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RESUMO

Vírus de computadores são códigos autorreplicantes inteligentes que se propagam 
em uma rede com o propósito de executar atividades maliciosas. Em redes ad hoc móveis, 
os vírus podem ser propagados diretamente de um dispositivo a outro por meio de tecno-
logias de transmissão radio, como Bluetooth ou WiFi. Em razão de suas características 
de autorreplicação e propagação epidêmica, os vírus de computadores se comportam de 
maneira bastante similar aos vírus biológicos transmitidos pelo ar. O presente trabalho 
apresenta uma análise sobre o mecanismo de disseminação de vírus em uma rede ad hoc 
móvel, considerando os efeitos de atenuação de percurso e desvanecimento sobre o sinal 
propagado. Esta análise é realizada por meio de simulações computacionais e de modelos 
matemáticos de proliferação de doenças infecciosas adaptados para redes móveis. Os 
resultados obtidos indicam que, ao contrário do esperado, o efeito de desvanecimento 
aumenta a conectividade entre os nós e, consequentemente, a velocidade de propagação 
do vírus na rede.

Palavras-chave: redes ad hoc móveis, propagação de vírus, modelagem epi-
demiológica, desvanecimento.

ABSTRACT

Computer viruses are intelligent self-replicating codes which propagate through com-
puter networks in order to execute malicious activities. In mobile ad hoc networks, virus 
can spread directly from one device to another using a short-range wireless communica-
tion technology, such as Bluetooth or WiFi. Because of its self-replication and propagation 
behaviors, computer virus behaves very similarly to the biological virus in populations. This 
paper presents an analysis on the virus spread mechanism in mobile ad hoc networks con-
sidering effects of path loss and fading over the transmitted signal. The analysis is made 
through computer simulations and mathematical models of spread of infectious diseases 
adapted to mobile networks. The results indicate that, contrary to our expectations, fading 
improves the network connectivity, which increases the speed of the virus spread in the 
network.
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INTRODUÇÃO

Vírus de computadores são códigos maliciosos autorreplicantes que se pro-
pagam em uma rede de computadores. Destinam-se à execução de atividades 
maliciosas, que compreendem desde a leitura não autorizada de dados até a reali-
zação de ataques de injeção de mensagens ilegítimas e a eliminação/modificação 
de mensagens legítimas (Zhou e Haas, 1999). Para executar estas atividades, os 
vírus necessitam de um programa hospedeiro, além da intervenção humana para 
proliferar pela rede.

Redes ad hoc móveis (Mobile Ad hoc Networks ou MANETs) são redes sem 
infraestrutura fixa, constituídas por dispositivos móveis que transmitem dados di-
retamente entre si durante contatos oportunistas. Neste tipo de rede, os vírus não 
necessitam de conectividade à Internet para sua disseminação, pois podem se 
propagar diretamente de um dispositivo a outro por meio de tecnologias de trans-
missão rádio a curtas distâncias, como Bluetooth ou WiFi (Nekovee, 2007). Deste 
modo, caso a rede não possua um mecanismo de segurança adequado, basta um 
contato entre um dispositivo infectado e um dispositivo vulnerável para que o vírus 
seja propagado para este ultimo (Yahui et al., 2012), desde que as condições de 
propagação rádio sejam favoráveis à transmissão.

As MANETs podem ser aplicadas, por exemplo, em cenários de operações 
militares no campo de batalha. Neste tipo de ambiente, a infraestrutura local de 
comunicações pode ter sido destruída em consequência da guerra ou, caso exista, 
pode não possuir um nível satisfatório de segurança para o tráfego de dados. Neste 
cenário, a rede tem por finalidade proporcionar comunicação direta de dados entre 
combatentes a pé, viaturas terrestres e postos de comando. Se um dos dispositivos 
for infectado pela ação do inimigo, o vírus pode ser disseminado pela rede, levando 
à execução de atividades maliciosas em larga escala. Segundo (Gao e Liu, 2013), 
essas atividades incluem o acesso não autorizado de dados confidenciais, a ne-
gação de serviços por meio de inundação de spams, a realização de ataques de 
interferência intencional (jamming) e o rastreamento da localização do dispositivo 
infectado.

