da teoria da probabilidade é relevante devido aos métodos e técnicas sofis-
ticadas que podem ser aplicadas em cenários de pesquisas desafiadoras de mobilidade de
ecossistemas DTNs.



Capítulo 3

Distribuição dos tempos de contato e
intercontato

No Capítulo 1, definimos três componentes principais na construção do grafo dinâ-
mico. Os dois primeiros componentes são as distribuições dos tempos de intercontatos
(componente (i) ) e contatos (componente (ii)). Neste Capítulo sempre assumiremos que
a distribuição de ambos os tempos não depende dos pares de unidades móveis. Assim,
Fij ≡ F e Gij ≡ G.

3.1 Tempo de intercontato

O tempo de intercontato é uma das principais métricas de avaliação de desempenho
de comunicações oportunistas. Desta forma, fornecemos alguns argumentos experimen-
tais e teóricos sobre a distribuição da cauda exponencial para o tempo de intercontato
nos modelos de mobilidade MapBasedMovement, RandomWalk e RandomWaypoint con-
siderados.

Começamos com as seguintes definições. A função de distribuição cumulativa F (x)

proporciona descrever como as probabilidades são associadas com a sequência de valores
de uma variável aleatória. De forma geral, considere o espaço de probabilidade (Ω,F ,P).

Definição (Função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória X) é uma
função que a cada número real x associa o valor.

F (x) = P (X ≤ x) , x ∈ R.

13
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Definição (Função de distribuição cumulativa complementar (Complementary Cu-
mulative Distribution Function, CCDF) de uma variável aleatória X) é uma função
que a cada número real x associa o valor.

F c(x) = 1− F (x), x ∈ R.

A notação {X ≤ x} é usada para designar o conjunto {ω ∈ Ω : X(ω) ≤ x} ⊂ F ,
isto é, denota a imagem inversa do intervalo (−∞, x] pela variável aleatória X. Com
isso, podemos observar que a função de distribuição acumulada F tem como domínio os
números reais R e imagem o intervalo [0, 1].

O conhecimento da função de distribuição acumulada é suficiente para entendermos o
comportamento de uma variável aleatória. Mesmo que a variável assuma valores apenas
em um subconjunto dos reais, a função de distribuição é definida em toda a reta. Ela é
chamada de função de distribuição acumulada, pois acumula as probabilidades dos valores
inferiores ou iguais a x.

O trabalho mais relevante nesta área de pesquisa de acordo com Karagiannis, Le
Boudec e Vojnovic [KBV10], foi desenvolvida por Chaintreau et al. [CHC+07] que foram
talvez os primeiros a relatar evidências empíricas concretas sugerindo que a função de
distribuição cumulativa complementar (CCDF) do tempo de intercontatos entre disposi-
tivos móveis transportado por humanos segue uma lei de potência em uma ampla faixa
de valores que abrangem as escalas de tempo de alguns minutos até metade do dia. Esta
constatação empírica motivou Chaintreau et al. [CHC+07] a formular a hipótese de que
o tempo de intercontatos tem uma CCDF com cauda de lei de potência.

Acreditamos que a suposição sobre a cauda da distribuição com cauda de lei de potên-
cia seja muito pessimista, porque teoricamente o fato de que a cauda deve ser exponencial
segue diretamente do fato de que todos os modelos de mobilidade considerados são exe-
cutados em uma grande área A, mas finita. Embora o comportamento da lei de potência
seja também observado em nossas simulações, mas isso deve ocorrer até um intervalo
finito de tempo, e além do qual a distribuição decai exponencialmente. Esse fenômeno
foi denominado de dicotomia por [KBV10]. Nesta perspectiva, também propomos alguns
modelos de distribuições para o tempo de contato.

Para avaliar (estimar) a CCDF com base nas observações dos tempos de intercon-
tatos x1, x2, ..., xn usaremos a seguinte fórmula da distribuição cumulativa empírica e a
complementar dela:

F̂ (x) =
1

n

n∑
i=1

1(xi ≤ x), F̂ c(x) =
1

n

n∑
i=1

1(xi > x)

em que 1(·) é indicador de evento correspondente:
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1(xi ≤ x) =

{
1, se xi ≤ x

0, se xi > x
1(xi > x) = 1− 1(xi ≤ x).

Consideramos dois cenários de decaimento das caudas: polinomial (lei de potência) e
exponencial. O decaimento polinomial caracteriza-se pela seguinte relação

F c(x) ∼ const · x−γ (3.1.1)

para um parâmetro γ > 0 fixo, quando x é suficientemente grande, tal que ∼ significa

lim
x→∞

F c(x)

x−γ
= const.

Decaimento exponencial por sua vez está definido como

F c(x) ∼ const · e−γx, (3.1.2)

quando x suficientemente grande e γ > 0, tal que ∼, como anteriormente significa

lim
x→∞

F c(x)eγx = const.

A transformada logarítmica de (3.1.1,3.1.2) representa essas relações na forma alternativa:
para lei de potência

ln
(
F c(x)

)
∼ const− γ ln(x), (3.1.3)

e para decaimento exponencial

ln
(
F c(x)

)
∼ const− γx. (3.1.4)

Assim, caso as observações vão seguir a lei de potência, então nos eixos

ln(x), ln
(
F̂ c(x)

)
podemos observar uma reta (aproximadamente). Caso as observações vão seguir a lei
exponencial, então nos eixos

x, ln
(
F̂ c(x)

)
podemos observar aproximadamente uma reta.

Os resultados da simulação da CCDF empírica do tempo de intercontatos para os três
cenários considerados estão representados na Figura 3.1. Para a trajetória do grafo dinâ-
mico de cada modelo de mobilidade foram extraídos os tempos observados de interconta-
tos x1, x2, . . . , xn para todos os pares de unidades móveis. Assumindo que a distribuição
não dependem dos pares de unidades móveis Fij ≡ F , calculamos para cada x o valor de
F̂ c(x) e plotamos.
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A simulação mostra que no modelo RandomWalk a cauda apresenta lei de potên-
cia. No modelo RandomWaypoint a cauda é exponencial. O modelo MapBasedMovement
apresenta tendência a mostrar o fenômeno da dicotomia, introduzida por [KBV10]. Desta
forma, a dicotomia é definida como: a CCDF do tempo de intercontato segue de perto
decaimento de lei de potência até um tempo característico, e após esse tempo a CCDF
segue decaimento exponencial.

Figura 3.1: Resultados dos cenários de intercontatos dos modelos de mobilidade (MapBased-
Movement, RandomWalk e RandomWaypoint).

Todos os cenários de simulação foram naturalmente executados em uma área finita
(4500 m x 3400 m), e pode ser representada teoricamente como um cadeia de Markov
de tempo discreto. Significa por resultados teóricos que o tempo de intercontato que a
CCDF deveria ter cauda exponencial.

3.1.1 Tempo de intercontato mobilidade RandomWayPoint.

Relembramos como funciona o modelo RandomWayPoint. Supomos que a unidade
móvel está no ponto x0 ∈ A. A unidade móvel escolhe aleatoriamente e uniformemente um
ponto x1 ∈ A e vai até esse ponto com velocidade v fixa para este modelo de mobilidade.
Existe uma opção de que a velocidade seja escolhida ao acaso (segundo uma distribuição).

Assim, formalmente podemos representar o processo RandomWayPoint como cadeia
de Markov. Para descrevê-la supomos no momento que existe somente uma unidade mó-
vel. O estado contém dois parâmetros: a posição corrente da unidade e o ponto para onde
ela está indo. Assim, antes de atingir o ponto-alvo a unidade móvel escolhe a próxima
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posição deterministicamente (com probabilidade 1). Chegando ao ponto-alvo escolhe ale-
atoriamente o novo ponto-alvo.

