
Resumo 

 

O trabalho descrito neste documento aborda a questão de encaminhamento de tráfego 

em redes ad hoc IEEE 802.11, aplicadas a uma solução para expansão geográfica de 

redes infra-estruturadas. A solução proposta usa exclusivamente mecanismos de nível 

2, sendo completamente transparente tanto para o utilizador como para o 

administrador. Este modo de operação permite criar a ilusão que todos os nós da rede 

ad hoc são adjacentes a nível IP (distância de um hop). Apesar disso, esta solução 

pode ser usada exclusivamente para encaminhamento de tráfego dentro de redes ad 

hoc embora não esteja optimizada para esse efeito. Uma vez que a referida solução 

cria uma topologia em árvore, única para toda a rede, e dá conexão a uma rede infra-

estruturada, a optimização é feita no sentido de fornecer aos nós os caminhos mais 

curtos para aceder ao exterior da rede ad hoc. Em particular, neste documento é 

descrito o estudo e a implementação de um mecanismo para optimização do 

reencaminhamento de tráfego broadcast, na solução referida. 

Podem ser encontradas aqui breves descrições dos mais recentes protocolos 

dedicados a redes ad hoc, sendo que a maioria ainda se encontra em desenvolvimento. 

É também feita uma apresentação geral do funcionamento do protocolo One Hop Ad 

hoc Protocol (OHAP), que serviu de base à realização deste trabalho. As propostas 

elaboradas para a resolução do problema associado ao broadcast são detalhadas e 

discutidas, apresentando-se uma análise comparativa final, com resultados a apoiar a 

opção por um deles em detrimento do outro. É descrita a implementação do mecanismo 

desenvolvido, com particular ênfase no mecanismo de detecção de duplicados 

associado. Finalmente, a solução é avaliada e comparada com protocolos de 

encaminhamento para redes ad hoc, Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) e 

Optimized Link State Routing (OLSR), que são referências no que diz respeito a este 

tipo de protocolos. 
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Abstract 

 

The work described in this document addresses the problem of traffic forwarding in IEEE 

802.11 ad hoc networks, applied to a solution for geographical expansion of 

infrastructure networks. The proposed solution operates exclusively at layer 2 and is 

completely transparent for both users and administrators. This operation mode allows 

creating the illusion that all the nodes in the ad hoc network are one IP hop away from 

each other. Besides, that solution can be used exclusively for forwarding inside the ad 

hoc network despite it is not optimized for that purpose. Considering that the solution 

creates a tree topology, unique for the entire network, and that it gives connection to an 

infrastructure network, the optimization done provides shortest paths for the nodes to 

gain access to the outside of the ad hoc network. In particular, this text describes the 

study and implementation of a broadcast forwarding mechanism to optimize the 

mentioned solution. 

This text includes brief descriptions of the most recent protocols designed for ad hoc 

networks, some of them being currently in development. An overview of the One Hop Ad 

hoc Protocol (OHAP), which was the starting point for this work, is also presented. The 

proposed solutions to handle broadcast traffic are presented, discussed and compared 

in detail, and the results obtained were used to justify the choice of one of them over the 

other. The implementation of the selected mechanism is also described, emphasizing 

the associated duplicate detection mechanism. Finally, the solution is evaluated and 

submitted to a comparison with Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) and 

Optimized Link State Routing (OLSR), two reference routing protocols in ad hoc 

networks. 
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