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FERRAMENTA DE AUXÍLIO À INSTALAÇÃO DE REDES 802.11
INFRA-ESTRUTURADAS

Rogério de Castro Melo
Outubro de 2004

Orientador: José Ferreira de Rezende

Departamento: Engenharia Eletrônica

O Institute of Electrical and Eletronics Engineers - IEEE criou o padrão IEEE
802.11 para as redes locais sem �o (Wireless Local Area Networks - WLANs). Este
padrão é uma das tecnologias mais promissoras entre as opções de acesso móvel
aos serviços de dados das redes �xas, como a Internet, e permite a criação de dois
tipos de redes sem �o: Ad Hoc ou infra-estruturada. Uma rede do tipo Ad Hoc
é composta por equipamentos que se comunicam entre si, sem necessidade de uma
infra-estrutura. Já na rede infra-estruturada, é utilizado um nó especial chamado de
ponto de acesso (Access Point - AP) que, entre outras funções, integra a parte �xa à
parte móvel da rede e fornece acesso às estações móveis. Uma rede sem �o de larga
escala deve ser projetada de modo a permitir que uma determinada área de cobertura
da rede não possua áreas de sombra e que o número de APs seja adequado para
atender à carga de tráfego esperada. O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento
de uma ferramenta de auxílio para instalação de redes sem �o infra-estruturadas. O
resultado �nal da ferramenta é uma solução que atende aos requisitos de Qualidade
de Serviço (QoS) dos usuários considerando uma determinada área de cobertura da
rede, a densidade de nós móveis e os tráfegos de dados e de voz com seus respectivos
requisitos de desempenho.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

A procura por serviços de acesso a dados e de comunicações pessoais é cada
vez maior nos dias de hoje. Essas centenas de milhares de usuários necessitam de
serviços de voz, dados e imagem que tenham alta disponibilidade e qualidade. As
redes sem �o facilitam a realização do acesso ubíquo (um tipo de acesso em qualquer
lugar e instante) uma vez que permitem a mobilidade e utilizam dispositivos dos mais
variados tipos e tamanhos como telefones celulares, computadores pessoais, portáteis
e de mão, que colaboram entre si para a execução das mais variadas tarefas.

Dentre os diferentes padrões e tecnologias de comunicação sem �o que surgiram
nos últimos anos, como as redes locais sem �o, os sistemas celulares com serviços
de transmissão de dados e os sistemas de transmissão digital via satélite, o padrão
do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) para as redes locais sem
�o (Wireless Local Area Networks - WLANs), conhecido como IEEE 802.11 [1] se
destacou devido a seu baixo custo, altas taxas de transmissão de dados e relativa
facilidade de operação e con�guração. Este padrão, como todos os demais protocolos
da família 802.x, especi�ca a camada física e a camada de controle de acesso ao meio
(Media Access Control) ou MAC. O padrão continua em constante desenvolvimento
através de diversos grupos de trabalho que buscam fornecer melhor desempenho e
dar suporte a novas aplicações e é uma das tecnologias mais promissoras dentre as
opções de acesso móvel aos serviços de dados de redes �xas, como a Internet.

O IEEE 802.11 permite a formação não somente de redes sem infra-estrutura, que
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1.1 Motivação

utilizam apenas estações sem �o e são denominadas redes Ad Hoc, como também de
redes infra-estruturadas em que um nó especial, chamado de ponto de acesso (Access
Point - AP) é responsável por fornecer às estações sem �o o acesso à rede �xa.

Pode-se destacar o uso das redes 802.11 em locais de grande concentração de
usuários, como salas de espera de aeroportos, centros de convenções, hotéis e até
mesmo restaurantes. Nestes locais, conhecidos como hotspots, alguns provedores co-
merciais distribuem pontos de acesso que permitem que o usuário faça uma conexão
com a rede utilizando o seu dispositivo móvel, ou mesmo um dispositivo fornecido
pelo provedor, e pagando uma taxa proporcional ao volume de dados trafegados ou
ao tempo de conexão com a rede. Esta tecnologia também é utilizada em diversas
universidades americanas para fornecer acesso à rede aos seus alunos.

Cada vez mais as interfaces de redes WLAN estão integrando os dispositivos
móveis utilizados atualmente, como computadores portáteis, assistentes pessoais
digitais (Personal Digital Assistants - PDAs) e outros que sejam desenvolvidos, já
que o custo destas interfaces, atualmente em torno de pouco menos de cem dólares
americanos, é cada vez mais acessível aos usuários. É projetado para a indústria
de equipamentos para WLANs um crescimento em mais de três bilhões de dólares
americanos por ano a partir de 2005 [2].

O projeto de uma rede local sem �o de larga escala envolve diversas questões,
já que estes tipos de redes devem ser projetados de forma a permitir que uma de-
terminada área de cobertura não possua áreas de sombra e que o número de APs
atendam à carga de tráfego esperada. Esses requisitos podem ser atingidos com a
combinação das localizações de cada AP, atribuição de freqüências (canais) a cada
um destes APs e através da con�guração da sensibilidade dos APs e das estações
móveis. Este tipo de projeto é tipicamente um processo de tentativa e erro onde um
técnico posiciona o AP, realiza algumas medidas de sinal e faz o ajuste da posição
do AP com base nestas medidas. Esse é um processo que consome bastante tempo e
recursos que muitas vezes não estão disponíveis nas empresas que desejam implan-
tar tais redes. Ainda, é necessário atribuir canais aos APs de forma a minimizar
a sobreposição de área de cobertura de canais entre os APs adjacentes, que dimi-
nui a interferência entre os APs adjacentes, e atender os requisitos de desempenho
desejados pelo projetista da rede.
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1.2 Objetivos

Uma vez que a demanda por serviços de tempo real e multimídia de qualidade
é cada vez maior, um dos obstáculos à implantação do 802.11 é a ausência de um
suporte à qualidade de serviço (Quality of Service - QoS) para estas aplicações. O
IEEE desenvolveu a especi�cação 802.11e [3], denominada MAC Enhancements for
Quality of Service, como uma extensão à especi�cação original no sentido de corrigir
este problema. Os novos métodos que compõem esta extensão permitem diferenciar
categorias de tráfego com requisitos distintos de QoS. O 802.11e será utilizado nas
simulações da nossa ferramenta de projeto.

1.2 Objetivos

Para minimizar a quantidade de tempo necessária para realizar um projeto de
redes sem �o de larga escala em vista das razões descritas na seção anterior, nosso
objetivo é o desenvolvimento de uma ferramenta para auxílio na instalação de redes
sem �o 802.11 baseadas em infra-estrutura. Esta ferramenta terá como principal
utilidade gerar uma solução que atenda às necessidades de QoS dos usuários, consi-
derando uma determinada área de cobertura da rede, a densidade de nós móveis e
os tráfegos de dados e de voz com suas respectivas medidas de desempenho.

A Ferramenta de Auxílio à Instalação de Redes 802.11 Infra-estruturadas, do-
ravante denominada FAIR, incorpora os aspectos mais importantes relacionados à
tecnologia de redes Wi-Fi (802.11) tais como padrões de tráfego mais comuns e APs
com raios de cobertura de médias dimensões e utiliza como base uma ferramenta
de simulação baseada em eventos discretos, já que as topologias em estudo podem
envolver um grande número de estações móveis e de APs, e somente a simulação por
software fornece a praticidade e a rapidez necessárias à obtenção dos resultados de
projeto em comparação com outras técnicas disponíveis como o uso de modelos ana-
líticos e a utilização de experimentos reais em que seriam necessários equipamentos,
área de testes e que ainda teria um alto custo de implementação.

A ferramenta de simulação utilizada foi o Network Simulator (NS) [4], desenvol-
vido na UCB (University of California in Berkeley) e que sofreu algumas alterações
em seu código realizadas pela equipe do GTA (Grupo de Teleinformática e Automa-
ção da UFRJ), como a portabilidade para a versão 2.26 de um agente de roteamento

3



1.2 Objetivos

apropriado às redes sem �o infra-estruturadas chamado NOAH (Non Ad Hoc rou-
ting agent) [5], originalmente desenvolvido por Joerg Widmer para a versão 2.1b7
do NS. Também foi portado o EDCF, desenvolvido pela empresa Atheros, que é
uma implementação da especi�cação IEEE 802.11e [3], e permite a diferenciação de
serviços entre classes de tráfego. O ambiente de simulação usa a linguagem OTcl
(MIT Object Tcl) [6] que é uma linguagem de scripts orientada a objetos, de cunho
experimental, desenvolvida a partir do Tcl para a implementação de simulações no
NS.

A FAIR consiste de uma interface grá�ca onde o usuário pode fazer a entrada
dos parâmetros da rede que será projetada tais como área de cobertura da rede sem
�o, densidade de nós móveis, padrões de tráfego de dados e de voz, assim como a
Qualidade de Serviço desejada pelo projetista. Com estas informações, será possível
determinar uma topologia inicial onde os APs serão distribuídos de forma a evitar
a ocorrência de áreas de sombra. Estes APs terão um raio inicial de cobertura
determinado e lhes será atribuído um canal de transmissão de forma a minimizar a
interferência entre os APs adjacentes.

