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Abstract. In wireless mesh networks, the support to mobility is one of their
main advantages. Thus, it is necessary an efficient and secure mobility manage-
ment. However, existing mobility management protocols are proposed without
handling security vulnerabilities in mobility.This paper evaluates how security
vulnerabilities can compromise the availability of mobility in wireless mesh
networks. Hence, it presents an evaluation of the PGMID mobility protocol
under attacks against mesh routers and the ARP protocol. These attacks aim
at affecting the network mobility. Through this study, we aim to show how the
absence of security mechanisms, that ensure availability and network access,
influences negatively on network behavior.

Resumo. Nas redes em malha sem fio, o suporte à mobilidade é uma das suas
principais vantagens. Assim, é primordial que o gerenciamento de mobilidade
seja eficiente e seguro. Entretanto, protocolos de gerenciamento de mobilidade
existentes desconsideram as vulnerabilidades de segurança na mobilidade.Este
artigo avalia como a mobilidade de uma rede em malha pode ser comprometida
caso a segurança não seja considerada. Para isso, é apresentada a avaliação
por meio de simulações do protocolo de mobilidade PGMID frente a ataques
contra roteadores mesh e contra o protocolo ARP, que tenham por objetivo pre-
judicar a mobilidade na rede. Através do estudo, buscamos mostrar o quanto
a ausência de mecanismos de segurança que garantam a disponibilidade e o
acesso à rede influem negativamente no seu funcionamento.

1. Introdução
As redes em malha sem fio, também conhecidas como redes mesh (WMN - Wireless
Mesh Networks), são uma das alternativas mais promissoras para a comunicação de da-
dos sem fio. Essas redes são compostas por roteadores e clientes mesh (nós), apoiadas
por uma comunicação multissalto de topologias dinâmicas e com suporte à mobilidade
[Akyildiz et al. 2005]. O backbone dessas redes é formado por roteadores mesh, sendo
a comunicação entre estes nós realizada unicamente via interface sem fio. Estes nós são
constituı́dos de interfaces de diferentes tecnologias de comunicação e dotados de mobili-
dade mı́nima, atendendo às requisições dos usuários (os clientes mesh). Alguns destes ro-
teadores possuem funcionalidades de gateways e pontes, permitindo assim a interligação
com outras redes, tais como as redes locais sem fio (WLAN) e a Internet.

Ao contrário das redes locais sem fio, a expansão de uma rede em malha não é
um problema; a adição de nós ao backbone promove o aumento de pontos de acesso à



rede e a capacidade de roteamento da mesma [Akyildiz et al. 2005]. Essa capacidade de
suportar o crescimento da rede é denominada escalabidade. Além disso, essas redes são
autoconfiguráveis, ou seja, são capazes de se adaptar às alterações em sua topologia. A
autoconfiguração faz com que essas redes sejam resilientes e tolerantes a falhas. Essas
vantagens, aliadas às caracterı́sticas inerentes das redes em malha, as tornam uma interes-
sante solução para a comunicação de dados sem fio, suportando o uso crescente dos mais
diversos dispositivos móveis, a convergência tecnológica e a mobilidade.

Com o avanço das tecnologias sem fio e o fácil acesso a dispositivos portáteis,
os usuários têm se tornado cada vez mais móveis, fazendo com que a mobilidade exerça
grande importância no meio sem fio. Para que a mobilidade seja possı́vel, são necessários
mecanismos de suporte à mobilidade, garantindo a disponibilidade dos serviços aos
usuários que requerem acesso à Internet a partir de seus respectivos dispositivos móveis de
forma contı́nua sem restringir sua movimentação. O desafio em questão é garantir a trans-
parência, ou seja, que todo o processo de mobilidade não seja perceptı́vel às aplicações
e, consequentemente, aos usuários. Para tal, se faz necessária a existência de um geren-
ciamento de mobilidade efetivo. Este, por sua vez, é constituı́do pelo gerenciamento de
localização e pelo gerenciamento de handoffs [Akyildiz et al. 1999].

