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Validaç̃ao Reaĺıstica de Ḿetricas Espaço-Temporais
para Redes ad hoc Sem Fio
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Resumo— Resultados de trabalhos recentes apontaram que
duas destacadas ḿetricas de mobilidade espaço-temporais para
redesad hoc sem fio possuem limitaç̃oes cŕıticas. Paralelamente,
duas novas ḿetricas espaciais e uma temporal foram propos-
tas e validadas atrav́es de modelos de mobilidade puramente
sintéticos. Todavia, devidòas limitações que tais modelos possuem
para representar as caracteŕısticas reais da mobilidade humana,
este artigo apresenta uma compreensiva validação dessas novas
métricas empregando-se um recente e bem aceito modelo de
mobilidade reaĺıstico.

Palavras-Chave— mobilidade, depend̂encia espacial,
depend̂encia temporal, redead hoc sem fio.

Abstract— Results from recent studies have pointed out that
two well-known spatial and temporal mobility metrics for mobile
ad hoc networks have critical drawbacks. At the same time,
two new spatial and one temporal mobility metrics have been
proposed and validated through purely synthetic mobility models.
However, due to the limitations that such models have to
characterize the real trace provided by human mobility, this
paper presents a comprehensive validation of these new metrics
employing a recently well-accepted realistic mobility model.

Keywords— mobility, spatial dependence, temporal depen-
dence, wireless ad hoc network.

I. I NTRODUÇÃO

Os últimos anos t̂em testemunhado o elevado crescimento
no interesse por estudos que avaliem os efeitos e impactos que
a mobilidade de pessoas e veı́culos provocam em protocolos
e serviços projetados para as redesad hocmóveis (MANETs)
e variantes (VANETs, DTNs). O desenvolvimento de soluções
para essas redes sem fio que sejam cientes da mobilidade
dos dispositivos (ńos) é um dos grandes benefı́cios a serem
alcançados. Como consequência, tal interesse tem provocado
elevado crescimento do número de propostas de novos mode-
los e ḿetricas de mobilidade.

Modelo de mobilidadée o responśavel por regular o padrão
de movimento dos usuários ḿoveis, impactando principal-
mente no desempenho de protocolos [1], [3]. De acordo com
suas caracterı́sticas, ele pode ser utilizado para descrever o
movimento de pessoas, veı́culos terrestres, ou mesmo aero-
naves [7], [8]. Os modelos de mobilidade são quantificados
atrav́es das ḿetricas de mobilidade, as quais também podem
ser empregadas para classificação dos mesmos.

Bai et al. [3] propuseram um arcabouço para analisar
o impacto da mobilidade no desempenho de protocolos de
roteamento em MANETs. Como parte do arcabouço, foram
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propostas duas ḿetricas de mobilidade para medir o nı́vel
de depend̂encia espacial e temporal entre dispositivos móveis
(Seç̃ao II). Essas ḿetricas, denominadas GDE (Grau de De-
pend̂encia Espacial) e GDT (Grau de Dependência Temporal),
têm sido utilizadas para diversos propósitos como, por exem-
plo, no desenvolvimento e avaliação de protocolos de rotea-
mento [9], na avaliaç̃ao de modelos de mobilidade [14] e no
desenvolvimento de algoritmos de agrupamento (clustering)
adaptativos̀a mobilidade [15].

Alguns estudos recentes [4], [5] apontam que as métricas
GDE e GDT apresentam limitações cŕıticas, as quais podem
comprometer v́arios resultados. Como solução para as falhas
detectados nas ḿetricas, os autores propuseram duas métricas
espaciais, GDEA (Grau de Dependência Espacial Aprimorado)
e GPN (Grau de Proximidade entre Nós), e uma ḿetrica
temporal, GDTA (Grau de Dependência Temporal Aprimo-
rado). Essas ḿetricas, segundo os autores, não apresentam
as deficîencias inerentes̀as ḿetricas GDE e GDT. Porém, o
comparativo entre as ḿetricas do arcabouço IMPORTANT e
as propostas pelos autores foi realizado empregando-se apenas
modelos de mobilidade de primeira geração (sint́eticos) [13],
que possuem limitaç̃oes em caracterizar adequadamente a
mobilidade dos dispositivos em cenários reais. Dessa forma,
surge a necessidade e oportunidade tanto de reavaliar as
métricas GDE e GDT como de revalidar as métricas GDEA,
GDTA e GPN, em ambos os casos considerando um modelo
de mobilidade comprovadamente realı́stico.