Em seguida, os parâmetros fornecidos pelo usuário na interface grá�ca serão
passados juntamente com a topologia inicial, que consiste na disposição das estações
móveis, dos APs e dos canais atribuídos a estes APs, para o simulador. Serão
então realizadas medidas de desempenho como vazão de dados e retardo de voz e,
caso os resultados não atendam aos requisitos mínimos de QoS, a FAIR irá gerar
automaticamente uma nova topologia, alterando a atribuição de canais para cada um
destes APs e suas con�gurações de potência de transmissão e, conseqüentemente,
redistribuindo os APs e os nós móveis pela área de cobertura. Com essa nova
topologia, será feita uma nova simulação e veri�cação dos requisitos de QoS. O
processo continua até que uma solução aceitável seja alcançada, quando será exibido
gra�camente o posicionamento �nal de cada AP dentro da área de cobertura, bem
como o canal que lhe foi atribuído e o raio de alcance �nal dos APs.
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1.3 Estrutura do texto

1.3 Estrutura do texto

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 2 relaciona con-
ceitos básicos sobre redes móveis e sem �o e sobre o padrão 802.11. No Capítulo 3
são apresentadas as questões de projeto em redes 802.11 de larga escala, incluindo
os desa�os para este tipo de implementação e os procedimentos de projeto recomen-
dados. Os conceitos abordados neste capítulo serão aplicados à FAIR descrita em
detalhes no Capítulo 4. Finalmente, o Capítulo 5 traz conclusões e sugestões para
trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Redes 802.11

O crescimento das comunicações entre sistemas móveis trouxe um novo conjunto
de considerações, técnicas e soluções que não se aplicam às redes tradicionais, com-
postas de nós �xos. Bons exemplos são o uso de tecnologias de comunicações de
dados sem �o e equipamentos de acesso à rede de menores dimensões. Os usuários
móveis precisam de serviços cada vez mais con�áveis e de qualidade, o que torna mais
relevante o estudo de alguns problemas típicos das redes sem �o como interferência,
dimensionamento, consumo de energia e segurança.

Neste capítulo, iremos abordar os conceitos relacionados com as redes locais
sem �o e o padrão do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) para
estes tipos de redes, o IEEE 802.11 [1]. A Seção 2.1, apresenta aspectos gerais das
redes móveis, incluindo uma visão geral das redes Ad Hoc, que são redes móveis
sem infra-estrutura. A Seção 2.2 fornece as características das redes sem �o infra-
estruturadas, que são os tipos de redes utilizados pela Ferramenta de Auxílio à
Instalação de Redes 802.11 Infra-estruturadas (FAIR) e da especi�cação do 802.11.
Por �m, alguns aspectos sobre Qualidade de Serviço (QoS) em redes 802.11 e sobre
a especi�cação 802.11e são apresentados na Seção 2.3.

2.1 Redes Móveis

São chamadas de redes móveis aquelas em que uma parte dos nós que a consti-
tuem têm sua posição alterada durante o seu funcionamento. Uma infra-estrutura
de acesso pode ser usada para interligar a rede móvel com outras redes e fornecer
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2.1 Redes Móveis

outros recursos como funções de encaminhamento e de controle de acesso ao meio.
O equipamento responsável pela interligação entre a rede �xa e a parte móvel da
rede é denominado ponto de acesso (Access Point - AP) - nas redes locais sem �o
- ou estação-base - nos sistemas celulares. Os terminais de acesso utilizados pelos
usuários são móveis, e como exemplos podemos destacar os aparelhos de telefonia
celular e alguns computadores portáteis que possuem interface de rede local sem �o.

Por outro lado, as redes móveis Ad Hoc não necessitam de uma infra-estrutura
para a sua operação. Nestas redes, cada nó pode se comunicar diretamente com um
outro nó móvel sem a necessidade de um controle de acesso ao meio comandado por
um ponto de acesso, como é o caso das redes infra-estruturadas. Se os nós móveis
de uma rede Ad Hoc estiverem dentro da área de cobertura de rádio uns dos outros,
eles podem se comunicar diretamente entre si.

Na rede Ad Hoc mostrada na Figura 2.1 todos os nós móveis podem se comunicar
entre si pois estão na área de cobertura de rádio uns dos outros. Estes nós poderiam
comunicar-se com outro nó localizado fora da área de cobertura indicada, desde que
um dos nós da área de cobertura encaminhasse as mensagens para o nó posicionado
fora da área de cobertura.

Figura 2.1: Uma rede Ad Hoc.

Numa rede Ad Hoc, é necessário adotar maneiras de lidar com os problemas de
terminal escondido1 e de QoS, uma vez que algum mecanismo de prioridade também

1Um exemplo do problema do terminal escondido aparece quando uma estação B consegue
receber quadros de dois transmissores diferentes, A e C, mas tais transmissores estão fora do
alcance um do outro e não se comunicam entre si. Com isso, A está escondido para C e vice-versa.
Nesse caso, o transmissor A acredita que o meio está livre mesmo que C esteja transmitindo, o que
gera uma colisão no receptor B.
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deve ser de�nido em cada nó para garantir alguma qualidade.
Estes tipos de redes, por não necessitarem de um ponto de acesso, são mais �exí-

veis do que as redes infra-estruturadas, e por isso podem ser aproveitadas em casos
como uma reunião inesperada ou a substituição temporária de uma infra-estrutura de
rede existente. O Bluetooth, criado pelo Bluetooth SIG (Special Interest Group) [7]
é uma das tecnologias que constitui uma rede Ad Hoc típica em que pode ser feita
uma conexão simples entre dois ou mais dispositivos, como um microcomputador e
um mouse sem �o, sem a necessidade de instalação de uma infra-estrutura.

As redes Ad Hoc estão fora do escopo de nosso trabalho, já que a FAIR tem
como base o auxílio no projeto de instalações de redes sem �o infra-estruturadas e
de larga escala.

Numa rede móvel, ao contrário de uma rede �xa, não é possível associar o ende-
reço de rede à localização do nó na rede de forma a facilitar o roteamento. O IPv4 ou
Internet Protocol [8] emprega um endereçamento hierárquico de 32 bits que depende
da localização, e por isso um usuário móvel numa rede IP só consegue ter acesso aos
serviços quando re-con�gurar sua interface de rede para um endereço adequado ao
novo posicionamento. Da mesma forma, enquanto não divulgar seu novo endereço
de rede por algum meio, ele não será localizável pelos demais nós. O IP Móvel [9] é
uma das alternativas para contornar esse problema em redes IP.

Portabilidade e mobilidade de uma estação de trabalho são conceitos distintos
conforme pode ser visto nas especi�cações do IEEE 802.11 [1]. Um computador
pessoal do tipo notebook, que tem peso e dimensões reduzidos, pode ser uma estação
portátil caso não se comunique com a rede durante o seu movimento e, portanto,
somente utilize a rede quando estiver parado em uma de suas possíveis localizações.
Já uma estação móvel, além de ser portátil deve estar continuamente conectada à
rede, mesmo quando estiver em movimento.

No caso da estação portátil, nem sempre será necessária uma comunicação sem
�o, já que podemos ligar a estação portátil a uma rede �xa com �o. Entretanto,
para uma estação móvel, além da necessidade de comunicação sem �o, devem ser
previstos meios para realizar a transferência de conexões ativas quando a estação
passar da área de cobertura de um ponto de acesso para o outro (este procedimento
é conhecido como hando�), além de técnicas de gerenciamento de localização, já que
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é desejado saber a posição da estação móvel durante o seu movimento.
Outras questões relativas às redes móveis também devem ser observadas:

• Consumo de bateria: a estação móvel não recebe uma carga de energia contínua
de uma fonte �xa e deve levar consigo sua própria fonte de energia, como a
bateria de um aparelho de telefonia celular, e otimizar o seu uso;

• Interface com o usuário: por conta das necessidades de pequenas dimensões
e de pouco peso dos equipamentos, muitas vezes os itens de interface, como
teclados e dispositivos apontadores, são mais restritos do que o usuário está
habituado a utilizar e que acompanham os equipamentos �xos;

• Segurança: os sinais no meio sem �o podem ser captados por nós que não
pertencem à estrutura lógica da rede, abrindo um precedente para um acesso
não autorizado.

2.2 Redes Sem Fio

As redes sem �o constituem-se numa alternativa interessante às redes �xas por-
que dispensam o uso de cabos e permitem que os dispositivos móveis permaneçam
conectados durante o movimento. Ainda, pode-se destacar a utilidade destas redes
em cenários em que a instalação de uma infra-estrutura de cabeamento de rede ge-
raria custos elevados ou em que há di�culdade de acesso às áreas que serão cobertas
pela rede.

Existe uma série de padrões disponíveis atualmente para a comunicação de rádio
que utiliza o meio sem �o e, com isso, é necessário ter uma regulamentação da faixa
de freqüências que cada uma destas tecnologias utiliza. As freqüências licenciadas,
como as utilizadas pelos sistemas celulares, dependem do pagamento de taxas de
concessão e de uma autorização de um órgão regulador dos serviços de telecomu-
nicações de cada país. Já as não licenciadas podem ser utilizadas sem pagamento
de tarifas. Cabe ao órgão regulador de�nir as regras de utilização do espectro de
freqüência, e estas regras podem ser diferentes em cada país.