Para mostrar o resultado matemático sobre a distribuição do tempo de intercontato
para RandomWayPoint usaremos uma versão simplificada dessa mobilidade. Reduzimos
o conjunto dos estados para o conjunto de estados-alvo. A velocidade resultante desta
redução não é mais constante e é uma função do próximo estado alvo e do alvo anterior.

Consideramos a seguinte cadeia de Markov Xn , com tempo discreto, n = 0, 1, . . .

e com estados dentro de uma área A,Xn ∈ A: em cada instante escolhemos o estado
uniformemente em A e independentemente do estado anterior. Esta cadeia chamaremos
Random WayPoint simplificada.

Sejam x1, x2 ∈ A dois pontos distintos quaisquer. Definimos R(x1, x2) o rastro do
círculo com raio r:

R(x1, x2) = {x ∈ A : distância entre x e o intervalo [x1, x2] é menor ou igual a r}.

Seja Xn, Yn duas cadeias RandomWayPoint simplificadas independentes descritas acima.
Falaremos que as duas cadeias tiveram o contato durante o tempo [n, n + 1) se os ras-
tros R(Xn, Xn+1) e R(Yn, Yn+1) dos dois círculos com raio r com centros passando pelos
intervalos [Xn, Xn+1] e [Yn, Yn+1] se-intersectam, R(Xn, Xn+1) ∩ R(Yn, Yn+1) 6= ∅. Seja T
um tempo de contato:

T = min{n : Xn, Yn tiveram um contato durante [n− 1, n)}. (3.1.5)

Lema 3.1.1 Existe ε > 0 tal que o tempo de contato no modelo de mobilidade Ran-
domWayPoint simplificado descrito acima

P(T > n) < (1− ε)n,

uniformemente pelos estados iniciais X0, Y0 ∈ A.

Prova. É fácil ver que ε pode ser escolhido como a probabilidade de que a distância entre
os dois pontos escolhidos aleatoriamente e uniformemente no conjunto A seja menor ou
igual a 2r:

ε =
1

A

∫∫
A×A

1(x-y ≤ 2r)dxdy,

de forma que A seja a área do conjunto A e 1(·) seja a função indicadora. Assim, para
qualquer n a probabilidade

P
(
R(Xn−1, Xn) ∩R(Yn−1, Yn) 6= ∅

)
> ε,

uniformemente pelas posições Xn−1, Yn−1, tal que prova o lema. �
É evidente que o Lema 3.1.1 não prova diretamente que a distribuição do tempo de
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intercontato para a mobilidade RandomWayPoint original é exponencial, mas ela dá uma
ideia de porque isso é verdade. Realmente, sejamXn, Yn dois processos RandomWayPoint.
Supomos que no instante n Xn parou e está escolhendo a próxima direção (lembramos que
a velocidade é constante). Então existe ε > 0 tal que a probabilidade de que o próximo
ponto para onde vai X vai ser escolhido tal que, durante o novo trajeto X e Y vão ter o
contato, essa probabilidade é maior que ε independentemente das posições correntes de
X e de Y .

As simulações do The One confirmam explicitamente que o tempo de intercontato na
mobilidade RandomWayPoint tem caráter exponencial, veja a Figura 3.1.

3.1.2 Tempo de intercontato mobilidade RandomWalk.

Os modelos de mobilidade do tipo RandomWalk podem ser representados pelos mo-
delos de passeios aleatórios muito populares na probabilidade. Existem vários resultados
conhecidos sobre passeios aleatórios que podem ser úteis na análise do tempo de inter-
contato para a mobilidade RandomWalk.

Relembramos como o RandomWalk funciona no simulador The One. Seja a velocidade
v dessa mobilidade fixa. A unidade móvel que está em um ponto x0 ∈ A é escolhida
aleatoriamente e uniformemente uma direção α0, α0 ∼ U [0, 2π) (α0 possui distribuição
uniforme no intervalo [0, 2π)) e segue de acordo com a direção escolhida durante o tempo
(tempo discreto) t0 com velocidade v chegando no ponto x1. O tempo t0 tem a distribuição
geométrica com parâmetro p: P(t0 = k) = (1− p)k−1p, ou seja t0 ∼ G(p). No ponto x1 o
procedimento se repete: a unidade escolhe independentemente uma direção α1 ∼ U [0, 2π)

e o tempo t1 ∼ G(p) e segue na direção α1 durante o tempo t1 chegando no ponto x2.
Assim, a trajetória é determinada pela sequência de direções αi que são independen-

tes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com a distribuição uniforme em [0, 2π) e com a
sequência dos tempos de trajetos retos ti que são i.i.d. com a distribuição geométrica
G(p). Caso a trajetória encontre a borda da área A, a trajetória reflete-se pela lei de
reflexão (ângulo de decaimento igual ao ângulo de reflexão).

Denotamos XRW
n a posição da unidade móvel no instante n. Sejam τi instantes quando

a unidade móvel escolhe uma direção αi+1 e tempo ti+1,

τi = t0 + · · ·+ ti, i = 0, 1, . . . .

Consideramos o processo Xn embutido nestes instantes: Xn = XRW
τn . Xn é cadeia

de Markov conhecida como passeio aleatório em A com incrementos definidos pelo par
(αn, tn), supondo que v ≡ 1. Observe que o passeio Xn em R2 tem incremento médio
igual a zero

E(Xn −Xn−1 | Xn−1) = 0,
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o que faz Xn ser um martingale

E(Xn | Xn−1) = Xn−1, quase certamente.

O passeio aleatório usualmente estudado em probabilidade é o passeio aleatório em
reticulado. Para relacionar os resultados sobre os passeios aleatórios em reticulado com
mobilidade Random Walk faremos discretização do espaço A, consideramos espaço dis-
creto Ad = Z2 ∩ A em vez de A. Para cada s ∈ Ad associamos o quadrado qs ⊂ A cujos
pontos estão mais próximos do ponto s que os outros pontos do reticulado Ad. A densi-
dade de transição será transformada em probabilidade de transição: seja X̃n um passeio
aleatório discreto no reticulado Ad induzido por Xn, então para quaisquer j, j′ ∈ Ad

P (X̃n = j′, X̃n−1 = j) =

∫∫∫
1(r ∈ qj, r + (α, t) ∈ qj′)drdµ(α)dν(t), (3.1.6)

tal que a medida dµ é uniforme em [0, 2π), a medida dν é exponencial, e dr a medida
de Lebesgue em R2. O processo X̃n no reticulado Ad com probabilidades de transição
(3.1.6) forma uma cadeia de Markov. O seguinte lema é básico para cadeias de Markov
com tempo discreto e com número de estados finito (veja por exemplo [Fel68]).

Lema 3.1.2 Seja X̃0 = x ∈ Ad e

T̃x = min{n : X̃n = x}.

Passeio aleatório X̃n em Ad é cadeia de Markov ergódica e existem constantes positivas
c, γ tais que

P (T̃x ≥ n | X̃0 = x) < ce−γn.

Novamente como no caso da mobilidade Random Waypoint, esse lema não prova di-
retamente que o tempo de intercontato para a mobilidade RandomWalk possui cauda
exponencial, mas dá ideia de que isso é verdade. Realmente, seja XRW

n , Y RW
n dois proces-

sos de mobilidade RandomWalk descrito acima. Seja TRWx,y o tempo do primeiro contato
para dois processos, lembrando que o contato ocorre no instante n, se a distância entre
os processos no instante n for menor ou igual a 2r,

TRWx,y = min{n : ‖XRW
n − Y RW

n ‖ ≤ 2r},

tal que x, y ∈ A sejam estados iniciais, XRW
0 = x, Y RW

0 = y. Consideramos também o
tempo de contato para os passeios aleatórios X̃n, Ỹn:

T̃x,y = min{n : ‖X̃n − Ỹn‖ ≤ 2r},

tal que x, y ∈ Ad sejam estados iniciais, X̃0 = x, Ỹ0 = y. Assim, a seguinte relação é



20 DISTRIBUIÇÃO DOS TEMPOS DE CONTATO E INTERCONTATO 3.1

válida: quase certamente

TRWx,y ≤
T̃x,y∑
i=0

ti ≡ τT̃x,y . (3.1.7)

Realmente, no instante τT̃x,y ocorre o contato, mas o contato poderia acontecer também
durante os trajetos ti o que não está sendo controlado. Existem constantes positivas c, γ
tais que

P (TRWx,y ≥ n | XRW
0 = x, Y RW

0 = y) < ce−γn.