Como existe uma similaridade entre a propagação de vírus em dispositivos 
móveis e a transmissão de doenças infecciosas em populações, modelos epide-
miológicos podem ser adaptados para o estudo da difusão de vírus em MANETs 
(Tang et al., 2007). Modelos matemáticos, em geral, são utilizados para estimar a 
escala de uma epidemia na rede, bem como fornecer informações para a elabora-
ção de contramedidas destinadas à eliminação do vírus (Gao e Liu, 2013).

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do mecanismo de propagação 
de vírus em redes ad hoc móveis, observando os efeitos da atenuação de percurso 
e do desvanecimento de sinal sobre a velocidade de disseminação do vírus. Esta 
análise considera que o canal de transmissão é modelado segundo os tradicionais 
modelos de propagação rádio path loss e log-normal shadowing.
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A principal contribuição deste artigo reside na conclusão de que, ao contrário 
do esperado, o vírus se propaga com maior velocidade em redes cujo canal de 
transmissão considera a superposição dos efeitos de atenuação e desvanecimen-
to, quando comparada à disseminação em redes cujo canal trata somente a ate-
nuação de percurso. O desvanecimento de sinal aumenta a conectividade da rede 
e, em consequência, o número de contatos entre nós por unidade de tempo, o que 
aumenta a velocidade de propagação do vírus.

MODELOS DE PROPAGAÇÃO RÁDIO

Modelos de propagação rádio são utilizados para prever a potência média do 
sinal recebido a uma dada distância do transmissor (Rappaport, 2002). Os principais 
efeitos de propagação considerados em redes sem fio são a atenuação de percurso e 
o desvanecimento em larga escala (Yacoub, 1993).

Na atenuação de percurso, a potência recebida é constante para uma dada dis-
tância entre transmissor (TX) e receptor (RX). No desvanecimento em larga escala, 
por sua vez, obstruções por grandes objetos fazem com que a potência recebida seja 
variável para uma mesma separação entre TX e RX (Debnath et al., 2011). Em geral, 
modelos de atenuação de percurso e desvanecimento em larga escala são superpos-
tos, de modo que a atenuação do sinal propagado, em função da distância, apresente 
variações aleatórias causadas pelos efeitos de sombreamento (Goldsmith, 2005).

Este trabalho adotará o modelo determinístico path loss (PL) para representar 
a atenuação de percurso do sinal (Zhang et al., 2013a). Segundo este modelo, a 
potência recebida é uma função do tipo K∙d-α, onde K é uma constante, α é o expo-
ente de perdas e d é a distância entre TX e RX. O modelo probabilístico log-normal 
shadowing (LNS), por sua vez, representará a superposição da atenuação de per-
curso e do desvanecimento em larga escala (Zhang et al., 2013b). No modelo LNS, 
a potência recebida é dada por uma variável aleatória normal, de média zero e 
desvio padrão σ (em dB), distribuída em torno do valor médio da potência recebida. 
Estes modelos foram escolhidos em razão de sua menor complexidade analítica e 
pela existência de uma vasta fonte de consulta na literatura, como Yacoub (1993), 
Rappaport (2002) e Goldsmith (2005).

Em redes sem fio, existe um nível mínimo de potência recebida, chamado de 
sensibilidade do receptor, abaixo do qual o desempenho da rede torna-se inacei-
tável (Goldsmith, 2005). O alcance de transmissão de um dispositivo rádio define 
um contorno ao seu redor no qual a potência recebida é igual à sensibilidade do 
receptor. Consequentemente, a potência recebida em um nó localizado no interior 
do alcance de transmissão será superior a esta sensibilidade.

A figura 1 ilustra os alcances de transmissão nos modelos path loss e log-
-normal shadowing, apresentando oito nós com a mesma distribuição espacial. Os 
nós no interior do alcance de transmissão são representados na cor azul com um 
x, enquanto os demais nós são representados na cor vermelha. Na figura 1(a) (mo-
delo PL), o alcance de transmissão do nó 1 define um contorno constante (linha 
circular), para uma dada potência de transmissão. Na figura 1(b) (modelo LNS), en-
tretanto, o alcance de transmissão do nó 1 define um contorno irregular (linha com 
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formato de “ameba”). Neste modelo, a potência recebida é dada por uma variável 
aleatória normal (de média zero e desvio padrão σ), distribuída em torno do seu 
valor médio (linha circular pontilhada).