O IEEE possui três grupos de trabalho dedicados à tecnologia de redes sem
�o. Os seguintes grupos fazem parte do Comitê de Padrões 802, que de�ne as
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especi�cações para as redes locais (Local Area Networks) ou LANs e metropolitanas
(Metropolitan Area Networks - MANs), e estão descritos abaixo:

• Grupo de trabalho 11 [10]: especi�ca o padrão 802.11, usado nas redes locais
sem �o (Wireless Local Area Networks- WLANs). Estas redes usam faixas
de freqüências não-licenciadas e oferecem um alcance típico de 30 a 500 me-
tros que é dependente das condições de transmissão do local. Originalmente
fornecem taxas de transmissão de dados de 1 ou 2 Mbps [1], mas a extensão
802.11b [11] oferece suporte a taxas de 5,5 e 11 Mbps na faixa de freqüências
ISM (Industrial, Scienti�c, and Medical), em torno de 2,4 GHz. Uma outra
extensão, o 802.11a [12] fornece taxas variando entre 6 e 54 Mbps na faixa
ao redor de 5 GHz, a U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure).
Em Julho de 2003 este grupo �nalizou a especi�cação da extensão 802.11g [13]
que é a sucessora do 802.11b com compatibilidade retroativa àquela extensão
e taxas de transmissão de até 54 Mbps ;

• Grupo de trabalho 15 [14]: atua na área de redes de área pessoal (Wireless
Personal Area Networks - WPANs) que são redes que interligam dispositivos
portáteis e de computação móvel como computadores pessoais e seus periféricos
e telefones celulares. O BlueTooth, citado anteriormente, é uma das principais
tecnologias nessa área, também utiliza a banda ISM e oferece taxas de até 1
Mbps;

• Grupo de trabalho 16 [15]: de�ne as redes metropolitanas sem �o (Broadband
Wireless Metropolitan Area Networks) ou Wireless MANs e usa tecnologias
como o WLL (Wireless Local Loop) / LMDS (Local Multipoint Distribution
System) para estabelecer sistemas de distribuição de serviços de voz, de dados,
de Internet e de vídeo em banda larga usando uma arquitetura semelhante à
das redes celulares, mas de acesso �xo, e normalmente faixas licenciadas entre
10 e 66 GHz.

As Redes Celulares de 3a Geração [16], ou Redes 3G, oferecem serviços de acesso
a redes de dados e utilizam técnicas de comutação de pacotes através da infra-
estrutura dos sistemas de telefonia móvel celular. Estas redes também são de suma
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importância por constituírem uma evolução das redes celulares atuais, de 2a Gera-
ção e por se aproveitarem da grande abrangência do sistema celular para oferecer
serviços de Internet Móvel. No entanto, a implantação de Redes 3G possui alguns
obstáculos como aquisição de novas faixas de freqüências e troca da infra-estrutura
de terminais de acesso e equipamentos de rede usada nas redes de 2a Geração. Com
isso, soluções intermediárias e que aproveitam a estrutura das Redes 2G existen-
tes, como o General Packet Radio Service (GPRS) [17] e o Enhanced Data Rate for
GSM Evolution(EDGE) [18] deram origem às chamadas Redes 2,5G. Estas tecnolo-
gias também fornecem serviços de comutação de pacotes e também acesso à Internet
com taxas que podem chegar a 150 Kbits/s.

2.2.1 O padrão IEEE 802.11

O IEEE 802.11 [1] especi�ca a família de redes locais sem �o de maior pro-
jeção com centenas de produtos já disponíveis no mercado e em constante desen-
volvimento. Conforme foi citado anteriormente, esta tecnologia é desenvolvida pelo
grupo de padronização de redes locais 802.x que é responsável por de�nir as camadas
física e de enlace do Modelo Referencial Básico para Interconexão de Sistemas Aber-
tos (ISO/IEC 7498-1:1994) (Open Systems Interconnection Basic Reference Model),
ou simplesmente Modelo OSI, idealizado pela ISO (International Organization for
Standardization) [19].

Este padrão tem como objetivo principal oferecer uma WLAN simples e con�ável
em que a camada de controle de acesso ao meio, Media Access Control ou MAC, é
capaz de operar com várias camadas físicas. Com isso, as redes WLANs possuem
as camadas físicas e de acesso ao meio adaptadas, mas que continuam oferecendo
às camadas mais altas do Modelo OSI a mesma interface das tecnologias de redes
locais �xas, como o Ethernet (802.3) e o Token Ring (802.5), no sentido de manter
a interoperabilidade.

O comitê 802.x subdividiu a camada de enlace de dados em duas subcamadas:
a subcamada MAC e a subcamada de controle do enlace lógico Link Layer Con-
trol(LLC).
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Arquitetura do 802.11

A idéia da arquitetura do padrão IEEE 802.11 é a de especi�car um conjunto de
componentes que interagem entre si para fornecer uma rede local sem-�o que seja
transparente para as camadas superiores e que ofereça suporte à mobilidade das
estações.

O bloco fundamental de construção da arquitetura é o Basic Service Set -
BSS [20]. O BSS é de�nido como um grupo de estações (Stations - STAs) que
estão sob o controle direto de uma única função de coordenação (Seção 2.2.2) a qual
irá determinar quando uma estação que está utilizando o meio sem �o pode trans-
mitir e receber dados. A BSA (Basic Service Area) é a área em que se encontram
os membros de um BSS.

Qualquer estação pode estabelecer uma comunicação direta com outra estação
no BSS sem que haja a necessidade desta informação passar por um ponto de acesso
centralizado [21] e, portanto, sem a ajuda de uma infra-estrutura. Com isso, é
formada uma rede Ad Hoc, que pode ser criada com pelo menos duas estações
802.11, e o padrão 802.11 se refere a este tipo de rede como um BSS independente
(iBSS).

Uma rede é chamada de infra-estruturada a partir do momento que as estações
dispõem de uma infra-estrutura de ponto de acesso (Access Point - AP) para se
comunicar com outros BSS fora de seu alcance ou com redes �xas. Um sistema de
distribuição (Distribution System - DS) pode interligar dois ou mais BSSs de forma
a aumentar a cobertura da rede. São utilizados APs que interligam as estações sem
�o de um BSS ao sistema de distribuição e de acordo com a especi�cação, o sistema
de distribuição pode utilizar qualquer tecnologia de rede. Esta rede única formada
pelo conjunto de APs e DSs é chamada Conjunto Estendido de Serviço (Extended
Service Set - ESS). As estações móveis podem selecionar um AP e associar-se a
ele. Como os APs podem dar suporte ao roaming (alteração de pontos de acesso), o
sistema de distribuição faz a transferência de dados entre os APs. Assim, as estações
podem se comunicar entre si e se movimentar de um BSS para outro, dentro de um
ESS. Os serviços e funcionalidades fornecidos pelo ESS em sua área permitem essa
mobilidade, e fazem com que o ESS apareça como uma única rede para o LLC.
Através de portais, o sistema de distribuição conecta as redes sem �o com outras
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redes locais 802.x. A Figura 2.2 ilustra esses componentes. Conforme mencionado
anteriormente, este trabalho e a FAIR, estão voltados para as redes 802.11 infra-
estruturadas.

Figura 2.2: Arquitetura de uma Rede 802.11 Infra-Estruturada.

Camada Física

O 802.11 de�ne três tipos de camada física [1]: espalhamento de espectro por
salto em freqüências (Frequency Hopping Spread Spectrum - FHSS), espalhamento
de espectro por seqüência direta (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) e in-
fravermelho. Todas as camadas físicas do 802.11 incluem a provisão de um sinal
de avaliação de canal livre (Clear Channel Assessment signal - CCA) que indica o
estado atual do uso do meio sem �o. Esse sinal é utilizado pelo MAC (Seção 2.2.2)
para veri�car se o meio está livre. Cada camada física oferece uma taxa de 1 ou
2 Mbps.

O FHSS é uma técnica de espalhamento de espectro na qual a largura de banda
total disponível é dividida em vários canais de freqüência; o transmissor e o re-
ceptor transmitem utilizando um desses canais por um certo tempo e depois saltam
para outro canal, seguindo padrões pseudo-aleatórios de uso dos canais chamados de
seqüências de saltos. Esse espalhamento proporciona maior segurança e menor sus-
ceptibilidade à interferência eletromagnética. O FHSS usa a banda ISM (Industrial,
Scienti�c, and Medical) que vai de 2,4000 a 2,4835 GHz. Nos EUA e em quase toda
a Europa, são de�nidos 79 canais. O primeiro canal tem uma freqüência central de
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2,402 GHz e os canais subseqüentes estão separados por 1 MHz. Cada canal possui
uma banda de 1 Mbps. São de�nidos três diferentes conjuntos com 26 seqüências de
saltos. Os três conjuntos existem para evitar períodos de colisões entre diferentes
seqüências [21]. Com isso, permite-se a coexistência de até três redes (BSSs) em
uma mesma área geográ�ca.

A taxa básica de 1 Mbps usa uma modulação gaussiana por chaveamento de
freqüência (Gaussian Frequency Shift Keying - GFSK) de dois níveis, na qual o
dado passa por um �ltro gaussiano em banda básica e é modulado em freqüência
(um 1 lógico é codi�cado usando uma freqüência Fc + f e um 0 lógico usa uma
freqüência Fc − f). A taxa de acesso opcional de 2 Mbps usa um GFSK de quatro
níveis, no qual dois bits são codi�cados por vez usando quatro freqüências.

O DSSS é um outro método de espalhamento de espectro, no qual diferentes
transmissões simultâneas são separadas por códigos e não por freqüência como no
FHSS. Nesse método, a duração de um símbolo de dados é subdividida em inter-
valos menores chamados chips. O DSSS também usa a banda ISM de 2,4 GHz.
A taxa básica de 1 Mbps é gerada através de uma modulação diferencial binária
por chaveamento de fase (Di�erential Binary Phase Shift Keying - DBPSK) e a
taxa de 2 Mbps usa uma modulação diferencial quaternária por chaveamento de
fase (Di�erential Quadrature Phase Shift Keying - DQPSK). O espalhamento é feito
através da divisão da banda disponível em 11 subcanais, cada um com 11 MHz;
cada símbolo de dados é espalhado usando uma seqüência de Barker de 11 chips
(+1,-1,+1,+1,-1,+1,+1,+1,-1,-1,-1). Redes localizadas em uma mesma área devem
usar canais cujas freqüências centrais sejam separadas de pelo menos 30 MHz, para
evitar interferência mútua. Assim, de forma similar ao que ocorre no FHSS, no
máximo três redes podem coexistir em uma mesma área.