Nas redes em malha sem fio, a segurança é um campo ainda pouco explorado,
mas não menos importante. De forma geral, a privacidade, a disponibilidade, a justiça,
o não-repúdio e o controle de acesso são requisitos de segurança que dizem respeito às
redes em malha [Egners and Meyer 2010]. Estes estão estritamente associados ao cenário
de utilização e às caracterı́sticas dessas redes, tais como o dinamismo e a heterogeneidade
de seus componentes. O dinamismo, ou seja, a mobilidade dos nós na rede, é suscetı́vel a
ameaças de segurança que visam comprometer a disponibilidade, prejudicando o ingresso
e a manutenção de clientes mesh na rede. A disponibilidade pode ser afetada por ações
que objetivem sobrecarregar a rede ou indisponibilizar as atividades dos roteadores mesh.

Como as soluções de gerenciamento de mobilidade existentes para as redes locais
sem fio não atendem por completo aos requisitos das redes em malha, se faz necessário o
projeto de soluções especı́ficas que considerem as diferenças entre estas redes. O objetivo
deste artigo, por sua vez, é a avaliação e a análise de uma das soluções de gerenciamento
de mobilidade sob a perspectiva de segurança, a fim de identificar os pontos vulneráveis
na mobilidade. O objeto de estudo foi apresentado em [Boukerche and Zhang 2008] e
consiste de um protocolo de gerenciamento de mobilidade intra-domı́nio baseado em rote-
amento hı́brido. Uma das vantagens desse protocolo é promover a integração entre as ca-
madas de rede e de enlace para o encaminhamento de pacotes, sendo relevante para nossa
análise por atender aos requisitos de mobilidade de forma eficiente. O protocolo possui
ainda caracterı́sticas importantes para o gerenciamento de mobilidade como a ausência de
atualização de localização e de re-roteamento, garantindo assim handoffs transparentes.

O artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os trabalhos re-
lacionados ao gerenciamento de mobilidade e às arquiteturas de segurança nas redes em
malha sem fio. A seção 3 detalha o funcionamento do protocolo avaliado. A Seção 4
descreve as vulnerabilidades de segurança em redes em malha. A seção 5 descreve o am-
biente de avaliação e os resultados da avaliação deste protocolo diante dos ataques sobre
os roteadores mesh e sobre o protocolo ARP (Address Resolution Protocol). Finalmente,
a Seção 6 apresenta as conclusões e as direções para trabalhos futuros.



2. Trabalhos Relacionados
O gerenciamento de endereços, uma das questões de projeto do gerenciamento de
localização, tem por finalidade permitir a identificação de um nó móvel na rede durante
a sua movimentação. Nas redes em malha sem fio, essa identificação deve ocorrer tanto
interna quanto externamente, ou seja, no backbone mesh e no domı́nio da Internet. A
inalteração do endereço IP de um cliente mesh, permite que, após a ocorrência de han-
doffs, as comunicações UDP e TCP deste nó sejam mantidas. Os protocolos como Mobile
IP e iMesh [Xie and Wang 2008], por sua vez, são soluções que permitem ao cliente a
manutenção do seu endereço IP sem restrições de mobilidade.

A mobilidade e o roteamento são tratados independentemente nos mecanismos de
gerenciamento de mobilidade [Xie and Wang 2008]. Essa abordagem clássica pode levar
a tarefas de processamento desnecessárias e a redundâncias de funções. Essas questões
poderiam ser evitadas caso a mobilidade e o roteamento se complementassem, ou seja,
caso existisse uma abordagem conjunta entre ambos. Uma abordagem nesta direção foi
desenvolvida no protocolo Mobile Party [Mehdi et al. 2007], cuja solução faz uso de uma
estrutura de árvore de endereços para lidar com a mobilidade e o roteamento.

Soluções de gerenciamento de mobilidade que tratam de questões de segurança
não são conhecidas. Em geral, para suprir as necessidades de segurança em protoco-
los de gerência de mobilidade, uma arquitetura de segurança deve ser adotada. En-
tretanto, as arquiteturas de segurança propostas não são direcionadas particularmente
a protocolos de gerenciamento de mobilidade. Assim sendo, essas soluções descon-
sideram as especificidades dos protocolos com os quais estão trabalhando. MobiSEC
[Martignon et al. 2008] é uma dentre as arquiteturas de segurança propostas. Essa arqui-
tetura provê um arcabouço completo para lidar com as questões de segurança relativas ao
backbone e ao acesso à redes em malha. Esta arquitetura, por sua vez, se enquadra como
uma solução de segurança genérica.