Figura 1. Alcances de transmissão: (a) modelo PL. (b) modelo LNS.

Com relação à conectividade entre os nós, outra observação pode ser feita. 
Na figura 1(a), os nós 2 a 4 encontram-se no interior do alcance de transmissão 
do nó 1. Na figura 1(b), entretanto, os mesmos nós encontram-se fora do alcance 
de transmissão do nó 1, em virtude da aleatoriedade proporcionada pelos efeitos 
de desvanecimento. Entretanto, o nó 5, não conectado ao nó 1 no modelo PL, 
encontra-se dentro do alcance de transmissão no modelo LNS. Portanto, em redes 
modeladas segundo o log-normal shadowing, é possível a conectividade de nós 
mais distantes, ao passo que nós mais próximos podem estar desconectados.

MODELO EPIDEMIOLÓGICO ADAPTADO PARA REDES AD HOC MÓVEIS

Na área da epidemiologia, existem vários modelos matemáticos destinados 
ao estudo da propagação epidêmica de doenças infecciosas em populações. Um 
dos modelos mais utilizados na literatura é conhecido como SIR (Suscetível-Infec-
tado-Recuperado) e foi criado por Kermack e McKendrick (1927).

Segundo o modelo SIR, cada indivíduo em uma população de tamanho fixo 
N se encontra em um dos seguintes estados (Abreu e Salles, 2014): S (indivíduo 
suscetível à contaminação), I (indivíduo infectado pela doença) e R (indivíduo recu-
perado da doença).

Quando o modelo SIR é adaptado para o estudo da propagação epidêmica de 
vírus em MANETs, os nós da rede são tratados de maneira análoga aos indivíduos 
de uma população. Deste modo, cada nó se encontra em um dos seguintes esta-
dos (Nekovee, 2007): S (nó vulnerável à infecção pelo vírus), I (nó infectado pelo 
vírus) e R (nó recuperado da infecção). O número total de nós da MANET é fixo e 
igual a N. A cada oportunidade de contato, nós infectados transmitem o vírus para 
nós vulneráveis a uma taxa β, conhecida como taxa de encontro. Por sua vez, nós 
infectados recuperam-se da infecção a uma taxa λ, chamada de taxa de recupe-
ração. Os nós são recuperados mediante a instalação de programas antivírus ou 
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após a atualização dos mesmos.
A taxa de encontro β é definida como o número de encontros entre pares 

de nós, por unidade de tempo, nos quais o vírus foi transmitido com sucesso. Por 
exemplo, em uma rede com 3 nós (A, B e C), os nós A e B se encontram, em mé-
dia, a cada 1/β segundos. O mesmo acontece com os pares A-C e B-C. Entretanto, 
existe outra taxa que permite um melhor entendimento sobre a velocidade de dis-
seminação do vírus na rede: a taxa de contato. Esta taxa é definida como o número 
de contatos que um nó realiza com qualquer outro nó, por unidade de tempo (Dias, 
2013). Segundo Bian e Yu (2010), a taxa de contato é dada por n = β∙(N – 1), onde 
β é a taxa de encontro e N é o número total de nós da rede. Por exemplo, em uma 
rede com 3 nós, um nó realiza contato com qualquer outro nó a cada 0,5/β segun-
dos. Se a rede possui 101 nós, este tempo cai para 0,01/β segundos. Portanto, 
quanto maior a quantidade total de nós da rede, maior é o número de contatos entre 
nós por unidade de tempo.

No caso particular em que os nós permanecem infectados indefinidamente, 
em razão da não instalação de programas antivírus ou desatualização dos mes-
mos, os nós nunca passam para o estado “recuperado”. Em consequência, o mo-
delo SIR de três estados fica reduzido a apenas dois estados (S e I), sendo chama-
do de “modelo SI”.