A especi�cação de infravermelho utiliza comprimentos de onda de 850 a 950 nm.
O infravermelho foi projetado para ser usado em áreas fechadas. Opera com trans-
missões não direcionadas com alcance máximo de aproximadamente 10 metros, ou
20 metros caso sejam utilizados receptores mais sensíveis. A transmissão é sujeita
à interferência causada por fontes de calor ou pela luz do Sol. As estações podem
receber dados em suas linhas de visada e por transmissões re�etidas. A codi�ca-
ção da taxa básica de 1 Mbps é realizada através de uma modulação por posição
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de pulso (16-Pulse Position Modulation - PPM), na qual quatro bits de dados são
mapeados em 16 bits codi�cados para transmissão. A taxa opcional de 2 Mbps usa
uma 4-PPM, na qual dois bits de dados são mapeados em 4 bits codi�cados para
transmissão.

Os padrões 802.11a e 802.11b alteram a camada física do 802.11 para proverem
taxas de transmissão mais altas. O padrão 802.11b [11] especi�ca, além das taxas de
1 e 2 Mbps, taxas de transmissão mais altas na banda de 2,4 GHz, de 5,5 e 11 Mbps,
através do uso de um chaveamento de código complementar (8-chip Complementary
Code Keying - CCK) no DSSS. Um protocolo de convergência de nível físico (Phy-
sical Layer Convergence Protocol - PLCP) permite que estações 802.11 e 802.11b
se comuniquem utilizando as taxas de 1 e 2 Mbps. O padrão 802.11a [12] utiliza
a banda de 5 GHz para prover taxas de 6 até 54 Mbps, utilizando um esquema
mais avançado de multiplexação, chamado multiplexação por divisão ortogonal em
freqüência (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM). O sistema usa
52 subportadoras que são moduladas usando BPSK ou QPSK, modulação 16-QAM
(Quadrature Amplitude Modulation) ou 64-QAM. As estações 802.11a não são com-
patíveis com as que atendem somente às especi�cações 802.11 ou 802.11b.

O padrão 802.11g, mais recente e que oferece taxas de 6 até 54 Mbps, também
se utiliza do OFDM mas fornece uma compatibilidade retroativa com o 802.11b por
conta do uso do CCK. O 802.11g também conta com uma nova camada física para
o MAC do 802.11 na freqüência de 2,4 GHz: é o nível físico com taxa estendida
(Extended Rate PHY - ERP). O ERP adiciona o OFDM como um esquema de
codi�cação obrigatório nas taxas de 6, 12 e 24 Mbps, e opcional nas velocidades de
18, 36, 48 e 54 Mbps. O ERP também inclui os esquemas de modulação encontrados
no 802.11b, como o CCK para 11 e 5,5 Mbps e o Barker para as taxas de 2 e 1 Mbps.

2.2.2 Subcamada de Controle de Acesso ao Meio (MAC)

O controle de acesso ao meio do 802.11 é baseado em funções de coordenação e
esta função determina qual estação tem permissão para transmitir e receber dados
utilizando o meio sem �o. Duas funções de coordenação são de�nidas na especi-
�cação 802.11: uma distribuída, conhecida como DCF (Distributed Coordination
Function), de implementação obrigatória, que proporciona um acesso com conten-
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ção, e outra centralizada, conhecida como PCF (Point Coordination Function), de
implementação opcional, que provê um acesso sem contenção. O PCF utiliza as
regras de acesso do DCF para estabelecer os serviços de acesso sem contenção, con-
forme mostrado na Figura 2.3, mas está fora do escopo desse trabalho uma vez que
sua implementação é opcional e não foi implementado por muitos fabricantes de
interfaces de rede 802.11.

Figura 2.3: Modos de Acesso do MAC 802.11.

Função de Coordenação Distribuída - DCF

A Função de Coordenação Distribuída utiliza um protocolo de acesso múltiplo
com detecção de portadora, conhecido como CSMA/CA (Carrier Sense Multiple
Access with Collision Avoidance), semelhante ao CSMA/CD usado nas redes IEEE
802.3 (Ethernet). Nesse tipo de protocolo de acesso múltiplo, um nó que queira
transmitir dados �escuta�� o meio por um período �xo de tempo, antes de iniciar
a transmissão, para determinar se o meio está ou não ocupado. Caso o meio esteja
livre, o nó realiza a transmissão e, em caso contrário, aguarda um tempo adicional
aleatório. A diferença entre o CSMA/CA e o CSMA/CD é que a detecção de colisão
não é realizada no meio sem �o. A detecção de colisão, além de supor que todas
as estações sejam capazes de escutar a transmissão das demais, o que nem sempre
é verdade em redes móveis, iria exigir o projeto de equipamentos de rádio mais
complexos, e mais caros, com capacidade de transmissão e recepção simultânea [22].
Ao invés disso, é utilizado um mecanismo de prevenção de colisão reforçado com o
reconhecimento positivo (ACK) dos quadros de dados.

A detecção de portadora pode ser feita através de um mecanismo físico, usando
o sinal CCA descrito na Seção 2.2.1, ou de forma virtual. O mecanismo de detecção
virtual, explicado mais adiante nesta seção, utiliza um vetor de alocação da rede,

16



2.2 Redes Sem Fio

localizado em cada nó, em conjunto com uma informação de duração da transmissão
contida nos quadros de dados e em alguns quadros de controle.

O acesso utilizando a função DCF pode ainda ser realizado de duas formas
distintas [1]: um esquema básico usando CSMA, de implementação obrigatória,
e um esquema de acesso opcional que adiciona ao esquema básico o emprego de
quadros de pedidos (Request To Send - RTS) e permissões (Clear To Send - CTS)
para transmitir dados.

No esquema básico, uma estação que deseja transmitir algum quadro ouve o
meio, detectando ou não a portadora. Caso o meio esteja livre durante um período
de tempo chamado DIFS - Distributed (Coordination Function) Interframe Space,
de�nido no padrão, a estação transmite o quadro de dados. O receptor, ao receber
o quadro de dados, usa o método de veri�cação cíclica (Cyclic Redundancy Check
- CRC) para detectar erros no quadro e, caso ele esteja correto, envia um quadro
de reconhecimento positivo (ACK). Esse quadro é enviado após um tempo chamado
SIFS (Short Interframe Space), contado a partir do recebimento do quadro de dados.
SIFS é sempre menor que DIFS, ou seja, a estação receptora ouve o meio por um
tempo menor para enviar o ACK (Figura 2.4), ganhando a disputa sobre outras
estações que queiram transmitir.

Caso o meio esteja ocupado durante a espera inicial por DIFS, a estação trans-
missora adia a transmissão do quadro de dados e executa um procedimento de recuo
exponencial binário (Binary Exponential Backo�). Nesse procedimento, a estação
escolhe um valor aleatório, a partir de uma distribuição uniforme no intervalo entre
zero e o tamanho de sua janela de contenção (Contention Window - CW). Na situ-
ação inicial, CW tem um tamanho mínimo, con�gurado pelo parâmetro (CWmin).
O valor escolhido é multiplicado pelo tempo de duração de um slot, denominado
slottime2, para criar um temporizador de backo�. Esse temporizador é decremen-
tado a cada slot, caso não haja transmissão no meio. Se alguma transmissão for
detectada, o temporizador é paralisado e só é reiniciado quando o meio �car livre
novamente por um tempo DIFS. Quando �nalmente o temporizador expira, a es-
tação envia o seu quadro. Dessa forma, o procedimento de backo� evita sucessivas

2Um slottime corresponde ao atraso máximo de propagação de ida e volta dentro de um BSS,
incluindo ainda um tempo de processamento no receptor.
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colisões entre estações que estão tentando transmitir simultaneamente, pois distribui
no tempo as tentativas de transmissão.

Caso o ACK não seja recebido no tempo esperado, a estação transmissora deduz
que o quadro colidiu ou foi recebido com erro e escalona uma retransmissão entrando
no procedimento de backo� descrito anteriormente. O valor de CW é dobrado e um
novo temporizador é criado. A cada transmissão não sucedida, o valor de CW é
aumentado para a próxima potência de 2 (menos 1 unidade), até que seja atingido
um valor máximo pré-de�nido chamado CWmax (no 802.11b DSSS, CWmin é igual a
31 e CWmax é igual a 1023). Caso um número máximo de tentativas de transmissões
seja alcançado, o quadro é descartado e o nível superior é informado sobre a falha
de transmissão.

O procedimento de backo� também é executado após cada transmissão bem
sucedida de uma estação, para evitar que ela capture o meio, impedindo as demais
de transmitir.

O esquema básico do DCF é apresentado na Figura 2.4. No 802.11b DSSS, a
duração do SIFS (sifstime) é 10µs e a do slottime é 20µs. O DIFS é de�nido por
SIFS + 2 * slottime, o que resulta em um tempo de espera de 50µs.

Figura 2.4: Esquema Básico de Acesso no DCF.

O segundo esquema de acesso usado no modo DCF inclui pacotes de solicita-
ção (RTS) e permissão de transmissão (CTS) para evitar problemas gerados por
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terminais �escondidos�3.

Figura 2.5: Acesso DCF com RTS / CTS.

Nesse esquema, os pacotes RTS e CTS contêm informações a respeito do nó de
destino e uma informação de duração da transmissão que inclui o tempo necessário
para o recebimento do ACK referente ao pacote de dados que se quer transmitir. A
estação transmissora, após perceber o meio livre por um tempo equivalente a DIFS,
envia um RTS ao receptor antes da transmissão do quadro de dados, a �m de reservar
o meio (Figura 2.5). O receptor, após o meio estar livre por um tempo SIFS e caso
esteja pronto para receber, responde com um CTS. Ao receber o CTS e esperar o
meio estar livre por SIFS (Figura 2.5), o transmissor inicia o envio do quadro de
dados e passa a aguardar o ACK correspondente, como no DCF básico. Caso não
receba o CTS, o transmissor executa o procedimento de backo� e retransmite o RTS.