A prova vem diretamente do fato de que as variáveis ti tem distribuição geométrica e
o número de membros da soma em (3.1.7) possuem cauda exponencial.

Notamos que o tempo de intercontato é o tempo de retorno para o processo, que é
igual a diferença entre os dois processos. A diferença dos dois processos Zn = XRW

n −Y RW
n

também é um processo da mesma mobilidade, que pode ser com outros parâmetros. Assim
o tempo de intercontato entre XRW

n e Y RW
n é o tempo de retorno para o processo Zn.

Sabe-se que o tempo de retorno de um passeio aleatório simétrico (quando a média
do incremento é igual a zero) em Z2 tem cauda polinomial. Então é possível em uma
extensa área A em comparação com a área de contato não observar empiricamente a
cauda exponencial. O que acontece nas simulações da mobilidade RandomWalk no The
One, veja a Figura 3.1.

Teoricamente, o comportamento do tempo de contato na mobilidade RandomWalk e
a cadeia de Markov bem conhecida de passeio aleatório simples (simple random walk)
em reticulado de um torus unidimensional (tal que as probabilidades de pulos para frente
e para trás tem probabilidades 1/2) e bidimensional (com probabilidades de pulos em 4
direções iguais a 1/4) devem ser parecidas. Por isso, realizamos simulações para observar
empiricamente o tempo de retorno. Embora formalmente, o tempo de retorno de um
passeio aleatório simples seja diferente do tempo de encontro de dois passeios aleatórios
simples, mas as distribuições deles possuem formas parecidas.

As simulações mostram perfeitamente o decaimento da cauda exponencial na simu-
lação do tempo de intercontato para o random walk simples nos torus unidimensional e
bidimensional, ver a Figura 3.2 para o caso unidimensional e a Figura 3.3 para o torus
bidimensional. E também podemos observar que antes de algum tempo a forma da dis-
tribuição complementar é polinomial. Esse fenômeno foi denominado de dicotomia por
[KBV10].
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Figura 3.2: Resultados dos cenários de simulação do modelo random walk no torus unidimen-
sional para diferentes tamanhos do torus: 100, 1000 e 104.

Figura 3.3: Resultados dos cenários de simulação do modelo random walk no torus bidimensi-
onal para diferentes tamanhos do torus: 100×100, 1000×1000.
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3.1.3 Tempo de intercontato MapBasedMovement.

Entre os três tipos de mobilidade, a mobilidade MapBasedMovement é a mais próxima
da realidade. A mobilidade RandomWalk e MapBasedMovement podem ser definidas em
um volume infinito, em R2, espalhado em um mapa infinito. Assim, MapBasedMovement
pode ser visto como um passeio aleatório em um grafo planar embutido em R2 com a
diferença de que os movimentos dentro dos elos são determinísticos, os saltos do passeio
ocorrem com probabilidade 1 em uma direção escolhida, da mesma forma como ocorre
no modelo de mobilidade RandomWayPoint : os estados da cadeia são compostos não
somente da posição das unidades móveis, mas também de um próximo ponto de bifurcação
(próximo cruzamento) de forma que a unidade móvel escolhe a sua próxima direção, ou
próximo ponto de cruzamento aleatoriamente e uniformemente.

Desse ponto de vista MapBasedMovement é representado como uma cadeia de Markov
com o conjunto de estados mais complexo que R2N mas ainda é finito. Assim, teorica-
mente, MapBasedMovement tem que apresentar a cauda exponencial. O que é confirmado
empiricamente pelas simulações, veja na Figura 3.1.

3.2 Tempo de Contato

Embora o conceito do tempo de contato seja natural e as contas não sejam difíceis,
tradicionalmente a literatura não menciona a distribuição do tempo de contato. Isso
acontece provavelmente porque a duração do tempo de contato em geral é muito menor
do que a duração do tempo de intercontato das redes DTNs.

3.2.1 Modelo matemático da distribuição do tempo de contato.

O tempo de duração do contato é o tempo de intersecção de dois círculos de raio r
que se movimentam com uma velocidade vo fixa. A distribuição desse tempo é difícil de
achar analiticamente, por isso resolvemos achar a distribuição desse tempo baseando-se
em simulações. O tempo da intersecção depende dos parâmetros r, v0 e também depende
do ângulo sob o qual os dois círculos vão se interseccionar. Veja a Figura 3.4.

Figura 3.4: Modelo de percurso livre de duas unidades móveis.

Se α, β ∈
(−π

2
, π
2

)
, então as direções α (denotamos como vetor unitário ~v1, ‖~v1‖ = 1) e

oposta para β (denotamos como vetor unitário v̄2, ‖~v2‖ = 1) com certeza se intersectam.
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Consideramos o vetor ~v1 − ~v2. Isso significa que o círculo 2 vai ser estático, enquanto o
círculo 1 vai se movimentar com velocidade ~v1 − ~v2 e com ângulo α + β ∈

(
−π

2
, π
2

)
, e o

círculo 1 com certeza vai intersectar o círculo 2.
Veja agora a Figura 3.5. Se o círculo 1 movimenta-se pelo ângulo ϕ ∈

(−π
2
, π
2

)
, então

a distância que passa o centro do círculo 1 durante a intersecção é a distância d(ϕ) ≡
OB = 4r cosϕ.

Figura 3.5: Modelo de percurso livre de duas unidades móveis.

Se α, β ∈
(−π

2
, π
2

)
então o vetor de velocidade ~v1 − ~v2 vai ter o ângulo ϕ = α+β

2
e o

valor absoluto desse vetor velocidade é

‖~v1 − ~v2‖2 = (cosα + cos β)2 + (sinα + sin β)2 = 2(1 + cos(α− β)),

‖~v1 − ~v2‖ =
√

2(1 + cos(α− β)).

Lembrando que os círculos se movimentam com velocidade v0, assim o valor absoluto da
velocidade de intersecção é vα,β = v0‖~v1 − ~v2‖ que dá o valor

vα,β = v0
√

2(1 + cos(α− β)).

E o tempo de duração dessa intersecção

tα,β =
dϕ

vα,β
=

4r cos
(
α+β
2

)
v0
√

2
√

1 + cos(α− β)
. (3.2.1)

tα,β é variável aleatória (provavelmente com cauda pesada). Não é difícil ver que vale a
seguinte forma alternativa de (3.2.1)

tα,β =
4r

v0
√

2
· cos

(
α+β
2

)
cos
(
α−β
2

) . (3.2.2)

Essa última expressão usaremos para simular o tempo de intersecção. Veja o Algo-
ritmo 3.1.
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Algoritmo 3.1. Simulador dos tempos de intersecção.
Início

1: α(i) ∼ U
(
−π

2
, π
2

)
, i = 1, . . . , N

2: β(i) ∼ U
(
−π

2
, π
2

)
, i = 1, . . . , N

3: r ∼ 100 {raio de comunicação das unidades móveis}
4: v0 ∼ 30 {velocidade das unidades móveis}
5: para i ← 1 até N faça

6: t(i) =
4r cos(α(i)+β(i)2 )

v0
√
2 cos(α(i)−β(i)2 )

7: fim para

Fim.