Dessa forma, duas são as contribuiç̃oes deste artigo.
Primeiro, apresenta uma reavaliação das ḿetricas espaço-
temporais do popular arcabouço IMPORTANT [3], com o
objetivo de comprovar ou não as limitaç̃oes encontradas.
Em segundo lugar, apresenta uma revalidação das recentes
métricas espaço-temporais (GDEA, GPN e GDTA), com o
proṕosito de verificar se de fato são ou ñao mais confíaveis
que as do arcabouço IMPORTANT. Esta investigação seŕa
feita considerando cenários comprovadamente realı́sticos de
mobilidade humana. Até o presente momento, não h́a estudos
na literatura que tenha conduzido tal análise.

O restante deste artigo encontra-se estruturado da seguinte
forma. A Seç̃ao II apresenta uma breve discussão sobre
modelos e ḿetricas de mobilidade. A metodologia empregada
neste trabalhóe descrita na Seção III. Em seguida, na Seção
IV encontra-se a validação das recentes ḿetricas espaço-
temporais em ceńarios reaĺısticos de mobilidade. Por fim, a
Seç̃ao V cont́em as conclus̃oes do trabalho e recomendações
para trabalhos futuros.
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As métricas de mobilidade têm sido desenvolvidas tanto
para avaliar quantitativamente/qualitativamente como para
classificar os diversos modelos existentes, sejam estes
sint́eticos ou ñao-sint́eticos. Uma vez que um nó móvel (e.g.,
pedestre) pode movimentar-se de acordo com o movimento de
outro ńo, parece oportuno pensar sobre métricas de mobilidade
que tenham como fundamento essa relação. A respeito disso,
Bai et al [3] propuseram o grau de dependência espacial
(GDE), que indica o ńıvel de similaridade entre as velocidades
dos dispositivos que estejam razoavelmente próximos uns
dos outros. O valor de GDÉe alto quando as velocidades
dos dispositivos s̃ao similares, em magnitude e direção. Isso
normalmente ocorre quando o movimento de um nó depende
de outro. Assim, quando aplicada em toda uma redead hoc
móvel, essa ḿetrica d́a ind́ıcios do quanto os dispositivos
se movimentam em grupo. Uma ilustração de depend̂encia
espacial está retratada na Figura 1 (a).

A métrica GDE tem sido bastante utilizada em uma vasta
gama de trabalhos de pesquisa: avaliação de protocolos de
roteamento geográfico [11]; na validaç̃ao [12] e avaliaç̃ao [10],
[14] de modelos de mobilidade; na análise de desempenho
de protocolos de roteamento [3], [6], [9]; e no projeto de
algoritmos de agrupamento [15].

Fig. 1. Ilustraç̃ao dos conceitos de dependência espacial e temporal.

Para as definiç̃oes de f́ormulas a seguir, são consideradas as
seguintes notaç̃oes:T é o tempo da simulação,N é o ńumero
de dispositivos ḿoveis, X,Y representam o comprimento e
largura do ceńario geogŕafico de simulaç̃ao,R é o alcance de
transmiss̃ao do ŕadio dos dispositivos,~v(i, t) indica o vetor
velocidade do dispositivoi no instantet, e D(i, j, t) é a
dist̂ancia Euclidiana entre os dispositivosi, j no instantet.

O grau de dependência espacial entre dois dispositivosi, j

no instantet, GDE(i, j, t), é dado pelo produto entre o
cosseno dôangulo formado pelos vetores da velocidade dos
dispositivos e a raz̃ao entre a menor e maior magnitude da
velocidade dos dispositivos (Equação 1).

GDE(i, j, t) = Cos(~v(i, t), ~v(j, t))×RV (~v(i, t), ~v(j, t)) (1)

Uma outra ḿetrica baseada no vetor velocidadeé o grau de
depend̂encia temporal (GDT) [3]. O proṕosito dessa ḿetricaé
de distinguir modelos temporais (e.g., Gauss-Markov, SLAW)
dos modelos aleatórios e baseados em grupo. Embora se-
melhante ao GDE, a ḿetrica GDT é aplicada individual-
mente a cada dispositivo. O objetivóe medir a suavidade
do movimento, ou seja, o quão abruptamente a velocidade

de um dispositivoi varia ou ñao ao longo do tempo. Se o
vetor velocidade do dispositivoi no instantet é semelhante
ao vetor do mesmo dispositivo nos instantes predecessores,
t − 1, t − 2, · · · , t − k, ent̃ao o GDT(i,t) seŕa alto. Uma
ilustraç̃ao da ḿetrica GDT est́a retratada na Figura 1 (b), onde
se pode observar três posiç̃oes e velocidades consecutivas de
um dispositivo ao longo da trajetória do movimento.