A questão mobilidade versus segurança nos protocolos de gerenciamento de mo-
bilidade ainda tem muito a ser explorada. Neste artigo, a avaliação da segurança em um
protocolo de gerenciamento de mobilidade busca fornecer um panorama geral de como a
ausência de mecanismos de segurança pode ainda influenciar na mobilidade da rede.

3. Protocolo de Gerenciamento de Mobilidade
Nesta seção, é descrito o funcionamento do protocolo de gerenciamento de mobilidade em
estudo, o qual será referenciado por PGMID (Protocolo de Gerenciamento de Mobilidade
Intra-Domı́nio) [Boukerche and Zhang 2008]. A solução proposta por este protocolo é
destinada a atender os requisitos que garantam a intra-mobilidade nas redes em malha sem
fio infraestruturadas, provendo handoffs transparentes para aplicações em tempo real, tais
como aplicações de voz e vı́deo. Aos clientes mesh é permitido o acesso à rede através da
associação com os roteadores mesh, processo que será descrito mais adiante nesta seção.

3.1. Associação de um Cliente à Rede
A Figura 1 ilustra o processo de chegada de um cliente à rede e o processo envolvido na
comunicação entre clientes mesh no mesmo domı́nio. Para exemplificação, nosso cenário
é composto por apenas quatro roteadores mesh (nós escuros) e um par de clientes mesh
(nós claros). Na chegada de um cliente mesh (nó A) à rede, ilustrado na Figura 1(a), este



deve primeiramente escolher um roteador para associação, o qual irá lhe proporcionar o
acesso desejado à rede. Com o intuito de auxiliar a escolha deste roteador, mensagens
de sondagem são geradas pelo cliente A. Essas mensagens são transmitidas em broadcast
procurando obter respostas por parte dos roteadores para a avaliação de seus enlaces. Na
Figura 1(b), respostas (representadas pelas flechas) são geradas pelos dois roteadores cujo
raio de alcance cobre o cliente A. Suponha que o roteador A’ é o que apresenta o enlace
de melhor qualidade, ou seja, o enlace com menor atraso de resposta. Assim, o cliente
toma-o como possı́vel roteador para associação.

(a) (b) (c)

Figura 1. Processo de associação de um cliente mesh à rede

O processo de associação entre um cliente e um roteador é ilustrado na Figura
1(b). Este processo é concretizado através da troca de duas mensagens, uma requisição
de associação ao roteador mesh escolhido (flecha escura), e sua respectiva resposta (fle-
cha clara). Ao receber a requisição proveniente do nó A, o roteador A’ armazena duas
informações referentes a este cliente em uma tabela: o endereço IP (obtido através do
servidor DHCP) e o endereço MAC. Enquanto este roteador for o ponto de acesso do cli-
ente à rede, esta entrada será mantida na tabela. O endereço IP obtido, juntamente com os
endereços MAC do gateway e do próprio roteador A’, constituem a mensagem de resposta
ao cliente, possibilitando, finalmente, seu acesso à rede.

3.2. Comunicação Intra-Domı́nio entre Clientes
Assumindo que o cliente B está devidamente conectado à rede através do processo de
associação descrito na seção 3.1, a Figura 1(c) ilustra o inı́cio do processo de comunicação
de A para B, onde A’ e B’ atuam, respectivamente, como pontos de acesso desses nós à
rede. Em um primeiro momento, o cliente A desconhece o endereço fı́sico do cliente B. A
fim de obter este endereço, requisições ARP são enviadas aos roteadores por toda a rede,
como mostra a Figura 1(c). O roteador B’, ao receber essa requisição ARP (flecha escura),
irá verificar que o cliente B, nó cujo endereço MAC é procurado, consta em sua tabela
de clientes associados. Assim, este roteador é o encarregado de responder a requisição
ARP (flecha clara), na qual informa que o endereço requisitado é o seu próprio endereço
fı́sico. O cliente A, ao receber a resposta, possui todas as informações necessárias para o
preenchimento dos campos de endereços do cabeçalho MAC, os endereços 1 (receptor), 2
(transmissor), 3 (destino) e 4 (origem). Para que esses campos sejam interpretados de tal
forma, assume-se ToDS = 1 e FromDS = 1 no cabeçalho MAC. O preenchimento desses
campos e o encaminhamento dos pacotes originados por A são ilustrados na Figura 2(a).