3.2.2 Resultados da simulação

Os resultados da simulação, veja Figura 3.6, mostram que os modelos map based
movement e random waypoint apresentam comportamento semelhante às distribuições
apresentadas em relação a densidade do tempo de intersecção tα,β.

Figura 3.6: Resultados dos cenários de simulação de contatos dos modelos de mobilidade (map
based movement, random walk e random waypoint).
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Isso significa que as intersecções nestes casos são parecidas com o esquema descrito
acima. Enquanto o random walk representa a distribuição do tempo de intersecção com-
pletamente diferente, exponencial. Isso ocorre devido a intersecção do caso do random
walk não ocorrer somente em uma direção, mas as direções mudam durante a intersecção
várias vezes.
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Capítulo 4

Grafo dinâmico como processo
estocástico

Neste Capítulo consideramos os modelos de mobilidades DTNs como processos esto-
cásticos: processo de Markov e processo de renovação.

4.1 Grafo dinâmico markoviano

Naturalmente podemos representar os modelos de mobilidade como um processo de
Markov conhecido como grafo aleatório dinâmico [HYPH15]. Para este processo de Mar-
kov, fornecemos o tempo médio da disseminação da informação de interesse comum (In-
formation of Common Interest, IoCI ).

Observamos que as conexões oportunistas realistas entre as unidades móveis (Mobile
Units, MU ) podem ser consideradas como um processo estocástico de tempo contínuo
M = ζ(t) na topologia da rede de ecossistemas DTNs, com conjuntos dos estados serem
uma posição de nós V (MUs) em alguma área finita A ⊂ R2 que se move com algumas
velocidades (definidas ou escolhidas aleatoriamente) em uma área A de acordo com algum
percurso, assim ζ(t) ∈ A|V | ou ζ(t) ∈ R2|V |.

Todos os nós possuem raio de enlace r, por isso se a distância entre dois nós quaisquer
for menor que 2r, então a conexão entre estes nós ocorre. Se representamos uma conexão
entre os nós como uma aresta em um grafo com o conjunto de vértices V , assim o processo
M induz o então chamado grafo dinâmico de tempo contínuo G = {Gt, t ∈ [0,∞)} de
forma que o espaço de estados são todos os grafos possíveis com vértices V .

Observe que o grafo dinâmico G não é necessariamente um processo de Markov. Apesar
do fato de que G não seja um processo de Markov, no caso quando a densidade dos nós na
área A for baixa a dinâmica do grafo G pode ser aproximada por um processo de Markov.
Em particular, apresentamos a seguir o modelo de probabilidade proposto:

Observe que V = {1, ..., N} seja novamente um conjunto de vértices, ou unidades
móveis e | V |= N seja a quantidade de nós em V . Para qualquer dois nós distintos i, j

27
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∈ V , i 6= j associamos um processo de Markov de tempo contínuo ξij(t) com dois estados
{0, 1} com taxas de transição:

λ taxa de transição 0 −→ 1 ("nascimento" de uma conexão),
µ taxa de transição 1 −→ 0 ("morte" de uma conexão existente).
Todos os (ξij)i,j∈V são independentes e identicamente distribuídos. Este processo de

Markov é bem estudado e a distribuição de probabilidade para o processo ξij(t) está no
estado i ∈ {0, 1} é conhecido explicitamente. Além disso, o regime estacionário para cada
processo é dado pelo vetor πi,j ≡ π =(π(0), π(1)) =

(
µ

λ+µ
, λ
λ+µ

)
Observe que o regime estacionário do grafo dinâmico G pode ser representado pelo

famoso grafo aleatório de Erdös-Rényi G(N, p) com o número de vértices N e a proba-
bilidade de se ter uma aresta entre dois vértices p = λ

λ+µ
. Neste contexto, observe que a

duração dos contatos tem distribuição exponencial com taxa µ. Isto é consequência da
propriedade de Markov do nosso modelo, e está em conformidade com o resultado de
[HYPH15] , neste trabalho os autores mostraram que "a duração dos contatos entre um
par de MUs obedece um modelo de mobilidade de direção aleatória é aproximadamente
distribuída exponencialmente".

Quando λ � µ esperamos que o modelo reflita aproximadamente a comunicação
oportunista entre os pares de usuários móveis (MUs) com dispositivos móveis equipados
com grande capacidade de armazenamento e múltiplos modos de comunicação da rede
em uma área com baixa densidade de MUs.

Usando a terminologia de [HYPH15] podemos formular o problema a ser resolvido
para este caso. As MUs percorrem livremente a área finita A e a "informação de interesse
comum" (IoCI) é disseminada de acordo com o protocolo de retransmissão epidêmico.
Nos termos da nossa definição de processoM pode ser formulado para alguns cenários:

1. quando um contato entre os nós i, j ∈ V ocorre que, se o nó i tem IoCI e j não
tem, então o nó i passa (contamina) ao mesmo tempo o IoCI para o nó j.

2. assumindo que um IoCI possua tamanho L, então o IoCI passa através da conexão
entre dois nós se o tempo de conexão é maior do que L, no modelo considerado ele
passa com probabilidade eµL

4.1.1 Primeiro Cenário

Suponha que no momento inicial o único nó 1 está contaminado (possui IoCI). O nó 1
com a taxa (N − 1)λ cria uma conexão e contamina com IoCI um novo nó i1. Depois que
um novo nó i2 possa ser contaminado pelos dois nós 1 e i1 com a taxa 2(N − 2)λ, etc. Se
temos k nós contaminados, então o novo nó contaminado aparece com a taxa k(N − k)λ,
etc. Assim o tempo médio de atraso TN pode ser calculado como:

TN =
1

λ

N−1∑
k=1

1

k(N − k)
=

1

λN

N−1∑
k=1

(1

k
+

1

N − k
)

(4.1.1)
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Que é igual a fórmula (7) em [HYPH15]. Além disso, se consideramos a assintótica tal
que λN −→ c quando N −→∞, que corresponde a uma população com densidade pobre,
então a assintótica da média do tempo de atraso total está crescendo como lnN :

TN ≈
2

c
lnN as N →∞. (4.1.2)

4.1.2 Segundo Cenário

No segundo cenário a taxa de um novo contato seria multiplicado pela probabilidade de
passar a informação de um nó contaminado para um não contaminado. Isto significa que se
temos k nós contaminados, então o novo nó contaminado aparece com taxa k(N−k)λeµL,
assim

TN =
1

λeµL

N−1∑
k=1

1

k(N − k)
≈ 2 lnN

λeµL
as N →∞. (4.1.3)

As fórmulas (4.1.1) e (4.1.3) tem a mesma assintótica de N .

4.2 Grafo dinâmico como processo de renovação

Neste caso, quando o tempo de intercontatos e contatos não tem a distribuição expo-
nencial, o modelo estocástico adequado para modelar as redes DTNs seria um processo
de renovação.

Consideramos dois cenários:

1. Quando o tempo de contato é constante e igual a 1.

2. Quando o tempo de contato é uma variável aleatória.

Cenário 1. Definimos o processo ξ(t) com dois estados 0 e 1. Consideramos um
conjunto de variáveis aleatórias discretas τi, τi ≥ 1, independentes e identicamente dis-
tribuídas com a função de distribuição cumulativa F0. Definimos as seguintes variáveis
aleatórias Sn =

∑n
k=1 τk. Então, o processo

ξ(t) =

{
1, se existe n tal que t = Sn;

0, caso contrário,

é conhecido como processo de renovação.
Sabe-se que

lim
t→∞

P(ξ(t) = 1) =
1

E(τ1)
. (4.2.1)

Com cada par de vértices i, j ∈ V associamos as cópias independentes do processo de
renovação ξ(t), denotando-os como ξij(t).