O grau de dependência temporal do dispositivoi entre os
instantest e t′ é dado pelo produto entre o cosseno doângulo
formado pelos vetores da velocidade do dispositivo e a razão
entre a menor e maior magnitude da velocidade do dispositivo
(Equaç̃ao 2).

GDT (i, t, t′) = Cos(~v(i, t), ~v(i, t′))×RV (~v(i, t), ~v(i, t′))
(2)

A importância das ḿetricas GDE e GDT tamb́em pode ser
verificada pelo fato de já terem sido implementadas em outras
conhecidas ferramentas de geração e ańalise de mobilidade, a
exemplo da BonnMotion [2].

Contudo, como j́a mencionado na introdução, resultados
recentes [4], [5] mostraram que ambas GDE e GDT apresen-
tam limitaç̃oes e/ou falhas crı́ticas. Como soluç̃ao para esse
problema, foram propostas duas métricas espaciais (GDEA e
GPN) e uma temporal (GDTA), as quais supostamente são
mais confíaveis que aquelas. O problemaé que a avaliaç̃ao
comparativa descrita nesses trabalhos foi baseada unicamente
em modelos de mobilidade de primeira geração, ou seja,
em modelos puramente sintéticos. Entretanto, as ḿetricas de
mobilidade devem ser testadas tanto em modelos puramente
mateḿaticos (sint́eticos) como, principalmente, em modelos
baseados em traços reais de movimento.

As fórmulas para calcular as novas métricas Grau de
Depend̂encia Espacial Aprimorado (GDEA), Grau de Proxi-
midade entre Ńos (GPN) e Grau de Dependência Temporal
Aprimorado (GDTA) est̃ao mostradas, respectivamente, nas
Equaç̃oes 3, 4 e 5:

GDEA(i, j, t) =

{

1
K

∑t−1
k=t−K GDE(i, j, k) se~v(i, t), ~v(j, t) = ~0

GDE(i, j, t) caso contŕario.
(3)

GPN = 1−

1
N(N−1)/2

∑N−1
i=1

∑N
j=i+1

∑
T

t=1
D(i,j,t)/R

T
√

X2+Y 2

2R

(4)

GDTA(i, t) =

{

0, sevelocidadeNaoMudou()
Cos(i, t)×RV (i, t), caso contŕario.

(5)

Na Equaç̃ao 3, o valor da variável K é proporcional ao tempo
médio de pausa dos dispositivos, um tı́pico par̂ametro de mobilidade.

III. S IMULAÇ ÃO

O modelo de mobilidade de segunda geração SLAW [8] foi
escolhido para a validação das ḿetricas de mobilidade neste tra-
balho. O elevado ńıvel de realismo do modelo, as variadas opções
de configuraç̃ao e o ŕapido interesse despertado pela comunidade
justificam essa escolha.

Para a validaç̃ao das ḿetricas s̃ao considerados quatro conjuntos
de ceńarios, os quais s̃ao definidos pela variação da quantidade de
dispositivos ḿoveis na rede (50 e 100) e da quantidade de pontos
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TABELA I

CONFIGURAÇÃO DO MODELO SLAW PARA A SIMULAÇÃO.

Parâmetro Valor Parâmetro Valor

Tempo de simulaç̃ao 900 s Raio de agrupamento 50 m
Qtde de dispositivos (N) 50, 100 Expoente Levy (β) 1
Tamanho do ceńario 0,5 x 0,5 km Tempo ḿın. de pausa 1, 20, 40, ..., 100 s
Alcance de comun. (R) 50 m Tempo ḿax. de pausa 900 s
Distância alfa 3 Pontos de passagem (W) 20, 25, 40, 50,
Par̂ametro Hurst 0,75 60, 80, 100
a Tempo ḿın. de pausa.b Tempo ḿax. de pausa.c Pontos de passagem.

de passagem (waypoints) no ceńario (25 e 50). Em todos os casos o
tempo ḿınimo de pausa (p) dos dispositivos foi variado entre 1 a 100
segundos (ver Tabela I), de forma a comprovar ou não a queda do
valor do GDE em decorrência desse aumento (fenômeno discutido
em [5]). O tempo ḿaximo de pausáe igual ao tempo de simulação,
queé de 900 s. O cenário tem geometria quadrangular de lado igual
a 500 m. Cinco ceńarios adicionais foram especificados para compor
a avaliaç̃ao das ḿetricas temporais, baseados em uma variação mais
ampla do ńumero de pontos de passagem. A configuração dos demais
par̂ametros do modelo SLAW seguiu os valores padrões especificados
pelos idealizadores do modelo.

