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Descrição: As redes veiculares são conhecidas por VANET (do inglês vehicular ad hoc
network) e buscam oferecer as condições necessárias para que diferentes aplicações
possam ser executadas em um mesmo ambiente. Nas VANETs, as unidades de bordo
(OBU) são dispositivos wireless internos dos veículos, enquanto que as unidades de
estrada (RSU) são dispositivos externos (ao longo de áreas urbanas, ruas e rodovias) e
que podem ou não serem wireless. Na comunicação intraveicular, a conexão é entre os
sensores dentro do veículo, sendo responsável por funcionalidades do veículo como o
travamento das portas por exemplo. A comunicação interveicular abrange a conexão
entre veículos (V2V, do inglês vehicle-to-vehicle), em que as OBUs comunicam-se entre
si, e a conexão veículo com a infraestrutura de rede (V2I, do inglês
vehicle-to-infrastructure ) em que as OBUs podem se comunicar com as RSUs. Os altos
custos envolvidos nestes sistemas permitem que poucas empresas e institutos de
pesquisa possam desenvolver dispositivos de hardware e soluções de software, o que
leva a muitos pesquisadores a atuar apenas com simulações computacionais. A adoção
de plataformas definidas por software se apresenta como uma interessante alternativa,
uma vez que a forma de operação, a interação dos equipamentos e os protocolos podem
se controlados e modificados via software. O presente projeto de pesquisa visa o estudo
e desenvolvimento de tecnologias para a área de comunicação veicular. O foco é o uso
de plataformas definidas por software para implementar protocolos e soluções
desenvolvidas pelo grupo, com baixo custo e alta flexibilidade.
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