Interpretando, o evento {ξij = 1} como a existência da conexão entre as unidades i,
j obtemos o grafo dinâmico G.
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Observe que no limite, quando t → ∞, o grafo dinâmico G pode ser representado
pelo famoso grafo aleatório de Erdös-Rényi G(N, p) com o número de vértices N e a
probabilidade de ter uma aresta entre dois vértices p = 1

E(τ1) .
Cenário 2. Para definir o segundo cenário introduzimos os tempos de contatos como

variáveis aleatórias θk, θk ≥ 1 independentes e identicamente distribuídas com função de
distribuição cumulativa F1. Introduzimos as seguintes variáveis aleatórias

ln =
n−1∑
k=1

(τk + θk) + τn, rn =
n∑
k=1

(τk + θk).

Consideramos o seguinte processo

ξ(t) =

{
1, se ln < t ≤ rn;

0, caso contrário.

Com cada par de vértices i, j ∈ V associamos as cópias independentes do processo de
renovação ξ(t), denotando-os como ξij(t). Interpretando, o evento {ξij = 1} como a
existência da conexão entre as unidades i, j e obtemos o grafo dinâmico G.

Infelizmente, a análise do tempo médio de atraso não podemos calcular explicita-
mente no momento para grafos dinâmicos definidos pelos processos de renovação. Mas
deixaremos o seguinte resultado como uma hipótese:

Quando t → ∞ a medida invariante deste processo pode ser representado pelo
famoso grafo aleatório de Erdös-Rényi G(N, p) em que

p =
E(θ1)

E(θ1) + E(τ1)
.
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Métricas de redes complexas aplicadas
no grafo dinâmico (evolução temporal)

Consideremos como antes Gt = (V , Et) um snapshot no instante t da sequência de
grafos apresentada na definição de grafo dinâmico. Seja como antes N =| V | o número
de vértices e mt = | Et | o número de arestas. Potencialmente Gt = (V , Et) não é conexo.
Consideremos então que Gt possui ct componentes conexas maximais. Aqui, chamamos
de componentes conexas maximais uma componente conexa C de Gt tal que não existe
v ∈ V tal que C ′ = C ∪ {v} seja conexa. Por questão de simplicidade, sempre que
nos referirmos a componentes conexas de Gt, estaremos falando de componentes conexas
maximais de Gt. Observe que se a quantidade de componentes conexas de Gt for igual a
N , então a rede está totalmente desconexa.

Consideremos ainda Cmaxt o conjunto das componentes conexas máxima de Gt, isto é,
se C ∈ Cmaxt então a quantidade de vértices de C é maior ou igual que qualquer outra
componente conexa de Gt.

Apresentamos a seguir a definição das onze métricas de redes complexas para serem
aplicadas sobre o conjunto de snapshots do grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto.

1. Número de vértices nCt de Ct ∈ Cmaxt .

2. Número de arestas mC
t de Ct ∈ Cmaxt .

3. Número de arestas mt de Gt.

4. Número de componentes conexas ct de Gt.

5. Número de componentes conexas máxima de cmaxt .

6. Densidade: consideramos a densidade como sendo

ρt =
2mt

N(N − 1)
.
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7. Grau médio de Gt: o grau médio do grafo Gt é dado por

ḡt =

∑
v∈V

g(v)

N
,

em que g(v) é o grau do vértice v.

8. Posto de Gt: o posto de Gt, denotado por r(Gt), é dado por

r(Gt) = N − ct,

em outras palavras o posto do grafo Gt é igual ao número de vértices isolados.

9. Contato (conexão): é uma função booleana que possui valor 1 se existiu um enlace
entre os nós i e j no instante de tempo t, e 0, caso contrário.

10. Rota: é uma função booleana que possui valor 1 se existiu um caminho entre os
nós i e j no instante de tempo t, e 0, caso contrário.

11. Distância: D(i, j, t) é a menor distância (arestas) para ir do nó i até o nó j no
instante de tempo t. Caso não exista uma rota, D(i, j, t) = ∞.

A Figura 5.1 apresenta um exemplo de três snapshots de um grafo dinâmico de inter-
valo de tempo discreto.

Figura 5.1: Exemplo de três snapshots de um grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto.

A Tabela 5.1 apresenta os resultados dos cálculos da aplicação das métricas na Figura
5.1 são:
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Métricas do Arcabouço (a) (b) (c)
Número de arestas 8 4 6
Quantidade de componentes conexas 6 8 7
Quantidade de componentes conexas má-
xima

1 2 1

Quantidade de vértices na componente co-
nexa máxima

5 2 3

Quantidade de arestas na componente co-
nexa máxima

8 4 4

Densidade 0.1777 0.0888 0.1333
Grau médio 1.6 0.8 1.2
Posto 4 2 3
Valor do contato entre os nós 1 e 5 0 0 0
Valor da rota entre os nós 1 e 5 1 0 0
Distância entre os nós 1 e 5 1 ∞ ∞

Tabela 5.1: Resultados dos cálculos da aplicação das métricas

A modelagem descritiva de grafo dinâmico de intervalo de tempo discreto é utilizada
para tirar fotografias (snapshots) do ecossistema das redes DTNs e a instância deste
modelo possibilita mapear a evolução temporal da mobilidade armazenada nos rastros de
contatos relacionados com o conjunto de métricas apresentada na Tabela 5.1.

5.1 Cenário de aplicação das métricas de redes com-

plexas do grafo dinâmico

Nesta seção analisamos de forma descritiva a evolução temporal das quatro métricas de
grafos dinâmicos dos rastros de contatos dos modelos de mobilidade map based movement,
random walk e random waypoint.

A Tabela 5.2 apresenta a configuração dos parâmetros do cenário para a aquisição
dos rastros de contatos associados com os modelos de cenários de mobilidade map based
movement, random walk e random waypoint:

Descrição dos Parâmetros Valor
Semente 1

Modelo de mobilidade map based movement, random walk e random waypoint
Número de nós 50

Área 4500 m x 3400 m
Raio 100 m

Velocidade Ônibus (30 km/h)
Tempo de parada 0 s

Tabela 5.2: Configuração dos parâmetros para os cenários de mobilidade Map Based Movement,
Random Walk e Random Waypoint.
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Todos os modelos estocásticos do grafo dinâmico representados na Seção 4 têm uma
particularidade em comum: as evoluções temporais de cada aresta são independentes. Isto
é, a evolução temporal da conexão entre dois vértices i e j (i 6= j), ξi,j(t), é independente
de ξk,l(t) tal que o conjunto {k, l} 6= {i, j}. Por exemplo, a evolução ξ1,5(t) e a evolução
ξ3,8(t) são independentes, do mesmo modo a evolução ξ1,5(t) e ξ1,3(t) são igualmente
independentes.

Nesta seção, junto com a evolução temporal das métricas de grafos dinâmicos gerados
pelo simulador The ONE consideramos a evolução das três métricas de grafos dinâmicos
que chamamos de simulador independente. Este simulador usa como entrada a trajetória
do grafo dinâmico Gt gerado pelo The ONE, e mistura aleatoriamente os rótulos das
arestas, usando permutação π, obtendo o grafo temporal π(Gt).

O nosso objetivo é observar se existe diferença na estrutura das componentes conexas
geradas pelo simulador The ONE e pelo simulador independente. O procedimento que
descrevemos na estatística chama-se de teste de permutação. A hipótese (nula) que que-
remos testar é verificar se as evoluções de ξi,j(t) simulados pelo The One são realmente
independentes. A ideia do teste de permutação é a seguinte: misturando aleatoriamente
os rótulos das arestas, (i, j)→ π(i, j), em que π é uma permutação aleatória dos rótulos,
o simulador independente faz que todos os processos de evolução ξπ(i,j)(t) sejam realmente
independentes. Desta forma, mantendo o mesmo número de arestas mt para a trajetória
do The One, Gt, e a mesma trajetória depois da permutação dos rótulos, π(Gt), calculare-
mos uma característica topológica e faremos a comparação entre a distribuição de valor da
característica para a trajetória Gt e a distribuição dela para a trajetória π(Gt). Caso não
observamos diferença significativa entre as duas distribuições, então aceitamos a hipótese
nula sobre a independência dos processos ξi,j(t), e a rejeitamos em caso contrário.