Todas as estações que ouvirem o RTS, o CTS, ou o próprio quadro de dados
utilizam a informação da duração da transmissão contida nesses quadros para atu-
alizarem os seus vetores de alocação de rede (Network Allocation Vector - NAV),
que são utilizados para a detecção virtual da portadora (Figura 2.5). Nesse tipo de
detecção, a informação de duração funciona como um pedido de reserva do meio.
Com essa informação, as demais estações não envolvidas na transmissão evitam fazer
acesso ao meio no período de tempo reservado, não importando se o CCA indique

3Um exemplo do problema do terminal escondido aparece quando uma estação B consegue
receber quadros de dois transmissores diferentes, A e C, mas tais transmissores estão fora do
alcance um do outro e não se comunicam entre si. Com isso, A está escondido para C e vice-versa.
Nesse caso, o transmissor A acredita que o meio está livre mesmo que C esteja transmitindo, o que
gera uma colisão no receptor B.
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que o meio está livre. Desse modo, qualquer terminal escondido poderá adiar a sua
transmissão para evitar colisões. As estações só voltam a tentar novas transmis-
sões quando seus vetores de alocação da rede indicam que não há mais transmissões
pendentes.

O uso de RTS e CTS é controlado em cada estação através de um parâmetro
con�gurável chamado de limiar de RTS (RTSthreshold). A estação irá utilizar o
RTS somente na transmissão de quadros com tamanhos maiores que o limiar, caso
contrário, utilizará o esquema de acesso básico. Uma estação que tenha a opção
de RTS e CTS implementada mas não esteja usando RTS em suas transmissões
deve ainda ser capaz de responder com o CTS para outras que estejam usando esse
recurso.

A colisão de um quadro RTS de 20 bytes é menos severa e menos provável que
uma colisão dos quadros de dados, que podem ter até 2346 bytes. No entanto,
quando a estação está usando tamanhos de quadros pequenos (por exemplo, de 64
ou 128 bytes), a sobrecarga adicionada pela transmissão dos quadros RTS e CTS
pode reduzir o benefício trazido pelo uso desses quadros. O parâmetro RTSthreshold

permite decidir quando usar ou não o esquema de acesso com RTS/CTS, controlando
o efeito dessa sobrecarga.

2.3 Qualidade de serviço no 802.11

Uma vez que o meio sem �o fornece taxas de transmissão menores, taxas de
erros maiores do que aquelas veri�cadas nas redes �xas e variações na capacidade de
transmissão de dados decorrentes de fatores externos como condições atmosféricas
e interferência eletromagnética, deve-se tratar o problema da Qualidade de Serviço
(QoS) nas redes sem �o já na camada de enlace do modelo OSI. Nas redes �xas,
o tratamento de QoS é muitas vezes realizado na camada de rede ou em outras
camadas superiores do modelo.

A ISO apresentou o conceito de Qualidade de Serviço com a �nalidade de medir
o quanto uma rede de comunicações é capaz de atender às expectativas dos usuários
através dos serviços que ela oferece [23]. Outras questões organizacionais relaciona-
das com a Qualidade de Serviço também devem ser consideradas como segurança,
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contabilização de preços de serviços, estabelecimento e monitoração de contratos
desses serviços, disponibilidade da rede e continuidade dos processos de negócios.
Quando foi apresentado inicialmente, o conceito de Qualidade de Serviço era focado
somente na rede, mas atualmente existem modelos [24] que, além da preocupação
com os aspectos relacionados com a rede, levam também em consideração outras ca-
racterísticas especí�cas relacionadas com o usuário, seu equipamento e as aplicações
que ele utiliza.

O superdimensionamento da rede [25] ou overprovisioning é uma técnica em que
se procura garantir que a quantidade de recursos disponíveis seja sempre superior à
demanda. É, portanto, uma das formas mais simples de oferecer Qualidade de Ser-
viço com a desvantagem de ter altos custos de implementação pois os investimentos
devem considerar não somente a demanda atual de serviços mas também acomodar
expansões futuras e fatores transientes como um aumento súbito no número de usuá-
rios que utilizam o serviço ou a instalação de novas aplicações que possam consumir
mais recursos da rede.

Em contrapartida, existem outras aproximações que visam racionalizar o uso
de recursos disponíveis na rede, estabelecendo níveis de serviço e permitindo que
vários tipos de tráfego com diferentes necessidades de qualidade sejam tratados com
níveis de prioridade distintos. O tráfego de maior prioridade deve sempre dispor
dos recursos que ele precisa, mesmo que para isso tenham de ser alocados menos
recursos ao tráfego de menor prioridade. Ainda, tráfegos que pertencem ao mesmo
nível de serviço devem ser tratados com a mesma prioridade e, portanto, deve ser
disponibilizada a mesma quantidade de recursos para estes �uxos de tráfego.

Existem várias propostas para a elaboração de uma Arquitetura de QoS (QoS
Framework) que vem a ser a de�nição dos mecanismos de diferenciação, dos níveis
de serviço e dos parâmetros de desempenho da rede necessários para atender aos
requisitos de serviço das aplicações [2]. Para cada tipo de rede existe uma proposta:
para redes ATM (Asynchronous Transfer Mode), redes IP e redes celulares de 3a

Geração.
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2.3.1 A extensão 802.11e

De modo a atender às necessidades de padronização na área de QoS em redes
802.11, foi criado pelo IEEE o Grupo de Tarefas E [3]. A responsabilidade desse
grupo que pertence ao Grupo de trabalho 11 é a de especi�car uma extensão que
forneça mecanismos de QoS no MAC 802.11. Tal extensão foi denominada MAC
Enhancements for Quality of Service, e ainda está em fase de desenvolvimento.

Nessa extensão, as estações (STAs) são chamadas de QSTAs (QoS Stations),
o ponto de acesso é denominado QAP (QoS Access Point) e o BSS é conhecido
como QBSS (QoS Basic Service Set). Uma Função de Coordenação Híbrida (Hy-
brid Coordination Function - HCF) foi incorporada à extensão e, além de combinar
características do PCF e do DCF, também acrescenta outras especí�cas para QoS.
O 802.11e permite compatibilidade retroativa com as estações das versões 802.11,
802.11a, 802.11b e 802.11g de forma transparente.

No 802.11e, de�ne-se a oportunidade de transmissão, ou TxOP (Transmission
Opportunity), como um intervalo de tempo em que uma estação tem o direito de
iniciar transmissões. Estas transmissões podem ser feitas em rajada, desde que
estejam no período de duração da TxOP. Esse período é limitado a �m de evitar um
retardo muito grande para as demais estações que estão aguardando para ter acesso
ao meio.

A função HCF usa um método centralizado de acesso por consulta, o HCF polled
channel access executado no coordenador híbrido, e um outro método executado
nas estações, o HCF contention-based channel access. Esse último é executado nas
estações e é baseado em contenção, como seu nome sugere.

O maior interesse deste projeto é no acesso baseado em contenção, em que existe
uma competição das estações pelas TxOPs, de forma distribuída. Estas estações
usam uma versão aprimorada do DCF, chamado nas primeiras especi�cações do
802.11e de Enhanced DCF ou EDCF, e que atualmente é denominado Enhanced
Distributed Channel Access ou EDCA. Ele apresenta o conceito de múltiplas �las
de transmissão com diferentes níveis de prioridade, na mesma estação. De acordo
com [2], o mecanismo opera com várias instâncias do DCF, chamadas de categorias
de acesso Access Categories - ACs, que são executadas em paralelo dentro de uma
mesma estação, como se fossem �MACs virtuais��. Cada uma dessas ACs possui
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�las diferentes e parâmetros de QoS (DIFS e CWMin) distintos para cada uma das
�las conforme a Figura 2.6 [26].

Figura 2.6: MAC proposto no EDCF.

As ACs também competem entre si pelas oportunidades de transmissão e re-
alizam o procedimento de backo� de forma independente umas das outras. Uma
estação 802.11e oferece suporte a 8 categorias de acesso e o QAP deve suportar 4
ACs. Essas 8 prioridades são mapeadas para estas 4 ACs [26].

Como uma mesma estação passa a ter múltiplas �las, surge o conceito de colisão
virtual [2]. Esta colisão é interna à estação e acontece sempre que duas categorias
em uma mesma estação têm seus temporizadores expirados simultaneamente. A
estação resolve internamente esses con�itos entre as categorias, fornecendo a TxOP
à categoria de maior prioridade e fazendo com que a categoria de menor prioridade
execute o procedimento de backo�. O quadro transmitido �ca sujeito ainda às
colisões externas.

É importante lembrar que, uma vez que o 802.11e é uma especi�cação em de-
senvolvimento, pode-se ter uma alteração dos conceitos aqui apresentados até que a
extensão seja de�nitivamente padronizada.
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Capítulo 3

Questões de projeto de
posicionamento de APs em redes
802.11 de larga escala

O projeto de redes sem �o de larga escala envolve várias questões. Estas redes
devem ser projetadas de forma a evitar que uma determinada área de cobertura
possua áreas de sombra1. Ainda, no projeto destas redes, o número de pontos de
acesso (APs) deve ser adequado para atender à carga de tráfego esperada. Tais
requisitos podem ser atendidos através da combinação das localizações dos APs,
atribuição de freqüências (canais) a cada um destes APs e do ajuste das con�gurações
de sensibilidade dos APs e das estações móveis.

A proposta deste capítulo é fazer considerações sobre estas questões, cujos con-
ceitos serão aplicados à Ferramenta de Auxílio à Instalação de Redes 802.11 Infra-
estruturadas (FAIR) que será apresentada com mais detalhes no próximo capítulo.

