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Resumo: Os simuladores são as ferramentas mais utilizadas pela comunidade pesquisadora em redes cabeadas e 
redes sem fio, particularmente as redes Ad Hoc móveis (MANET). Entretanto, enquanto o uso de simuladores vem 
aumentando, a credibilidade dos resultados das simulações tem diminuído. Para determinar a credibilidade das 
simulações em redes MANET, foram analisados todos os artigos publicados entre 2000 e 2004 nos anais do “ACM 
International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing” (MobiHoc). Nas análises foram 
encontrados diversos problemas de credibilidade. O objetivo principal desta apresentação é mostrar onde estão as 
principais armadilhas em se tratando de simulações para redes MANET, e como evitá-las. São descritas ainda 
duas ferramentas para auxiliar na credibilidade de simulações. A primeira, denominada de iNSpect (interactive NS-
2 protocol and environment confirmation tool), é uma ferramenta de visualização e animação de simulações. A 
segunda ferramenta gera dados sumarizados a partir de parâmetros de simulação, numa tentativa de realizar 
comparações entre cenários distintos de simulação. Tal ferramenta é denominada SCORES (SCenariO 
characteRizEr for Simulation).  
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