Quando os pacotes gerados pelo cliente A são recebidos pelo roteador A’, este se
torna responsável pelo seu encaminhamento. Para isso, toma por base sua tabela de rotea-
mento. No nosso exemplo, o próximo salto definido na tabela de roteamento é o roteador
B’. O cabeçalho MAC dos pacotes que serão encaminhados por A’ com destino à B’ são



(a) (b) (c)

Figura 2. Comunicação entre clientes mesh no mesmo domı́nio

definidos na Figura 2(b). Quando o pacote atingir seu destino (roteador B’), este será
responsável por descobrir qual é o endereço IP do cliente mesh a que se destina o pacote.
Conhecendo esse endereço, o roteador B’ determina o endereço MAC correspondente ao
cliente mesh destino com o auxı́lio da tabela de clientes associados. O roteador B’ dá
inı́cio ao roteamento na camada de rede, e finalmente encaminha os pacotes ao cliente B,
processo o qual é representado na Figura 2(c).

3.3. Processo de Ativação de Handoffs

Caso um cliente esteja sob movimentação, este pode mudar seu ponto de acesso à rede,
ou seja, se associar a um novo roteador mesh, abandonando assim a conexão antiga. Essa
troca de pontos de acesso à rede por parte dos clientes caracterizam os handoffs, que,
por sua vez, são recorrentes da mobilidade na rede e do fato dos roteadores mesh serem
limitados ao alcance de suas antenas. Para contextualizar a ativação de handoffs, usaremos
como base a Figura 3, na qual é descrito todo o processo resultante dessa ativação. O
cenário de exemplo é o mesmo especificado para a Figura 1.

(a) (b) (c) (d)

Figura 3. Handoffs durante a comunicação entre nós no mesmo domı́nio

Inicialmente, o cliente B mantém-se associado ao roteador B’, recebendo os pa-
cotes gerados pelo cliente A e realizando verificações periódicas da qualidade do enlace
com este roteador. Num certo momento, o cliente B começa a se movimentar, como indi-
cado na Figura 3(a). Conforme B se afasta do seu ponto de acesso original, a qualidade
desse enlace tende a diminuir gradativamente. Quando o atraso de resposta ultrapassa o
limite máximo estipulado no protocolo, o processo de handoff inicia.

Mensagens de sondagem serão transmitidas, em broadcast, com o propósito de
determinar outro ponto de acesso para o cliente B. No exemplo em questão, supõe-se que
o enlace de melhor qualidade detectado seja o do roteador B”. Para uma nova associação,
duas trocas de mensagens são necessárias entre o cliente B e o roteador B”, conforme
indicado na Figura 3(b). A primeira é uma mensagem de reassociação (representada pela
flecha escura) e a segunda é a resposta que confirma essa associação (flecha clara).



Ao receber a confirmação do roteador B”, o cliente B deve informar aos demais
clientes na rede seu novo endereço MAC e enviar uma mensagem de desassociação ao
roteador B’, na qual deve informar o endereço MAC do seu novo ponto de acesso. Esse
processo é representado na Figura 3(c), onde as mensagens de anunciação de endereço
MAC são representadas pelas flechas claras, e a mensagem de desassociação é represen-
tada pela flecha escura. Quando o cliente A tomar conhecimento do novo endereço MAC
de B, os pacotes serão destinados a B”. No nosso exemplo, a tabela de roteamento de A’
indica uma rota alternativa para o roteador B”. O roteador B’, conhecendo o novo ponto
de acesso do cliente B à rede, é capaz de redirecionar os pacotes, que originalmente o
tinham por destino, para esse novo ponto. Esse processo é representado na Figura 3(d),
onde os pacotes referentes a esse encaminhamento são representados pela linha tracejada
em cor cinza.

4. Vulnerabilidades de Segurança no Gerenciamento de Mobilidade
No processo de mobilidade do PGMID, duas observações sobre segurança podem ser
feitas. Primeiro, não há controle no acesso à rede. Quando um cliente deseja se asso-
ciar ou trocar seu ponto de acesso à rede, nenhum processo envolvendo autenticação e
autorização é realizado. A única informação fornecida pelo cliente ao roteador mesh são
seus respectivos endereços MAC e IP. Em segundo, o correto funcionamento desse pro-
tocolo parte do princı́pio de que todos os nós na rede são cooperativos. Presume-se que
nenhum nó tenha propósitos maliciosos, seja modificando cabeçalhos com informações
indevidas ou injetando mensagens maliciosas na rede. Por não considerar nenhum requi-
sito de segurança em sua solução, a vulnerabilidade da rede se torna evidente, tornando
propı́cia a ação de nós maliciosos.