O modelo SI considera que o número total de nós N deve ser suficientemente 
grande, de modo que a dinâmica da rede possa ser aproximada pelo comportamen-
to de uma epidemia de doença através do uso de um modelo contínuo de equações 
diferenciais (Abreu e Salles, 2014). Portanto, os números de nós vulneráveis e 
infectados na rede podem ser aproximados por funções contínuas e diferenciáveis 
no tempo, denominadas S(t) e I(t), respectivamente.

Considera-se que existe apenas um nó infectado no instante t = 0, ou seja, I(0) 
= 1. Como S(t) + I(t) = N, os números de nós vulneráveis e infectados, em função do 
tempo, são dados pelas seguintes expressões (Zhang et al., 2007):

A figura 2 ilustra a evolução do número de nós vulneráveis e infectados ao 
longo do tempo. As curvas foram obtidas a partir das equações S(t) e I(t), definidas 
em (1) e (2), respectivamente, considerando uma rede com N = 100 nós e taxa de 
encontro β = 6,62∙10-6 encontro/s. Logo, a taxa de contato da rede é dada por n = 
β∙(N – 1) = 6,55∙10-4 contato/s, ou seja, um nó realiza contato com qualquer outro 
nó a cada 25 minutos, aproximadamente. Como as taxas de encontro e de contato 
são muito pequenas, há um forte indício de que esta rede possui uma reduzida den-
sidade de nós (número de nós por unidade de área). Este exemplo ilustra um tipo 
particular de MANET: rede tolerante ao atraso ou DTN (Delay Tolerant Network). 
Trata-se de uma rede com baixa densidade, onde as trocas de dados acontecem 
durante contatos oportunistas entre seus membros, apresentando atrasos longos 
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e/ou variáveis e conectividade intermitente (Holliday, 2009).

Figura 2. Evolução do número de nós vulneráveis e infectados, ao longo do tempo, segundo as equações 
S(t) e I(t).

Na figura 2, observa-se que o tempo necessário para que todos os nós da 
rede estejam infectados é de 14.000 s, ou seja, 3h 50 min, aproximadamente. Tam-
bém é observado que, a cada instante de tempo, a relação N = S(t) + I(t) = 100 
permanece válida, conforme esperado.

MECANISMO DE PROPAGAÇÃO DE VÍRUS EM REDES AD HOC MÓVEIS

Esta seção descreve o mecanismo de propagação epidêmica de vírus em 
uma rede ad hoc móvel. Seja uma rede constituída por N nós, que se movem em 
uma região de área A, todos equipados com dispositivos idênticos de transmissão 
rádio (padrão IEEE 802.11). Inicialmente, apenas um dos nós é infectado por ação 
de uma fonte externa à rede. O processo epidêmico se inicia quando este nó trans-
mite uma cópia do vírus para todo nó vulnerável que ele encontra. Os novos nós 
infectados, por sua vez, comportam-se de maneira semelhante. A disseminação do 
vírus na rede chega ao fim quando todos os nós são infectados.

A figura 3 ilustra um exemplo da propagação de vírus em uma rede com 5 nós, 
confinados em uma região quadrada, considerando um ambiente sujeito ao modelo 
de propagação rádio path loss. Os nós infectados e vulneráveis são representados 
nas cores vermelha com um x e azul, respectivamente. Os alcances de transmis-
são de cada nó também são ilustrados. As setas pontilhadas indicam a direção de 
movimentação dos nós, enquanto as setas com pontas duplas indicam que o nó 
infectado estabeleceu conexão com o nó vulnerável. Além disso, assume-se que as 
condições de propagação rádio são favoráveis à transmissão do vírus no momento 
do contato entre os nós. Na figura 3(a), o nó 1 é infectado por uma fonte externa. A 
propagação do vírus tem início quando o nó 1 entra em contato com o nó 2 e trans-
mite uma cópia do vírus ao mesmo, conforme ilustrado na figura 3(b). O processo 
epidêmico continua e, na figura 3(c), ocorrem a segunda e a terceira transmissões 
da rede. Os nós 1 e 2 estabelecem contato com os nós 3 e 5, respectivamente, 
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transmitindo uma cópia do vírus para cada nó. Finalmente, a figura 3(d) apresenta 
a última transmissão do processo. O nó 5 infecta o nó 4 após estabelecer contato 
com o mesmo e, deste modo, o processo epidêmico chega ao fim.