A Figura 5.2 apresenta a evolução temporal resultante da aplicação das métricas de
redes complexas: número de componentes conexas (ct - azul), número de componentes
conexas máxima (cmaxt - laranja) e número de vértices na componente conexa máxima (nct
- vermelho ) no grafo dinâmico usando o simulador independente e o simulador The One
para o modelo de mobilidade map based movement.
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Figura 5.2: Evolução temporal da aplicação das métricas de redes complexas no grafo dinâmico
usando o simulador independente e o simulador The One para o modelo de mobilidade map based
movement.

Na Figura 5.2 constatamos que existe uma diferença imperceptível no comportamento
da métrica relacionada com o número de componentes conexas (ct - azul) do modelo de
mobilidade map based movement. Embora a diferença nas outras características, cmaxt e
nct sejam mais evidentes nas trajetórias temporais as distribuições pelo boxplot são muito
pequenas e insignificantes. Isto nos leva a aceitar a independência das trajetórias dos
rastros de contatos.

A Figura 5.3 apresenta a evolução temporal resultante da aplicação das métricas de
redes complexas: número de componentes conexas (ct - azul), número de componentes
conexas máxima (cmaxt - laranja) e número de vértices na componente conexa máxima (nct
- vermelho ) no grafo dinâmico usando o simulador independente e o simulador The One
para o modelo de mobilidade random walk.
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Figura 5.3: Evolução temporal da aplicação das métricas de redes complexas no grafo dinâmico
usando o simulador independente e o simulador The One para o modelo de mobilidade random
walk.

Na Figura 5.3 constatamos que as diferenças são significativas nos comportamentos das
métricas relacionados com o número de componentes conexas, número de componentes
conexas máxima e número de vértices na componente conexa máxima para o modelo de
mobilidade random walk. No nível descritivo, isto nos leva a rejeitar a independência das
trajetórias dos rastros de contatos.

A Figura 5.4 apresenta a evolução temporal resultante da aplicação das métricas de
redes complexas: número de componentes conexas (ct - azul), número de componentes
conexas máxima (cmaxt - laranja) e número de vértices na componente conexa máxima (nct
- vermelho ) no grafo dinâmico usando o simulador independente e o simulador The One
para o modelo de mobilidade random waypoint.
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Figura 5.4: Evolução temporal da aplicação das métricas de redes complexas no grafo dinâmico
usando o simulador independente e o simulador The One para o modelo de mobilidade random
waypoint.

Na Figura 5.4 constatamos que existe uma diferença imperceptível no comportamento
da métrica relacionada com o número de componentes conexas (ct - azul) do modelo de
mobilidade random waypoint. Embora a diferença nas outras características, cmaxt e nct
sejam mais evidentes nas trajetórias temporais as distribuições pelo boxplot são muito
pequenas e insignificantes. Isto nos leva a aceitar a independência das trajetórias dos
rastros de contatos.

A análise estatística do comportamento individual das métricas de redes complexas
aplicadas no grafo dinâmico é importante, no entanto em alguns casos não é suficiente
devido a evolução temporal demandar a compreensão conjunta dos conjuntos das métricas
apresentadas na Figura 5.2 . E este é um dos objetivos de estudos futuros.
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Capítulo 6

Conclusão

As informações relacionadas com o fenômeno da mobilidade em ecossistemas de re-
des DTNs é de natureza aleatória. Desta forma, o processo de aquisição de dados da
mobilidade associados com o grafo dinâmico é importante para estabelecer a forma da
distribuição das variáveis (atributos) que descrevem o fenômeno e os parâmetros da distri-
buição. Sermpezis e Spyropoulos [SS15] falam da ausência de um framework para estudar
redes oportunistas. Então, o arcabouço que propomos contribui de forma efetiva para
analisar ecossistemas de redes oportunistas.

Neste contexto, procuramos desenvolver diversos experimentos com o propósito de
garantir representatividade das amostras relacionadas com as características importan-
tes das populações dos modelos de mobilidade (map based movement, random walk e
random waypoint). O modelo de grafo dinâmico e a especificação da arquitetura do ar-
cabouço de redes complexas sistematizaram o processo de aquisição de dados dos rastros
de contatos relacionado com as variações da topologia das redes de ecossistemas DTNs, e
consequentemente possibilitou desenvolver a análise exploratória dos dados de contatos.

Primeiramente, investigamos a sensibilidade da parametrização dos atributos (semen-
tes, velocidade, tempo de parada, raio de comunicação, quantidade de nós) dos cenários
de mobilidade (map based movement, random walk e random waypoint) e consequen-
temente a sua simulação com o The One gerou os rastros de contatos associado com
os encontros oportunistas entre as unidades móveis. Os resultados da análise estatística
mostraram que todos os atributos são relevantes em ecossistemas DTNs, com exceção da
semente.

Uma das mais importantes métricas dos modelos de mobilidade são os tempos de in-
tercontatos. Os resultados da simulação e a análise exploratória mostraram que o modelo
random waypoint apresenta distribuição exponencial do tempo de contato, random walk
apresenta aparentemente comportamento polinomial, enquanto o map based movement
tem característica dicotômica: até um determinado instante de tempo é polinomial e de-
pois apresenta decaimento exponencial. Mesmo que o random walk mostre decaimento
polinomial, os argumentos teóricos e simulação levam-nos a acreditar que o cenário poli-
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nomial é muito pessimista.
Foram consideradas outras métricas relacionadas com a topologia dos contatos: nú-

mero de componentes conexas, número de componentes conexas máxima, número de
vértices na componente conexa máxima.

Os gráficos da evolução temporal das métricas foram construídos e obtidos para cada
cenário de mobilidade (map based movement, random walk e random waypoint).

Os resultados mostraram a aceitação da independência das trajetórias dos rastros
de contatos para os cenários map based movement e random waypoint, e a rejeição da
independência das trajetórias dos rastros de contatos para o cenários random walk.

Por último, representamos dois modelos de mobilidade de Markov de grafos dinâmicos
e calculamos analiticamente o tempo médio de disseminação da informação.

Acreditamos, que os processos de Markov são adequados para os modelos de modelos
de mobilidade do tipo random waypoint. Enquanto, para os outros modelos de mobilidade
os processos de renovação podem ser mais apropriados.

6.1 Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento da pesquisa, identificamos algumas questões que pode-
rão ser desenvolvidas em trabalhos futuros como extensão deste. Elencamos a seguir as
questões:

- Publicar em veículos científicos nacionais ou internacionais os resultados parciais
da nossa pesquisa.

- Desenvolver uma análise com mais acurácia de todas as métricas que pesquisamos
no contexto de ecossistemas de redes DTNs.

- Formalizar matematicamente os modelos analíticos que auxiliam a análise da evo-
lução temporal das métricas de ecossistemas de redes DTNs.

- Analisar ecossistemas oportunistas com maior densidade de nós utilizando o forma-
lismo matemático de grafos dinâmicos.

- Investigar outros modelos de mobilidade reais ou sintéticos relacionados com redes
oportunistas.

- Pesquisar sobre a Técnica de Clumping em ecossistemas de redes DTNs [Ald89].
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Apêndice 1. Resultados dos testes de sensibilidade com

o simulador The One

Apresentamos os resultados dos testes com algumas métricas de grafos dinâmicos

são sensíveis com as mudanças nos parâmetros dos simuladores.