Na Seção 3.1, serão apresentados os desa�os e as questões iniciais do projeto de
redes sem �o de larga escala. A seção seguinte, descreve os procedimentos recomen-
dados para o projeto de redes sem �o de larga escala e, �nalmente, as considerações
�nais sobre este capítulo são apresentadas na Seção 3.3.

1Áreas de sombra são aquelas áreas em que não existe cobertura de sinal.
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3.1 Projeto de redes locais sem �o de larga escala:
desa�os

Atualmente, o mercado de redes locais sem �o ou WLANs (Wireless Local Area
Networks) encontra-se em grande atividade e expansão. A primeira geração de
WLANs, que utiliza o padrão 802.11b [11], mostra-se adequada para atender as
necessidades dos mercados residenciais e de pequenos negócios. Foi lançado em
junho de 2003 o padrão IEEE 802.1g [13] que, com suas taxas de transmissão de
até 54 Mbps e compatibilidade retroativa com o padrão 802.11b, deve aumentar o
interesse sobre as WLANs. No entanto, para o mercado corporativo os gerentes de TI
(Tecnologia da Informação) mostram preocupações com con�abilidade, desempenho
e disponibilidade das redes locais sem �o que muitas vezes diminuem a velocidade
ou até inibem sua implantação nas empresas. Questões relacionadas à segurança,
gerenciamento da rede e mobilidade também existem mas estão fora do escopo deste
projeto em particular.

Con�abilidade e desempenho podem ser obtidos com uma implementação ade-
quada da rede local sem �o através do levantamento de informações sobre o local que
será atendido por esta rede e de um projeto apropriado. Durante este levantamento
de informações, será necessário decidir onde cada AP estará localizado dentro da
área de cobertura, de forma a fornecer capacidade e uma área de serviço adequada.
As características de propagação de ondas de rádio devem ser consideradas para o
ambiente em que será implantada a WLAN.

De acordo com [27], o projeto de redes locais sem �o inclui dois componentes
básicos: o posicionamento dos APs e a atribuição de canais a estes APs. O posi-
cionamento cuidadoso de cada um destes APs numa rede que possui muitos outros
APs, garantirá a cobertura adequada da área de serviço evitando a ocorrência de
áreas de sombra para os usuários, bem como fornecerá a capacidade adequada para
atender aos requisitos do tráfego gerado pelos usuários da rede sem �o. Por outro
lado, deve-se tentar colocar os APs o mais afastados possível uns dos outros de
forma a diminuir o número de APs utilizados no projeto, minimizando assim custos
em equipamento e instalação e também a sobreposição entre canais adjacentes, que
diminui o desempenho da rede.
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Na prática, o posicionamento dos APs normalmente envolve um processo de ten-
tativa e erro. O técnico posiciona o AP e faz um conjunto de medidas de intensidade
de sinal em determinadas localidades. A posição do AP é então ajustada com base
nestas informações. Esse procedimento consome bastante tempo e depende bastante
da acurácia das medidas realizadas pelo técnico. Uma outra etapa fundamental para
determinação do desempenho da rede é a atribuição de canais aos APs e para isso
é necessário evitar ao máximo a sobreposição de áreas de cobertura entre canais
adjacentes.

Os raios de alcance típicos dos APs estão em torno de 300 metros numa área
aberta para o padrão 802.11b [11], mas podem ser reduzidos para valores que variam
entre 20 a 60 metros em alguns ambientes de escritório onde existem paredes e
outros tipos de divisões. A madeira, o plástico e o vidro não são barreiras muito
preocupantes para uma rede local sem �o, ao contrário das paredes de concreto e
do tijolo. O metal encontrado em mesas, armários e poços de elevadores representa
o maior obstáculo às transmissões de rádio nos ambientes de escritório.

O desempenho da rede também deve ser levado em consideração uma vez que o
AP e as estações móveis localizadas dentro da área de cobertura deste AP operam
de forma parecida com um segmento de rede Ethernet tradicional, não comutada,
ou seja, existe uma largura de banda �nita que deve ser compartilhada entre o AP
e as estações móveis. O IEEE 802.11b [11] usa o método CSMA/CA (Carrier Sense
Multiple Access with Collision Avoidance) e fornece um mecanismo que permite a
todos os nós compartilharem a mesma largura de banda disponível.

Ainda, o protocolo CSMA/CA faz com que a interferência de rádio entre os
APs e as estações móveis operando no mesmo canal de rádio seja um desa�o em
particular. Isso ocorre porque se um AP conseguir escutar um outro AP ou estação
móvel distante, ele irá adiar a sua transmissão da mesma forma que faria com uma
estação móvel que estivesse próxima, dentro da sua área de cobertura. Portanto, a
interferência entre APs adjacentes causa degradação de desempenho da rede sem �o.
Analogamente, se uma estação móvel puder ser escutada por mais de um AP, todos
estes APs irão adiar a sua transmissão, o que também afeta o desempenho [28].

Devem ser atribuídas freqüências de rádio aos APs e, conforme mencionado no
capítulo anterior, numa rede 802.11b que usa a banda ISM (Industrial, Scienti�c,
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and Medical) que vai de 2,4000 a 2,4835 Ghz e que esteja operando na América do
Norte, existem três freqüências que possuem uma mínima sobreposição de espectro
e que são os canais 1, 6 e 11 [28]. Portanto os APs podem operar em três freqüências
separadas e que não interferem entre si. Além disso, alguns clientes de rede sem
�o podem alternar entre freqüências de forma a conectar-se com o AP que fornece
a maior intensidade de sinal ou com aquele que tiver a menor carga de tráfego. A
utilização de múltiplas freqüências é, portanto, um fator que aumenta o desempenho
da rede através da minimização da sobreposição de canais adjacentes.

A atribuição de freqüências aos APs adjacentes deve ser feita de tal forma que
a sobreposição de área de cobertura entre os canais adjacentes seja minimizada.
Essa questão é um problema de mapa de cores [27] e existem vários algoritmos que
fornecem uma atribuição de canais ótima ou bem próxima disso, dado um conjunto
de APs, áreas de cobertura e sobreposição dessas áreas de cobertura dos APs.

Entretanto, com o sucesso comercial das redes 802.11b, muitas vezes nos confron-
tamos com situações em que existe uma alta densidade de nós em uma determinada
área e que precisariam ser atendidos por mais de três APs e, portanto, teríamos
grande possibilidade de ocorrência de APs adjacentes utilizando o mesmo canal. A
Cirond Technologies Inc. [29] é um dos fabricantes a propor que, neste tipo de si-
tuação com alta concentração de nós, é possível a utilização de quatro canais nos
EUA (1, 4, 8 e 11) ao invés dos três canais tradicionais. O artigo citado parte do
princípio de que é mais adequado ter uma sobreposição de canais em níveis tolerá-
veis do que se ter altos níveis de interferência entre canais adjacentes que ocupam a
mesma freqüência. Isso garantiria uma maior �exibilidade na atribuição de canais
aos APs em uma rede 802.11b. Como exemplo, as Figuras 3.1 e 3.2 representam
o posicionamento de APs em andares de um prédio utilizando três e quatro canais,
respectivamente. Podemos observar que no 1◦ caso a cada dois andares só seria
possível utilizarmos um AP para que não houvesse interferência entre dois APs ad-
jacentes que utilizariam o mesmo canal, o que não acontece no caso de utilizarmos
os quatro canais.
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Figura 3.1: Posicionamento de APs em andares de um prédio usando 3 canais.

Figura 3.2: Posicionamento de APs em andares de um prédio usando 4 canais.

Ao selecionar os locais onde serão posicionados os APs, deve-se evitar as áreas
de sombra. Ainda, é interessante tentar colocar os APs o mais longe possível um do
outro de forma a minimizar os custos de equipamentos e instalação. Outra razão
para colocar os APs afastados uns dos outros seria que a sobreposição de área de
cobertura entre os APs operando no mesmo canal de rádio degrada o desempenho.
Portanto, se no momento de posicionar os APs for possível minimizar a sobreposição
entre as áreas de cobertura dos APs, estaremos minimizando também a sobreposição
de canais adjacentes.

O projeto também pode considerar as áreas de cobertura com maior ou menor
densidade de usuários. Existirão locais com alta densidade de usuários de estações
móveis, como uma biblioteca ou uma sala de aula, e haverá outros locais com baixa
densidade de usuários, como um corredor de um andar do prédio.
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Para tratar essas áreas de alta densidade, pode-se utilizar duas técnicas de pro-
jeto [27]: o aumento das con�gurações de limite de alcance do receptor e o uso de
múltiplos canais de rádio. Um projeto orientado à cobertura deve maximizar a área
de cobertura de cada AP através da utilização de limites de alcance do receptor
baixos para cada AP. Por outro lado, em um projeto orientado à capacidade deve-se
aumentar os limites de alcance do receptor para cada AP, reduzindo assim a área
de cobertura de cada AP o que possibilitará a um AP atender um maior número de
usuários.

A utilização de múltiplos canais de rádio pode permitir o uso de múltiplos APs
para fazer a cobertura de um mesmo espaço físico. Por exemplo, numa biblioteca ou
em uma sala de aula com grande densidade de usuários, pode-se utilizar três APs
operando em três canais diferentes ou até mesmo quatro APs operando em quatro
canais diferentes conforme sugere o artigo da Cirond Technologies Inc. citado anteri-
ormente [29]. O ganho de capacidade exato que ocorre nestas situações é dependente
do algoritmo utilizado pela estação móvel para selecionar o AP: caso ela utilize um
algoritmo de balanceamento de carga, teremos o maior ganho de capacidade. Se a
estação móvel utilizar um algoritmo que seleciona o AP de acordo com a intensidade
de sinal, não alcançaremos o mesmo ganho de capacidade da situação anterior.

