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Impacto de mobilidade e múltiplas aplicações em Redes de Sensores Sem Fio Definidas por Software 

• Redes de Sensores Sem Fio (WSNs - Wireless
Sensor Networks) são relevantes para diversas
aplicações de monitoramento físico e ambiental,
mas possuem alguns fatores limitantes de
hardware.

• Redes Definidas por Software (SDNs - Software
Defined Networks) podem ser uma alternativa,
separando o plano de dados do de controle e um
controlador centralizado.

• Mistura dos dois paradigmas chamado de
Software Defined Wireless Sensor Networks
(SDWSNs).

• SDWSNs podem trazer benefícios a WSNs
tradicionais como:
• Otimização de protocolos de roteamento.
• Gerenciamento de nós e da rede como um
todo.

• Maior flexibilidade com múltiplas aplicações.
• Novas maneiras de se lidar com mobilidade.
• Solução mais genérica para múltiplos casos de
uso.

• Dentre os arcabouços existentes de SDWSNs,
não há estudos de performance sobre o impacto
da mobilidade ou múltiplas aplicações.

• Analisar o desempenho de configurações e
modificações com cenário de simulação inspirado
em agricultura de precisão.

• Cooja do Contiki 3.0 (com extensão de
mobilidade).

• IT-SDN 0.4.1 e comparação com RPL.

RESULTADOS

• Taxa de entrega nós estáticos: • Taxa de entrega nós móveis: • Overhead de controle:

• Resultados indicam que desempenho é afetado.
• Para mobilidade, principal problema é o uso de
informações erradas e dificuldade de atualização.

• Múltiplas aplicações com um overhead alto se
comparado ao RPL.
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