Os ataques nas redes em malha sem fio podem ser de natureza externa ou in-
terna. Os ataques de natureza externa são gerados de fora da rede, enquanto os ataques
de natureza interna partem de dentro da rede e, por isto, são de mais difı́cil prevenção
[Aguiar et al. 2008]. Nosso interesse está nos ataques internos direcionados ao backbone
da rede, os quais possam representar ameaças à mobilidade dos clientes mesh. Com este
propósito, dois ataques são investigados neste artigo, os quais chamaremos de ataque
contra ARP e de ataque contra RM (roteador mesh). Estes são descritos como segue.

4.1. Ataque contra RM
O ataque contra RM tem como objetivo indisponibilizar o acesso a determinadas partes
da rede. Isto é possı́vel com ataques direcionados aos roteadores mesh, a fim de sobrecar-
regá-los. Esse ataque é considerado um ataque de Negação de Serviço (DoS - Denial of
Service), pois faz com que os roteadores, em um dado momento, não aceitem requisições
de associação dos clientes.

A estratégia do atacante é o envio contı́nuo de mensagens de requisições de
associação utilizando falsos endereços IP de origem aos roteadores. Como ao receber
uma requisição o roteador não verifica a legitimidade de sua origem, todas as requisições
falsas serão aceitas. Pelos recursos dos roteadores serem finitos e estes atenderem a fal-
sos clientes, requisições válidas serão ignoradas. Mesmo que verificações periódicas nos
roteadores permitam a detecção de clientes que não estejam utilizando os recursos a ele
alocados, a velocidade com que um atacante gera as mensagens é suficientemente alta
para indisponibilizá-los por certos perı́odos de tempo.



4.2. Ataque contra ARP
O objetivo do ataque contra ARP é sobrecarregar o tráfego na rede. Para isso, toma-se
como referência o fato de que se um cliente acusa não possuir o endereço MAC do cliente
ao qual deseja enviar pacotes, a obtenção do mesmo ocorre com o envio de requisições
ARP, que, por sua vez, são propagadas por todo o backbone da rede. O tráfego ARP é
naturalmente elevado nesse protocolo, e, dependendo da quantidade de nós no backbone,
pode vir a ser um problema, uma vez que mesmo com apenas um roteador respondendo à
requisição, todos os roteadores tomam conhecimento da mesma e promovem seu reenca-
minhamento. Devido ao fato de requisições ARP se propagarem por toda a rede, o ataque
contra ARP se aproveita desta caracterı́stica para elevar o tráfego na rede.

Neste tipo de ataque, o atacante deve manter uma conexão com um cliente qual-
quer na rede, sendo este responsável por gerar o tráfego malicioso. A estratégia adotada
pelo atacante para realizar este ataque é restaurar constantemente sua tabela ARP ao es-
tado inicial, fazendo com que faltas do endereço MAC do destino sejam acusadas. Vale
notar que o sobrecarregamento do tráfego não é causado por pacotes sem fundamento; as
requisições são necessárias, porém, a ação maliciosa está em torná-las frequentes, com-
prometendo o tráfego da rede em geral.

5. Avaliação
Nesta seção, é apresentada a avaliação do protocolo PGMID sob ataques contra RM e
ARP. O objetivo da análise consiste em medir o impacto destes ataques em uma rede em
malha utilizando o protocolo PGMID. A seção 5.1 descreve em detalhes o ambiente de
simulação, e a seção 5.2, por sua vez, apresenta os resultados das simulações.

5.1. Ambiente de Simulação
Para avaliar o desempenho do protocolo PGMID, foi utilizado o simulador NS-2.34. A
implementação do PGMID considera que mensagens de sondagem são enviadas a cada
2 s, o atraso máximo de resposta é de 10 ms e o número máximo de saltos das mensagens
ARP é equivalente a 7. Como protocolo de roteamento hı́brido adotou-se o protocolo
Hybrid Routing Mesh Protocol (HWMP) [Boukerche and Zhang 2008] em modo reativo.