Os métodos paramétricos possibilitam configurar os atributos (parâmetros) dos

cenários de mobilidade para investigar se a amostragem estatística segue uma distribuição

conhecida, com predições sendo feitas na escala de intervalos de tempo. Quando os

experimentos resultantes da análise estatística não são satisfeitos (livres de distribuição),

os métodos não paramétricos devem ser usados.

O teste de hipótese é uma técnica estatística que usamos para realizar a inferência

estatística sobre as distribuições dos dados com a finalidade de saber se estas distribuições

tem a mesma média ou mediana e se esses conjuntos de dados têm a mesma variabilidade.

No desenvolvimento da análise usamos os métodos estatísticos que elencamos a

seguir:

- Análise das distribuições e Box plot comparativos;

- Teste de Kruskal-Wallis: método estatístico não paramétrico que proporciona testar

a hipótese sobre um conjunto de amostras com o objetivo de verificar se estas pos-

suem a mesma distribuição. O teste de Kruskal-Wallis frequentemente é usado para

testar a hipótese de que todas as amostras foram selecionadas de distribuição igual

(são da mesma população) contra a hipótese alternativa de que ao menos duas das

populações possuem funções de distribuições diferentes. O teste de Kruskal-Wallis

se baseia nos postos dos conjuntos de experimentos de cada amostra.

H0: as amostras têm a mesma distribuição de valores.

H1: as amostras não têm a mesma distribuição de valores.



Resultados Obtidos da Mudança das Sementes

A Tabela 1 apresenta a configuração dos parâmetros para os cenários MapBased-

Movement, RandomWalk, RandomWaypoint. Na Tabela 1 o parâmetro tempo de parada

Descrição dos Parâmetros Valor
Sementes 1 / 2 / 3 / 4

Modelo de mobilidade mapbasedmovement, random walk e random waypoint
Número de nós 50

Área 4500 m x 3400 m
Raio 100 m

Velocidade ônibus (30 - 70 km/h)
Tempo de parada 100 s

Tabela 1: Configuração dos parâmetros para os cenários MapBasedMovement, RandomWalk,
RandomWaypoint.

para o modelo de mobilidade RandomWalk é sempre 0.

A conjectura que propomos sobre a variação das sementes apresentado no cenário

da Tabela 1 é de que este atributo não seja relevante para influenciar as oportunidades dos

encontros oportunistas relacionados com os modelos de mobilidade das unidades móveis

dos ecossistemas das redes DTNs.

A análise exploratória dos dados (box plots) e das distribuições possibilitou-nos

observar que nos modelos de mobilidade map based movement e random walk a nossa

conjectura se confirmou.

Consideramos os cenários apresentados na Seção para analisar os resultados ob-

tidos das distribuições relacionadas com as modificações das sementes dos experimentos

que apresentamos a seguir.

Mobilidade MapBasedMovement

A Figura 1 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade map based movement.



Figura 1: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade map based move-
ment.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 1 mostram que as mudanças

das sementes nos cenários de mobilidade Map Based Movement não são relevantes para

evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual aproxi-

madamente a 1. Portanto, há evidências para afirmar que as distribuições não diferem

significativamente.

Mobilidade RandomWalk

A Figura 2 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random walk.

Figura 2: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random walk.



A análise das distribuições apresentadas na Figura 2 mostram que as mudanças das

sementes nos cenários de mobilidade random walk não são relevantes para evidenciar a

similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi aproximadamente igual a 1.

Portanto, há evidências para afirmar que as distribuições não diferem significativamente.

Mobilidade RandomWaypoint

A Figura 3 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random waypoint.

Figura 3: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random waypoint.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 3 mostram que as mudanças das

sementes nos cenários de mobilidade random waypoint não são relevantes para evidenciar

a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a aproximadamente

0.752. Portanto, há evidências para afirmar que as distribuições não diferem significati-

vamente.

Resultados Obtidos da Mudança dos Tempos de Paradas

A Tabela 2 apresenta a configuração dos parâmetros para os cenários Map Based

Movement, Random Walk e Random Waypoint:



Descrição dos Parâmetros Valor
Semente 1

Modelo de mobilidade map based movement, random walk e random waypoint
Número de nós 50

Área 4500 m x 3400 m
Raio 100 m

Velocidade ônibus (30 - 70 km/h)
Tempo de parada 0,0 / 0,100 / 0,300 / 0,400 s

Tabela 2: Configuração dos parâmetros para os cenários Map Based Movement, Random Walk
e Random Waypoint.

Na Tabela 2 o parâmetro tempo de parada para o modelo de mobilidade random

Walk é sempre 0.

A hipótese que propomos sobre a variação dos tempos de parada apresentado no

cenário da Tabela 2 é de que este atributo é relevante para influenciar as oportunidades dos

encontros oportunistas relacionados com os modelos de mobilidade das unidades móveis

dos ecossistemas das redes DTNs.

A análise exploratória dos dados (box plots) e das distribuições possibilitou-nos

observar que nos modelos de mobilidade map based movement e random walk a nossa

conjectura foi confirmada.

Consideramos os cenários apresentados na Seção para analisar os resultados ob-

tidos das distribuições relacionados com as modificações dos tempos de paradas dos nós

dos cenários dos experimentos que apresentamos a seguir.

Mobilidade MapBasedMovement

A Figura 4 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade map based movement.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 4 mostram que as mudanças

dos tempos de paradas dos cenários de mobilidade map based movement são relevantes

para evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a

aproximadamente 0. Portanto, há evidências para afirmar que as distribuições diferem

significativamente.



Figura 4: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade map based move-
ment.

Mobilidade RandomWalk

A Figura 5 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random waypoint.

Figura 5: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random waypoint.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 5 mostram que as mudanças

dos tempos de paradas dos cenários de mobilidade random waypoint são relevantes para

evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a apro-



ximadamente 0. Portanto, há evidências para afirmar que as distribuições diferem signi-

ficativamente.

1 Resultados Obtidos da Mudança das Velocidades

Consideramos os cenários apresentados na Seção 1 para analisar os resultados obti-

dos das distribuições relacionados com as mudanças das velocidades dos nós dos cenários

dos experimentos que apresentamos a seguir.

A Tabela 3 apresenta a configuração dos parâmetros para os cenários Map Based

Movement, Random Walk e Random Waypoint:

Descrição dos Parâmetros Valor
Semente 1

Modelo de mobilidade map based movement, random walk e random waypoint
Número de nós 50

Área 4500 m x 3400 m
Raio 100 m

Velocidade Pedestre (1,8 - 5,4 km/h) / Corredor (10 - 25 km/h) /
Bicicleta (20 - 30 km/h) / Ônibus (30 - 70 km/h)

Tempo de parada 0,100 s

Tabela 3: Configuração dos parâmetros para os cenários Map Based Movement, Random Walk
e Random Waypoint.

A suposição que fazemos sobre mudanças nas velocidades apresentadas no cenário

da Tabela 3 é de que este atributo é relevante para influenciar as oportunidades dos

encontros oportunistas relacionados com os modelos de mobilidade das unidades móveis

dos ecossistemas das redes DTNs. A análise exploratória dos dados (box plots) e das

distribuições possibilitou-nos observar que em todos os modelos de mobilidade a nossa

conjectura foi confirmada.

Na Tabela 3 o parâmetro tempo de parada para o modelo de mobilidade random

walk é sempre 0.

Mobilidade MapBasedMovement

A Figura 6 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade map based movement.



Figura 6: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade map based move-
ment.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 6 mostram que as mudanças

na velocidade dos nós dos cenários de mobilidade map based movement são relevantes

para evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a

aproximadamente 0. Portanto, há evidências para afirmar que as distribuições diferem

significativamente.