Figura 3. Propagação de vírus em uma rede com 5 nós. (a) Nó infectado por fonte externa. (b) Primeira 
transmissão. (c) Segunda e terceira transmissões. (d) Quarta transmissão.

Adaptado de (Abreu e Salles, 2014).

Um aspecto importante a ser observado é que este mecanismo de propaga-
ção supõe a disseminação de apenas um tipo de vírus. Seja, por exemplo, uma 
rede contaminada por três tipos de vírus, denominados V1, V2 e V3. Um dispositivo 
qualquer desta rede pode estar infectado pelo vírus V1 e, simultaneamente, vulne-
rável aos vírus V2 e V3, e vice versa. Portanto, os mecanismos de propagação de 
cada tipo de vírus devem ser analisados separadamente na rede.

SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Com o objetivo de verificar o comportamento de uma rede ad hoc móvel du-
rante a propagação de um vírus, foram realizadas simulações em vários cenários 
distintos. O simulador de eventos discretos OMNeT++ (Varga, 2001), amplamente 
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utilizado para a análise de MANETs, foi escolhido para os trabalhos relativos à si-
mulação. 

A tabela 1 apresenta os principais parâmetros utilizados nos cenários de si-
mulação. No instante t = 0, os nós são dispostos aleatoriamente na área de confi-
namento e um determinado nó inicia a transmissão contínua do vírus. Em seguida, 
todos os nós começam a se movimentar na região, de acordo com o modelo de 
mobilidade random waypoint (RWP). Este primeiro nó infectado, ao estabelecer 
contato com um dado nó vulnerável, transmite uma cópia do vírus ao mesmo (de-
pendendo das condições de propagação rádio), iniciando o processo de difusão 
epidêmica. A simulação chega ao fim quando o último nó vulnerável da rede é in-
fectado pelo vírus.

Tabela 1. Parâmetros utilizados nos cenários de simulação

Parâmetro Valor Parâmetro Valor

Potência de transmissão 15 dBm Sensibilidade do receptor -82 dBm

Taxa de transmissão 11 Mbps Frequência de operação 5,8 GHz

Ganho de antenas 0 dB SNIR 10 dB

Área de confinamento dos nós 25 km2 Formato da área Quadrado

Velocidade média dos nós 9,2 km/h Número total de nós 100, 200

Modelos de propagação PL, LNS Modelo de mobilidade RWP

Desvio padrão, σ (LNS) 4, 6, 10 dB Expoente de perdas, α (PL) 3,5

Os valores de potência, sensibilidade, frequência de operação, SNIR (signal 
to noise plus interference ratio), taxa de transmissão e ganho de antenas são típi-
cos do padrão IEEE 802.11. O modelo RWP, por sua vez, é amplamente utilizado 
em simulações de movimentação de nós em MANETs. Os valores de expoente de 
perdas α e desvio padrão σ foram escolhidos de modo a representar uma rede lo-
calizada em um ambiente com alto grau de obstrução e atenuação de sinal. Por fim, 
o deslocamento dos nós na velocidade média de 9,2 km/h numa área de 25 km2 
tem por objetivo representar a movimentação de pedestres em regiões urbanas de 
pequeno porte.

O processo de propagação do vírus foi observado por meio da evolução do 
número de nós infectados ao longo do tempo. Para cada cenário, foram realizadas 
40 (quarenta) simulações. Os gráficos foram obtidos calculando-se a média, a cada 
instante de tempo, dos valores gerados por todas as simulações. 

Deseja-se verificar se as predições do modelo, dadas pela equação (2), po-
deriam representar os resultados das simulações com certo grau de precisão. Para 
isso, será realizado um ajuste de regressão não linear da função definida em (2) 
aos valores obtidos nas simulações, utilizando o método dos mínimos quadrados 
(Trivedi, 2001). Após o ajuste, serão obtidos os valores da taxa de encontro βajuste 
para cada cenário, bem como o coeficiente de determinação, que tem por finalida-
de verificar a qualidade desse ajuste.