A topologia da rede consiste de vinte roteadores mesh com raio de alcance de
250m, os quais são distribuı́dos uniformemente em grade ao longo de uma área de
1300x1100m. O modelo de mobilidade Random Waypoint foi o adotado para promo-
ver a movimentação dos clientes mesh, os quais se movimentam com velocidade de até
5m/s. O tráfego na rede é definido com o auxı́lio do gerador de tráfego cbrgen, e con-
siste em fluxos de pacotes CBR de 521 bytes enviados a cada 20ms, sendo o número
máximo de conexões correspondente ao número de clientes na simulação. Para todas
as simulações foram garantidas pelo menos uma comunicação entre um cliente atacante
e um não-atacante, e para cada comunicação dessas, uma entre clientes não-atacantes é
estabelecida. Para as simulações com ataque, a quantidade de atacantes definida corres-
ponde a 10% do total de clientes da simulação, e suas ações maliciosas são desencadeadas
a cada 10ms. Grupos de 4, 6 e 12 clientes foram considerados na avaliação.

Três tipos de cenários foram analisados para cada grupo de 4, 6 e 12 clientes, os
cenários com ataque contra ARP, os com ataque contra RM e os sem ataque. Para
cada tipo de cenário foram realizadas 33 simulações, a fim de possibilitar o cálculo do



intervalo de confiança de 95%. A taxa de entrega, o número de handoffs e a latência de
entrega dos pacotes UDP e dos handoffs são métricas utilizadas para quantificar o impacto
que os ataques causam à rede. A latência dos handoffs consiste no tempo de reassociação
com um novo roteador na camada de enlace.

5.2. Resultados

O gráfico da Figura 4(a) apresenta um comparativo da taxa de entrega dos três tipos de
simulações realizadas. Como pode ser observado, independente da quantidade de clientes
na rede, a taxa de entrega apresenta quedas consideráveis quando a rede está sob ataque,
sendo essa queda de até 35%, nas simulações envolvendo 4 clientes. Já a latência de
entrega, representada na Figura 4(b), observa-se um aumento nas simulações envolvendo
4 e 6 clientes diante de ataques contra RM ou ARP. Entretanto, para 12 clientes, os três
tipos de cenários resultam em valores de latência muito mais elevados independente da
presença ou não de ataques na rede.

(a) (b)

Figura 4. Taxa de entrega e latência de pacotes UDP

Os handoffs foram avaliados de acordo com seu número de ocorrências e com
sua latência na camada de enlace. De acordo com o gráfico da Figura 5(a), o objetivo
do ataque contra RM é atingido. Como aponta o gráfico, para cenários com 4 clientes,
o número de handoffs sofre uma queda de aproximadamente 50% quando comparado a
outros cenários. Já quanto à latência dos handoffs, os resultados obtidos são apresentados
no gráfico da Figura 5(b). Com a queda da quantidade de handoffs, consequentemente há
uma diminuição da quantidade de mensagens destinadas ao processo de handoff. Tal fator
implica na sua menor latência verificada para cenários com 4 e 6 clientes.

(a) (b)

Figura 5. Quantidade e latência de handoffs



Para quaisquer cenários envolvendo uma quantidade de clientes superior a 4,
observa-se que a eficiência do protocolo diminui gradativamente conforme esse número
aumenta. O elevado número de handoffs, combinado a uma quantidade maior de
requisições ARP trafegando pela rede, resultam em um ambiente com um alto overhead
de mensagens. Estas mensagens, por sua vez, são resultantes do próprio processo res-
ponsável por garantir a mobilidade. Assim, ao considerar uma situação onde um proto-
colo de mobilidade deve lidar com um número de clientes muito superior a 4, alterações
no PGMID são necessárias para que a adoção deste protocolo como solução de mobili-
dade se torne viável.

5.3. Discussão
Sob ataque contra ARP, o aumento da frequência com que as requisições ARP são ge-
radas na rede implica numa maior carga de pacotes a ser processada pelos roteadores.
Os roteadores, ao receberem mais dados do que são capazes de processar, enfileiram os
pacotes que chegam a ele de acordo com a polı́tica de enfileiramento do protocolo em
vigor, a fim de serem futuramente processados. Na implementação em questão, o tipo de
fila utilizada implementa a polı́tica FIFO (First In First Out). As filas, no entanto, têm
uma capacidade finita de armazenamento, que, quando atingida, ocasiona o descarte de
pacotes por parte dos roteadores. Como o protocolo UDP é o protocolo da camada de
transporte em vigor, esse descarte é definitivo. Por esse motivo, a taxa de entrega neste
protocolo tende a diminuir conforme o tráfego se intensifica.