Ao todo foram gerados 29 cenários de mobilidade; sendo que
cada ceńario foi executado dez vezes, totalizando 290 experimentos.
O ńıvel de confiança utilizado nos gráficos é de 95%, o qual foi
calculado utilizando-se o programa Excel 2010.

IV. VALIDAÇ ÃO DAS M ÉTRICAS DEMOBILIDADE

ESPAÇO-TEMPORAIS

A análise da validaç̃ao das ḿetricas est́a dividida em duas seções.
A primeira (Seç̃ao IV-A) mostra a avaliaç̃ao das ḿetricas espaciais
GDE, GDEA e GPN, enquanto que o comparativo das métricas
temporais GDT e GDTA encontra-se na Seção IV-B.

A. Métricas Espaciais
O principal problema relatado sobre a métrica GDE, nas avaliações

em que foram empregados modelos de mobilidade de primeira
geraç̃ao [5], é que esta ḿetrica apresentaria um fenômeno de queda da
depend̂encia espacial entre os dispositivos, na medida em que estes
passassem menos tempo se movimentando e mais tempo parados.
Por conseqûencia, dois ceńarios gerados por um mesmo modelo de
mobilidade e que tenham os mesmos valores para os parâmetros de
entrada, com exceção do tempo de pausa nodal (i.e., do nó), poderiam
apresentar valores do GDE muito diferentes.

Por esse motivo, decidiu-se repetir a análise apresentada em [5],
onde as ḿetricas GDE e GDEA foram comparadas em diferentes
ńıveis de tempo de pausa dos dispositivos. A Figura 2 retrata o
comportamento das ḿetricas espaciais GDE e GDEA quando se
aumenta o tempo de pausa mı́nimo de 1 a 100 segundos nos quatro
conjuntos de ceńarios descritos na seção anterior.

As Figuras 2(a), 2(c), 2(e) e 2(g) retratam o diferente impacto que
o tempo de pausa provoca em cenários com diferentes quantidades
de dispositivos (N) e ńumero dewaypoints(W). No ceńario em que
N=50 e W=25, o valor do GDE cai quase que continuamente com o
aumento do tempo de pausa, partindo de 0,07 (p = 1 s) para menos de
0,03 (p = 100 s). Enquanto isso, GDEA sofre um aumento seguido
por um peŕıodo de oscilaç̃ao.

Ressalta-se que, quando o tempo de pausaé pequeno (1 s) ambos
GDE e GDEA possuem valores próximos, visto que nessa situação
a quase totalidade da correlação espacial deve-se aos perı́odos de
movimento e ñao de pausa. O crescimento contı́nuo da correlaç̃ao de
pausa (diferença entre GDEA e GDE) pode ser observado na Figura
2(b), que mostra que a correlação de pausa (capturada pela métrica
GDEA) torna-se maior com o aumento do tempo de pausa dos nós.
Evidentemente que, em um cenário at́ıpico em que os dispositivos
nunca se movimentem não existiŕa correlaç̃ao de pausa, dado que

Fig. 3. Grau de Proximidade entre Nós para v́arios ńıveis de pausa.

seu ćalculo é baseado no histórico do movimento dos dispositivos
(Equaç̃ao 3).

No ceńario com o dobro de dispositivos (N=100 e W=25) o
comportamento das ḿetricas GDEA e GDEé semelhante ao do
ceńario com N=50 e W=25 (Figuras 2(e) e 2(f)), sendo semelhantes
aos resultados apresentados em [5].

Nos ceńarios que possuem o dobro do número de pontos de
passagens (W=50), novamente percebe-se uma forte queda no valor
do GDE (Figuras 2(c) e 2(g)). Por outro lado, o valor do GDEA sofre
um aumento seguido por perı́odos de declı́nio. Um fen̂omeno seme-
lhante foi descrito em [5]. Essa variação ocasiona um crescimento
oscilat́orio da correlaç̃ao de pausa (Figuras 2(d) e 2(h)).