A figura 4 ilustra a evolução do processo epidêmico na rede, apresentando 
o número de nós infectados ao longo do tempo, considerando os modelos path 
loss e log-normal shadowing em cenários com 100 e 200 nós. Para o modelo LNS, 
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foram simulados três valores de desvio padrão σ: 4 dB, 6 dB e 10 dB. As curvas 
com linha contínua mostram os resultados obtidos nas simulações. As curvas com 
linha pontilhada, por sua vez, representam a função definida em (2) após o ajuste 
de regressão aos valores obtidos por simulação. Observando os formatos das cur-
vas, verifica-se que, depois do ajuste, a função apresenta comportamento bastante 
similar às curvas obtidas pelas simulações.

Figura 4. Quantidade de nós infectados, em função do tempo, considerando modelos 
de propagação PL e LNS. (a) N = 100 nós. (b) N = 200 nós.

A tabela 2 apresenta os valores da taxa de encontro (βajuste) da função I(t), 
encontrados após o ajuste aos valores obtidos por simulação. A tabela também 
apresenta, para cada cenário, o coeficiente de determinação do ajuste e os valores 
da taxa de contato (najuste) decorrentes.

Tabela 2. Taxa de encontro (βajuste), taxa de contato (najuste) e coeficiente de 
determinação (R2), obtidos após o ajuste da função I(t) aos valores obtidos nas 
simulações

N Modelo de propagação βajuste (s-1) najuste = βajuste∙(N – 1) (s-1) R2

100

PL 6,27∙10-6 6,21∙10-4 0,9969

LNS 4 dB 9,65∙10-6 9,55∙10-4 0,9977

LNS 6 dB 1,20∙10-5 1,19∙10-3 0,9891

LNS 10 dB 1,76∙10-5 1,74∙10-3 0,9929

200

PL 6,21∙10-6 1,24∙10-3 0.9973

LNS 4 dB 9,14∙10-6 1,82∙10-3 0,9970

LNS 6 dB 1,07∙10-5 2,12∙10-3 0,9947

LNS 10 dB 1,44∙10-5 2,86∙10-3 0,9893

O coeficiente de determinação (R2) indica a qualidade do ajuste da função 
I(t) em relação aos valores simulados. Quanto mais próximo R2 for de 1, melhor é 
a precisão do ajuste (Trivedi, 2001). De acordo com a tabela 2, todas as funções 
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apresentaram excelente ajuste aos valores obtidos por simulação, visto que o me-
nor valor de R2 encontrado foi 0,9891.

Na tabela 2, para um valor de N fixo, verifica-se que as redes com modelos PL 
e LNS 10 dB apresentaram, respectivamente, o menor e o maior valor de taxa de 
contato dentre os observados. Outro comportamento verificado foi que, nas redes 
modeladas por log-normal shadowing, a taxa de contato aumenta à medida que o 
desvio padrão σ cresce. Estas observações serão explicadas nos parágrafos se-
guintes.

Na figura 4, verifica-se que o processo epidêmico é mais rápido na rede com 
maior número de nós. Por exemplo, na figura 4(a), com N = 100 nós e modelo PL, 
o tempo necessário para que todos os nós da rede sejam infectados é de, aproxi-
madamente, 14.000 s. Na figura 4(b), com N = 200 nós e considerando o mesmo 
modelo de propagação, este tempo é de 8.000 s. A taxa de contato é diretamente 
proporcional ao número total de nós da rede, visto que n = β(N – 1). Portanto, 
quanto maior a quantidade de nós, maior será o número de contatos entre nós por 
unidade de tempo. Consequentemente, o processo de disseminação do vírus na 
rede será mais rápido.