O aumento da latência da entrega de pacotes UDP é diretamente influenciada pelo
aumento do tráfego na rede sob ataque contra ARP. O processo de roteamento na rede é
menos eficiente, uma vez que os pacotes referentes ao roteamento podem ser mantidos na
fila por outros roteadores, ou, até mesmo, descartados por estes. Assim, além da tendência
de um pacote UDP permanecer aguardando na fila por mais tempo, obter informações para
seu encaminhamento se torna um processo mais lento, ocasionando assim o aumento da
latência de entrega desses pacotes.

Quando a rede está sob o ataque contra RM, a frequência com que os clientes re-
alizam handoffs é diretamente afetada por esse ataque. Os clientes, ao acusarem que sua
conexão atual não é mais viável, dão inı́cio ao processo de handoff. Porém, a troca de
ponto de acesso só é possı́vel se existem roteadores na rede aptos a aceitar conexões. Se,
durante as mensagens de sondagem, o cliente não receber respostas por parte dos rotea-
dores, a conexão atual deverá ser mantida até que este encontre um roteador disponı́vel.
Assim, caso o cliente se veja obrigado a manter sua conexão atual e se movimentar para
uma área a qual o roteador não oferece cobertura, este perderá totalmente o acesso à rede.
Isto pode ocorrer pois o cliente não conseguirá outra conexão, uma vez que os roteadores,
os quais poderiam lhe oferecer acesso à rede, estão destinando seus recursos à clientes
atacantes. Desta forma, o descarte de pacotes é inevitável tanto dos que se destinam a
esse cliente, quanto dos pacotes que são gerados por ele. Como consequência, a taxa
de entrega tende a cair, e os clientes diminuem suas trocas de ponto de acesso, por não
disporem de opções para handoffs.

O atraso de resposta, utilizado para avaliar a qualidade de um enlace, é a princi-
pal causa do elevado número de handoffs. Esse atraso, por sua vez, é sensı́vel a qual-
quer alteração na banda do roteador. Se um roteador é sobrecarregado, mesmo que mo-
mentaneamente, pode ser o suficiente para iniciar processos de handoffs para todos os



clientes que o tem como ponto de acesso. Assim, handoffs não dependem apenas da
movimentação dos clientes, mas, principalmente, do tráfego do roteador ao qual estão
associados. Dessa forma, handoffs podem ser iniciados com o propósito de obter um en-
lace de menor tráfego, mesmo que o sinal com o roteador seja suficiente ou que o cliente
permaneça estacionado na rede.

6. Conclusão
O gerenciamento da mobilidade é uma das questões mais relevantes nas redes em malha
sem fio, sendo que um de seus maiores atrativos é a livre movimentação com a garantia
de acesso à rede. Porém, ações maliciosas por parte dos nós podem influenciar negati-
vamente na mobilidade da rede. A fim de medir o impacto que ações maliciosas podem
causar a uma rede em malha, este artigo apresentou a avaliação de um protocolo de geren-
ciamento de mobilidade. Essa avaliação teve por objetivo determinar o comportamento
da rede frente aos ataques contra os roteadores mesh e contra o protocolo ARP que, por
sua vez, tinham por fim comprometer a mobilidade na rede. Ambos os ataques mostraram
que é possı́vel reduzir significativamente a eficiência do protocolo, sendo que sob ataque
contra ARP houve uma redução de cerca de 35% da taxa de entrega de pacotes UDP na
rede. Mesmo tendo por objeto de estudo um protocolo em particular, as fraquezas apon-
tadas neste protocolo são válidas e devem ser consideradas no projeto de protocolos de
mobilidade para redes em malha. Assim, mecanismos que garantam a disponibilidade e o
acesso à rede são imprescindı́veis para o correto funcionamento de quaisquer protocolos
de mobilidade. Como trabalho futuro, pretendemos desenvolver um protocolo de geren-
ciamento de mobilidade seguro considerando os resultados apresentados neste trabalho.
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