Mobilidade RandomWalk

A Figura 7 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random walk.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 7 mostram que as mudanças nas

velocidades dos nós dos cenários de mobilidade random walk são relevantes para evidenciar

a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a aproximadamente

0. Portanto, há evidências para afirmar que as distribuições diferem significativamente.



Figura 7: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random walk.

Mobilidade RandomWaypoint

A Figura 8 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random waypoint.

Figura 8: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random waypoint.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 8 mostram que as mudanças

na velocidade dos nós dos cenários de mobilidade random waypoint são relevantes para

evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a apro-



ximadamente 0. Portanto, há evidências para afirmar que as distribuições diferem signi-

ficativamente.

2 Resultados Obtidos da Mudança na Quantidade de

Nós

Consideramos os cenários apresentados na Seção 2 para analisar os resultados ob-

tidos das distribuições relacionados com as modificações do número de nós dos cenários

dos experimentos que apresentamos a seguir.

A Tabela 4 apresenta a configuração dos parâmetros para os cenários map based

movement, random walk e random waypoint :

Descrição dos Parâmetros Valor
Semente 1

Modelo de mobilidade map based movement, random walk e random waypoint
Número de nós 30 / 40 / 50 / 60

Área 4500 m x 3400 m
Raio 100 m

Velocidade ïnibus (30 - 70 km/h)
Tempo de parada 0,100 s

Tabela 4: Configuração dos parâmetros para os cenários map based movement, random walk e
random waypoint.

Na Tabela 4 o parâmetro tempo de parada para o modelo de mobilidade random

walk é sempre 0.

A conjectura que fazemos sobre mudanças nas quantidade de unidades móveis

apresentadas no cenário da Tabela 4 é de que este atributo é relevante para influenciar as

oportunidades dos encontros oportunistas relacionados com os modelos de mobilidade das

unidades móveis dos ecossistemas das redes DTNs. A análise exploratória dos dados (box

plots) e das distribuições possibilitou-nos observar que em todos os modelos de mobilidade

a nossa hipótese foi confirmada.



Mobilidade MapBasedMovement

A Figura 9 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade map based movement.

Figura 9: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade map based move-
ment.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 9 mostram que as mudanças

na quantidade de nós dos cenários de mobilidade map based movement são relevantes

para evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual

a aproximadamente 0. Portanto, há fortes evidências para afirmar que as distribuições

diferem significativamente.

Mobilidade RandomWalk

A Figura 10 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random walk.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 10 mostram que as mudan-

ças na quantidade de nós dos cenários de mobilidade random walk são relevantes para

evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a apro-

ximadamente 0. Portanto, há fortes evidências para afirmar que as distribuições diferem

significativamente.



Figura 10: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random walk.

Mobilidade RandomWaypoint

A Figura 11 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random waypoint.

Figura 11: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random waypoint.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 11 mostram que as mudanças

na quantidade de nós dos cenários de mobilidade random waypoint são relevantes para

evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a apro-



ximadamente 0. Portanto, há fortes evidências para afirmar que as distribuições diferem

significativamente.

3 Resultados Obtidos da Mudança do Raio

Consideramos os cenários apresentados na Seção 3 para analisar os resultados obti-

dos das distribuições relacionados com as modificações dos raios dos nós dos experimentos

que apresentamos a seguir.

A Tabela 5 apresenta a configuração dos parâmetros para os cenários map based

movement, random walk e random waypoint:

Descrição dos Parâmetros Valor
Semente 1

Modelo de mobilidade map based movement, random walk e random waypoint
Número de nós 50

Área 4500 m x 3400 m
Raio 100 / 200 / 300 / 400 m

Velocidade ônibus (30 - 70 km/h)
Tempo de parada 0,100 s

Tabela 5: Configuração dos parâmetros para os cenários Map Based Movement, Random Walk
e Random Waypoint.

Na Tabela 5 o parâmetro tempo de parada para o modelo de mobilidade random

Walk é sempre 0.

A hipótese que fazemos sobre mudanças nos raios das unidades móveis apresentadas

no cenário da Tabela 5 é de que este atributo é relevante para influenciar as oportunida-

des dos encontros oportunistas relacionados com os modelos de mobilidade das unidades

móveis dos ecossistemas das redes DTNs. A análise exploratória dos dados (box plots)

e das distribuições possibilitou-nos observar que em todos os modelos de mobilidade a

nossa conjectura foi confirmada.

Mobilidade MapBasedMovement

A Figura 12 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade map based movement.



Figura 12: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade map based move-
ment.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 12 mostram que as mudanças

no raio dos nós dos cenários de mobilidade map based movement são relevantes para

evidenciar a similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a apro-

ximadamente 0. Portanto, há fortes evidências para afirmar que as distribuições diferem

significativamente.

Mobilidade RandomWalk

A Figura 13 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random walk.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 13 mostram que as mudanças

no raio dos nós dos cenários de mobilidade random walk são relevantes para evidenciar a

similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi aproximadamente igual a 0.

Portanto, há fortes evidências para afirmar que as distribuições diferem significativamente.

Mobilidade RandomWaypoint

A Figura 14 apresenta as distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de

mobilidade random waypoint.



Figura 13: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random walk.

Figura 14: Distribuições obtidas de quatro amostras do modelo de mobilidade random waypoint.

A análise das distribuições apresentadas na Figura 14 mostram que as mudanças no

raio dos nós dos cenários de mobilidade random waypoint são relevantes para evidenciar a

similaridade das amostras. O resultado do p-valor do teste foi igual a aproximadamente 0.

Portanto, há fortes evidências para afirmar que as distribuições diferem significativamente.



Apêndice 2. Random walk no torus unidimensional

Algoritmo 1 Random walk no torus unidimensional
1: função getRandomWalkOnTorus(n)

2: passos = 0

3: y = y + sample(c(−1, 1), 1)

4: passos = passos+ 1

5: enquanto y 6= 0 faça

6: y = (y + sample(c(−1, 1), 1))modn)

7: passos = passos+ 1

8: fim enquanto

retorna passos

9: fim função

10: M = 100 {tamanho do torus}

11: N = 1000 {quantidade de percursos}

12: resultSimulation = vector()

13: para i ← 1 até N faça

14: resultSimulation(i) = getRandomWalkOnTorus(M)

15: fim para



Apêndice 3. Random walk no torus bidimensional

Algoritmo 2 Random walk no torus bidimensional.
1: função getRandomWalkOnTorus2D(n)

2: passos = 1

3: xdir = 0

4: ydir = 0

5: pathDistribution ∼ U [0, 1]

6: se (pathDistribution <= 0.25) então

7: xdir = ((xdir + 1)modn)

8: senão

9: se (pathDistribution <= 0.5) então

10: xdir = ((xdir − 1)modn)

11: senão

12: se (pathDistribution <= 0.75) então

13: ydir = ((ydir + 1)modn)

14: senão

15: ydir = ((ydir − 1)modn)

16: fim se

17: fim se

18: fim se

19:

20: enquanto (!(xdir = 0& ydir = 0)) faça

21: pathDistribution = runif(1)

22: se (pathDistribution <= 0.25) então

23: xdir = ((xdir + 1)modn)

24: senão

25: se (pathDistribution <= 0.5) então

26: xdir = ((xdir − 1)modn)



27: senão

28: se (pathDistribution <= 0.75) então

29: ydir = ((ydir + 1)modn)

30: senão

31: ydir = ((ydir − 1)modn)

32: fim se

33: fim se

34: fim se

35: passos = passos+ 1

36: fim enquanto

retorna passos

37: fim função

38: M = 100 {tamanho do torus}

39: N = 1000 {quantidade de percursos}

40: resultSimulation = vector()

41: para i ← 1 até N faça

42: resultSimulation(i) = getRandomWalkOnTorus2D(M)

43: fim para
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