Em relação à qualidade de serviço, um parâmetro bem aceito nas redes 802.11b
é fornecer ao usuário uma taxa de transmissão de dados com pelo menos 250kbps
em cada direção, o que proporcionaria uma experiência semelhante à das redes DSL
(Digital Subscriber Line). Na transmissão de voz, um retardo máximo de 150ms pode
ser tolerado para assegurar uma conversação de boa qualidade [30]. Considerando-se
que o retardo total envolve codi�cação, decodi�cação, tempo de transmissão etc., o
retardo máximo tolerável na parte sem �o deve �car em torno de 30ms [2].

A FAIR assume o projeto de redes locais sem �o infra-estruturadas em espaços
planos, de duas dimensões, sem obstáculos ou divisões tornando-a mais adequada
para auxiliar no posicionamento de APs em áreas como salas de espera em aeroportos
e espaços usados para reuniões e palestras. O modelo de propagação utilizado na
ferramenta de simulação por software não prevê a propagação de sinais de rádio
dentro de uma edi�cação.
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3.2 Procedimentos de projeto

Uma vez que foram fornecidas pelo usuário algumas especi�cações iniciais do
ambiente de rede sem �o como dimensões da área que deve ser atendida, densidade
de nós móveis desejada, requisitos de qualidade de serviço (QoS) e tipos de tráfego,
pode-se dar início a uma série de procedimentos para o projeto de instalação de
redes sem �o infra-estruturadas. Este é um processo iterativo que possui as seguintes
etapas:

• De�nir a localização inicial dos APs;

• Atribuir freqüências (canais) aos APs;

• Avaliar o ambiente especi�cado aplicando os parâmetros fornecidos.

A localização inicial dos APs deve ser de�nida em função do raio inicial de
alcance do AP e das dimensões da área de cobertura especi�cada pelo usuário. Os
APs devem ser distribuídos de forma a evitar, ou pelo menos minimizar, a ocorrência
de áreas de sombra.

Em seguida, canais devem ser atribuídos aos APs de forma a minimizar a so-
breposição de canais adjacentes, que causa interferência e queda do desempenho da
rede sem �o.

Na última etapa, é preciso avaliar se o ambiente especi�cado atende os requisitos
de qualidade, normalmente fornecidos pelo usuário já que de nada adianta ter uma
área de cobertura atendida por vários APs e sem áreas de sombra se não houver a
capacidade adequada para fornecer aos usuários móveis um serviço de qualidade. A
simulação por software foi o método escolhido para realizar essa avaliação devido
à sua praticidade e rapidez na obtenção de resultados na comparação com outros
métodos disponíveis como o uso de modelos analíticos, que geraria sistemas bastante
complexos e de difícil modelagem, e a utilização de experimentos reais, que deman-
daria disponibilidade de equipamentos, de área de testes e que teria um alto custo
de implementação.

De posse das informações sobre o posicionamento dos APs, seu raio de alcance e
os canais a eles atribuídos, adicionam-se os parâmetros fornecidos pelo usuário como
densidade de nós móveis e parâmetros de QoS para iniciar a avaliação por simulação
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do ambiente de rede sem �o. Caso os requisitos de QoS não sejam atendidos, será
necessário retornar à etapa inicial onde serão realizados ajustes na posição, no raio de
alcance, e possivelmente na quantidade de APs. Novas medidas serão executadas e
outros ajustes serão feitos e assim por diante. O processo é iterativo e só terminará
quando uma solução aceitável, de�nida pelos parâmetros de QoS fornecidos, for
alcançada.

A utilização do procedimento de projeto acima descrito é vantajosa uma vez que
minimiza o consumo de tempo e a alocação de recursos que seriam necessários no
caso de uma implementação real, já que o ciclo de teste e ajuste do processo pode
ser demorado e muitas vezes as empresas não estão dispostas a alocar a quantidade
su�ciente de recursos para a realização do projeto. Uma vez que o objetivo prin-
cipal de uma ferramenta de auxílio à instalação de redes sem �o é contornar esses
fatores e, conseqüentemente, aumentar a e�ciência e a velocidade de execução do
projeto, cada vez mais estão sendo desenvolvidas ferramentas deste tipo. Um exem-
plo é a ferramenta Rollabout desenvolvida por [28] que consiste em um hardware e
um software operando em conjunto. Em seu hardware ela inclui um pequeno carro
com rodas, um conjunto eletrônico de posicionamento e um computador portátil. O
carro foi construído especialmente para este �m e é utilizado para carregar o con-
junto eletrônico de posicionamento e o computador portátil. O conjunto eletrônico
de posicionamento é ligado ao computador portátil através da porta serial, e neste
computador é executado o software da ferramenta. Com o posicionamento inicial
dos APs já realizado, o usuário então empurra o carro pela área de cobertura dese-
jada, gerando um mapa de cobertura para os locais destes APs e, posteriormente, o
conjunto mais adequado de atribuição de canais para este conjunto de posições de
APs. A posição dos APs também pode ser alterada pelo usuário na tela do sistema.
Nesse caso um novo mapa de cobertura será gerado, evitando o trabalho dos técnicos
em fazer uma nova medição de sinal.

As etapas enumeradas no início desta subseção serão descritas com maiores de-
talhes nas subseções a seguir.
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3.2.1 De�nir a localização inicial dos APs

Para de�nir a técnica de projeto a ser utilizada nos diferentes tipos de edi�ca-
ções, é necessário ter uma noção do que seria a área de cobertura ideal de um AP.
Ainda, eles devem cobrir totalmente, ou pelo menos quase completamente, a área
da edi�cação em questão de forma a minimizar a ocorrência de áreas de sombra.

Quando analisamos edi�cações de um único andar, que são os tipos de constru-
ções contempladas neste projeto, os APs podem ser distribuídos em uma matriz que
pode ser linear ou retangular [27]. A Figura 3.3 mostra um exemplo de matriz linear,
onde pelo menos uma das dimensões da edi�cação é mais estreita em relação a uma
medida D que é função do raio de alcance R do AP. Já na Figura 3.4 temos uma
matriz retangular, onde as duas dimensões da edi�cação são maiores do que o D

que também é a distância entre os APs adjacentes. Esta medida D é de�nida R
√

2

por ser a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles formado por dois catetos de
tamanho R conforme podemos observar na Figura 3.5, de forma a manter os APs o
mais afastado possível uns dos outros, minimizando assim a sobreposição de área de
cobertura entre os APs, e evitando a ocorrência de áreas de sombra nas regiões entre
esses APs. Em todas as �guras citadas acima, cada quadrado pequeno representa
um AP.

Figura 3.3: Matriz linear de APs em uma edi�cação de andar único.
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Figura 3.4: Matriz retangular de APs em uma edi�cação de andar único.

Figura 3.5: De�nição da medida D.
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Quando trabalhamos com edi�cações de vários andares, podemos idealizar o
volume de cobertura de um AP como tendo três cilindros coaxiais conforme mostrado
na Figura 3.6, extraída de [27].

Figura 3.6: Volume de cobertura esperado do ponto de acesso.

O cilindro central representa a cobertura no andar em que o ponto do eixo
está localizado, tem um raio R e o AP está localizado no eixo deste cilindro. Os
cilindros inferior e superior representam a cobertura nos andares imediatamente
acima e abaixo do andar onde está localizado o AP e possuem um raio de cobertura
R� que é menor que o raio R [27]. A altura de cada um destes cilindros é a altura
de um andar na edi�cação. Esses três cilindros podem ser tratados como um único
objeto que se move à medida que a posição do AP se altera [27].

Portanto, para encontrar a localização correta dos APs em uma edi�cação de
vários andares é necessário posicionar este conjunto de cilindros de forma a atender
todos os espaços possíveis e minimizar a sobreposição de área de cobertura. Os
volumes de cobertura não são cilindros perfeitos, mas pode-se encontrar um raio de
cobertura médio dentro da edi�cação e utilizar este raio para determinar o volume de
cobertura do conjunto de cilindros [27]. Isso pode ser alcançado através da atribuição
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3.2 Procedimentos de projeto

de um determinado limite de intensidade de sinal e da distância, a partir do AP,
que a intensidade de sinal �ca abaixo deste limite.

Ainda nos cenários de vários andares, analogamente aos cenários de andar único,
podemos ter matrizes lineares e retangulares de APs conforme mostram as Figu-
ras 3.7 e 3.8 [27]. Nestes cenários, R é o raio de alcance de um AP no mesmo andar
em que ele está localizado e R� é o raio de alcance do AP no andar adjacente ao
qual ele está localizado. No caso linear pelo menos uma das dimensões da edi�cação
é menor que R e que R� e no caso retangular as duas dimensões da edi�cação são
maiores que R e que R�. Ainda, no caso linear em múltiplos andares, D� é a dis-
tância entre APs adjacentes localizados em andares diferentes e, no caso retangular
em múltiplos andares, D é a distância entre APs adjacentes no mesmo andar e D�
é a distância entre APs adjacentes localizados em andares diferentes.

Figura 3.7: Matriz linear de APs em uma edi�cação de múltiplos andares.
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3.2 Procedimentos de projeto

Figura 3.8: Matriz retangular de APs em uma edi�cação de múltiplos andares.

A FAIR não contempla os cenários de múltiplos andares, devido à limitada dis-
ponibilidade de tempo do projeto e à complexidade em aplicar os conceitos dessa
solução ao simulador de redes NS. Portanto, analisaremos a seguir outros aspectos
relacionados com o posicionamento dos APs em cenários de andar único, que podem
ser aproveitados futuramente em uma extensão da ferramenta para edi�cações de
múltiplos andares.