Ainda na figura 4, observa-se também que a rede com modelo PL apresenta 
o processo epidêmico mais lento dentre todas as redes simuladas. O modelo PL 
considera que o canal de transmissão está sujeito apenas aos efeitos de atenua-
ção de percurso. O modelo LNS, por sua vez, considera a superposição dos efei-
tos de atenuação e desvanecimento. Em teoria, o log-normal shadowing deveria 
apresentar processo epidêmico mais lento do que aquele observado no path loss, 
visto que este último não considera o desvanecimento provocado por obstruções 
à propagação do sinal. Entretanto, nas simulações, o que ocorre é exatamente o 
inverso: o desvanecimento contribui para o aumento da velocidade do processo de 
disseminação do vírus.

De acordo com os resultados apresentados em Bettstetter e Hartmann, 
(2005), Miorandi e Altman, (2005) e Marco et al., (2007), o desvanecimento possui 
um grande impacto sobre a conectividade da rede: para uma densidade de nós fixa, 
a conectividade cresce à medida que o valor do desvio padrão σ aumenta. No mo-
delo LNS, nós localizados a grandes distâncias podem se encontrar no interior do 
alcance de transmissão do nó infectado, ao passo que estes mesmos nós estariam 
desconectados, caso fosse considerado o modelo PL.

A figura 5 apresenta o alcance de transmissão nos modelos PL e LNS 10 dB, 
considerando uma rede composta por seis nós com a mesma distribuição espacial. 
Para não poluir a figura, será ilustrado o alcance de transmissão de apenas um dos 
nós (nó 1). Na figura 5(a), que representa o modelo PL, o alcance de transmissão 
não apresenta qualquer componente aleatório. Portanto, apenas o nó mais próximo 
(nó 2) encontra-se no interior do alcance. A figura 5(b) representa o modelo LNS, 
com desvio padrão σ = 10 dB. Verifica-se que os nós mais distantes (nós 3 a 6) 
encontram-se dentro do alcance de transmissão do nó 1, em virtude das maiores 
variações de σ em torno do alcance médio.

Como o modelo LNS apresenta maior conectividade entre os nós, o vírus é 
difundido mais rapidamente na rede. O efeito de desvanecimento é mais intenso 
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para valores maiores de σ, de modo que o modelo LNS 10 dB apresenta processo 
epidêmico mais rápido que os modelos LNS 4 dB e 6 dB.

Figura 5. Conectividade de nós em redes com diferentes modelos de propagação.
(a) Modelo PL. (b) Modelo LNS 10 dB.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vírus de computadores são propagados em uma rede com o objetivo de re-
alizar atividades maliciosas, como a leitura não autorizada de dados e a injeção 
de tráfego ilegítimo. Em virtude da semelhança com a proliferação de vírus bioló-
gicos em populações, modelos matemáticos da área da epidemiologia podem ser 
adaptados para a análise da disseminação de vírus em redes ad hoc móveis. O 
entendimento do mecanismo de proliferação nesse tipo de rede é fundamental para 
estimar a escala da epidemia e realizar contramedidas destinadas à eliminação do 
vírus.

 Este trabalho realizou uma análise desse mecanismo, observando os efeitos 
da atenuação de percurso e do desvanecimento de sinal sobre a velocidade de 
propagação do vírus. Foram observados os resultados obtidos por simulação e as 
previsões fornecidas pelo modelo epidemiológico SIR adaptado para redes móveis. 
As redes com maior quantidade de nós apresentaram processo epidêmico mais 
rápido, visto que o número de contatos entre nós, por unidade de tempo, é maior. 
Além disso, o vírus se disseminou mais rapidamente em redes que consideravam a 
superposição dos efeitos de atenuação e desvanecimento, quando comparadas às 
redes que tratavam apenas a atenuação de percurso. O desvanecimento aumenta 
a conectividade da rede, de modo que os nós mais distantes têm maior probabili-
dade de se encontrar no interior do alcance de transmissão. Este comportamento 
é bastante útil, por exemplo, em redes com pequena densidade de nós (e.g., delay 
tolerant networks), de modo a permitir a comunicação com dispositivos localizados 
a grandes distâncias.

Um aspecto a ser explorado em trabalhos futuros é a análise do mecanismo 
de disseminação de vírus em MANETs considerando outros modelos de propaga-
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ção rádio (e.g., Nakagami, Rayleigh e Rice). Sugere-se também analisar a prolife-
ração simultânea de vários tipos de vírus na rede.
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