Quanto ao grau de proximidade entre nós (GPN), seu compor-
tamento ao variar-se o número de dispositivos (N), a quantidade
de pontos de passagens (W) e o tempo de pausa dos dispositivos
est́a ilustrado na Figura 3. A partir desse resultado, duas observações
podem ser feitas. Primeiro, o fato de os dispositivos passarem mais
tempo parados ñao afetou o GPN da rede. Este resultado está de
acordo com o encontrado quando GPN foi avaliada em modelos
sint́eticos [4].

Segundo, o aumento de N ou W não afetou o valor do GPN. O fato
de que a distribuiç̃ao dos pontos de passagem no mapaé heteroĝenea
e auto-similar, aliado ao fato de que os usuários (que carregam
os dispositivos ḿoveis) tendem a primeiro visitar os destinos mais
próximos e śo ent̃ao os mais distantes (conforme descrito em [8]),
pode ter contribúıdo para essa pouca variabilidade no valor do GPN.

B. Métricas Temporais
Conforme explicado na Seção II, o objetivo das ḿetricas GDT e

GDTA é o mesmo: quantificar o nı́vel de depend̂encia temporal do
movimento dos dispositivos. Como o movimento dos seres humanos
possui caracterı́sticas naturalmente temporais, e visto que o modelo
SLAW comprovadamente capta essa propriedade, então, a credibili-
dade das ḿetricas GDT e GDTA ficaŕa comprometida caso elas sejam
consideravelmente influenciadas pela variação de algum parâmetro
do modelo. Dado que alguns parâmetros do modelo SLAW já s̃ao
configurados de forma a melhor corresponder com os traços reais
(e.g., expoente Levy= 1), torna-se mais sensato analisar o impacto
que outros parâmetros possam ocasionar nessas métricas, a exemplo
do pŕoprio tempo de pausa e do número de pontos de passagem.

A variaç̃ao do ńumero de pontos de passagem (W) ocasionou uma
queda no valor do GDT (Figura 4). Entretanto, o fato de haver mais
ou menos pontos de passagem não deveria estar relacionado ao nı́vel
de correlaç̃ao temporal do movimento do usuário. Por outro lado, a
métrica GDTA ñao demonstrou ser afetada por W.

A variaç̃ao sofrida pelas ḿetricas temporais quando se aumenta o
tempo de pausa dos dispositivos da rede está ilustrada na Figura 5. Em
todos os casos nota-se o mesmo cenário: a ḿetrica GDT inicialmente
sofre um declı́nio abrupto, seguido de uma queda constante, porém,
menos acentuada. A ḿetrica GDTA ñao foi influenciada pelo tempo
de pausa, sempre apresentando valores bastante elevados (entre 0,96
e 0,98).
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(a) GDE x GDEA N=50 e W=25 (b) GDEA-GDE N=50 e W=25

(c) GDE x GDEA N=50 e W=50 (d) GDEA-GDE N=50 e W=50

(e) GDE x GDEA N=100 e W=25 (f) GDEA-GDE N=100 e W=25

(g) GDE x GDEA N=100 e W=50 (h) GDEA-GDE N=100 e W=50

Fig. 2. Ańalise comparativa das ḿetricas espaciais GDE e GDEA.
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(a) GDT x GDTA N=50 e W=25 (b) GDT x GDTA N=50 e W=50

(c) GDT x GDTA N=100 e W=25 (d) GDT x GDTA N=100 e W=50

Fig. 5. Ańalise comparativa das ḿetricas de mobilidade temporais.

Fig. 4. Impacto da quantidade dewaypointssobre GDT e GDTA.

V. CONCLUSÃO

Os resultados descritos neste artigo comprovaram que as métricas
de mobilidade recentemente propostas na literatura (GDEA, GDTA
e GPN) [4], [5] s̃ao mais adequadas na captura das dependências
espacial e temporal em dispositivos móveis do que as existentes
atualmente (GDE e GDT) [3]. A comprovação foi realizada por meio
de um reaĺıstico modelo de mobilidade humana (SLAW). Entretanto,
parte dos resultados apontam que a métrica GDEA ainda necessita
de aprimoramentos, de forma a não apresentar o nı́vel de oscilaç̃ao
encontrado nos perı́odos transientes de pausa. Também foi observado
que a ḿetrica temporal GDT, ao contrário do GDTA, sofre variaç̃ao
negativa com o aumento do número de pontos de parada/passagem
(waypoints) e do tempo de pausa nodal.
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