No caso linear em cenários de um único andar, tomemos por base a Figura 3.9.
Veri�camos que, nesse caso ideal, o 1◦ AP deve estar posicionado a 45 graus da
extremidade superior esquerda da área de cobertura, ou seja na coordenada (X,Y ) =

(0, 0) e também a 45 graus da extremidade superior direita da área de cobertura de
forma a atender toda a área deste andar da edi�cação. Logo, conclui-se que o 1o AP
deve estar localizado no centro da dimensão horizontal da área de cobertura, ou seja,
nas coordenadas X = x/2, (onde x é a dimensão horizontal da área de cobertura) e Y
= x/2 , uma vez que para que posicionar o AP a 45 graus da extremidade superior,
é necessário termos um triângulo de catetos iguais a x/2 e uma hipotenusa de valor
R. Para atender toda a área de cobertura e minimizar as sobreposições de raio de
cobertura, os APs devem ser posicionados, a partir do 1o AP, a uma distância D
uns dos outros.

Ainda analisando a Figura 3.9, veri�ca-se que a condição para que se tenha uma
matriz linear de APs em X é que D seja maior ou igual a x, onde x é a dimensão
do eixo X da área de cobertura. Logo, a coordenada do AP relativa à dimensão
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da área de cobertura que é menor que D não varia. Por exemplo, se uma matriz
é linear em X, isto é, se X é a dimensão que é menor que D, a coordenada X

será a mesma e igual a x/2 para todos os APs. Já a coordenada Y do 2◦ AP será
y/2+D e assim sucessivamente, enquanto a coordenada Y do AP for menor do que a
dimensão y da área de cobertura. Portanto, se distribuirmos os APs por uma matriz,
cada um deles terá a sua posição a(i, j) , onde i e j simbolizam respectivamente a
linha e a coluna em que o AP está localizado. Esses APs devem estar nas posições
a(1, j), a(1, j + 1), ..., a(1, j + n) da matriz linear e esta matriz 1 x n de APs terá
uma dimensão de 1 linha por n colunas. O procedimento é análogo para uma
matriz de APs linear em Y que terá uma dimensão de m linhas por 1 coluna e terá
APs localizados em a(i, 1), a(i + 1, 1), ..., a(i + n, 1). Esse modo de posicionamento
minimiza as sobreposições de raio de cobertura entre os APs.

Figura 3.9: Matriz linear de APs em uma edi�cação de andar único e relações
métricas.
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Já no caso retangular em cenários de um único andar, analisando a Figura 3.10,
conclui-se que o 1◦ AP será posicionado na coordenada (X, Y ) = (D/2, D/2) e que
primeiramente serão distribuídos os APs da 1a coluna, de cima para baixo, também
separados pela distância D. Em seguida serão colocados os APs da 2a coluna e
assim por diante enquanto as coordenadas dos eixos X e Y dos APs forem menores
do que as dimensões x e y da área de cobertura, respectivamente. Portanto, esses
APs devem estar nas posições a(i, j), a(i, j + 1), ..., a(i, j + n), a(i + 1, j), a(i + 1, j +

1), ..., a(i + m, j + n) da matriz retangular de APs e esta matriz terá uma dimensão
de m linhas por n colunas.

Figura 3.10: Matriz retangular de APs em uma edi�cação de andar único e relações
métricas.

Tratamento de áreas de sombra

Em nenhum dos casos é recomendado o posicionamento de APs fora da área de
cobertura, uma vez que nem sempre isso é possível em um projeto de redes sem �o
real.

Conforme visto anteriormente, no caso linear o 1◦ AP deveria ser posicionado no
ponto central da dimensão da área de cobertura que era menor que D e, no caso
retangular, na coordenada (X, Y ) = (D/2, D/2). Para atender a essa condição, seria
necessário ajustar o raio R de alcance inicial do AP através do ajuste da potência
de transmissão destes APs. Uma vez que, na prática, os APs têm raios de alcance
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com intervalos de ajuste pré-de�nidos, por exemplo de 25 em 25 metros ou de 50
em 50 metros, nem sempre será possível encontrar um valor de R que atenda a esses
requisitos. Se considerarmos um valor inicial de R de 250 metros, que é o alcance
padrão do NS para nós móveis, em algumas situações poderemos ter o aparecimento
de áreas de sombra, conforme mostrado na Figura 3.11 e na Figura 3.12.

Figura 3.11: Exemplo de área de sombra no eixo Y.

Figura 3.12: Exemplo de áreas de sombra nos eixos X e Y.

Faz-se necessário, portanto, um procedimento para realizar o tratamento da(s)
área(s) de sombra, seja para uma matriz linear ou para uma matriz retangular
de APs. Inicialmente, este procedimento faz uma veri�cação pela existência de
condições de sombra no eixo X e no eixo Y . Através da Figura 3.13 e da Figura 3.14
podemos encontrar uma boa aproximação para a existência de áreas de sombra,
através da condição:

R2

(x− x1)
< R,

onde R é o raio do AP , x1 é a posição da coordenada x do AP e x é a dimensão do
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eixo X da área de cobertura. É importante ressaltar que essa condição minimiza mas
não evita completamente a ocorrência de áreas de sombra, uma vez que, dependendo
das coordenadas x1 e y1 em que o AP está posicionado, nem sempre será possível
estabelecer um ângulo reto na interseção entre os catetos b e c do triângulo. Se essa
condição acontecesse, deveriam ser utilizadas as relações métricas em um triângulo
qualquer, o que implicaria em calcular o seno do ângulo formado entre os catetos b e c

do triângulo. A mesma condição de ocorrência de área de sombra vale para o eixo Y .
Realizando testes com áreas de cobertura de vários tamanhos e em que o tratamento
de sombra já havia sido aplicado, encontramos em algumas delas áreas de sombra
bastante pequenas em relação às dimensões apresentadas como na topologia da
Figura 3.15 o que reforça nossa teoria de que a condição apresentada anteriormente
é uma boa aproximação para o tratamento de áreas de sombra.

Figura 3.13: Condição para existência de área de sombra.

Figura 3.14: Relações métricas no triângulo retângulo.
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Figura 3.15: Ocorrência de pequenas áreas de sombra após o tratamento.

Em seguida, caso exista área de sombra somente no eixo X, deve haver um
procedimento que posicione um AP no limiar da dimensão x da área de cobertura.
Isso deve ser feito da mesma forma para áreas de sombra existentes somente no eixo
Y . Caso haja área de sombra nos eixos X e Y simultaneamente, devem ser atendidas
as áreas de sombra nos eixos X e Y . A Figura 3.16 e a Figura 3.17 mostram as
áreas de sombra exibidas anteriormente na Figura 3.11 e na Figura 3.12 devidamente
tratadas.

Figura 3.16: Exemplo de área de sombra tratada no eixo Y.
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Figura 3.17: Exemplo de áreas de sombra tratadas nos eixos X e Y.

3.2.2 Atribuir freqüências (canais) aos APs

Após ter �nalizado o posicionamento inicial dos APs e realizado o tratamento
das áreas de sombra, podemos atribuir canais aos APs. Nos Estados Unidos e no
Canadá, dos 11 canais disponíveis na banda de 2,4 Ghz apenas 3 canais (1, 6 e 11),
que não possuem sobreposição são utilizados. Então, devemos atribuir canais aos
APs de forma a minimizar a sobreposição entre os canais adjacentes. Esta atribuição
de canais é um problema de mapa de cores.

O problema do mapa de cores é uma questão matemática conhecida e de acordo
com [31, 32, 33] qualquer mapa plano, por exemplo um mapa de um país, pode
ser colorido com pelo menos quatro cores diferentes, de tal forma que não exista
nenhuma cor em um objeto adjacente que seja igual à cor do objeto que está sendo
colorido. A Figura 3.18 mostra um exemplo de um mapa plano colorido com os
estados dos EUA utilizando quatro cores e que atende a estas condições. Já com
três cores, nem todos os mapas planos podem ser coloridos de forma a fazer com
que os objetos adjacentes entre si tenham cores diferentes.
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Figura 3.18: Mapa dos estados dos EUA colorido com quatro cores.

Ao considerar o problema de atribuição de canais para os APs, no caso de uma
matriz linear de APs, a resolução para este problema é relativamente simples porque
se posicionarmos o 1◦ AP no canal 1, o 2◦ AP no canal 2, o 3◦ AP no canal 3, o
4◦ AP no canal 1 novamente e assim por diante não teremos sobreposição de canais
adjacentes. Entretanto, numa matriz retangular de APs o problema de sobreposição
de canais adjacentes passa a ser mais complexo e faz-se necessário um algoritmo de
mapa de cores para resolver esse problema.

No algoritmo de mapa de cores utilizado na FAIR, o 1◦ passo antes do início é a
determinação dos APs vizinhos de cada um dos APs localizados nas posições a(i, j)

da matriz retangular de APs.
Como este algoritmo necessita que os objetos do mapa estejam inicialmente sem

nenhuma cor atribuída a eles, é atribuída uma cor provisória a cada um dos APs.
Ou o algoritmo consegue colorir o mapa, quando cada um dos APs terá um canal
atribuído a ele diferente do canal do(s) AP(s) adjacente(s), ou todos os APs serão
deixados com o canal provisório e a cor provisória e o mapa não será colorido.

O algoritmo possui um índice que se move até antes do �nal da relação de APs.
Todos os APs antes deste índice já estão coloridos, e conseqüentemente têm um
canal atribuído, e todos os APs após o índice não estão coloridos ainda. Se, em um
determinado ponto, o algoritmo tiver testado todas as cores possíveis para o AP e
nenhuma dessas funcionar, ele tenta colorir novamente alguns APs anteriores e, em
seguida, tenta colorir novamente os demais APs. Caso o algoritmo consiga colorir
o mapa, ele retorna um valor diferente de zero e, em caso contrário, retorna uma
mensagem de erro informando que não é possível colorir o mapa.
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Por conta disso, muitos cenários como o da Figura 3.19 seriam inviabilizados caso
utilizássemos somente três canais já que não haveria como ter um determinado AP
com um canal diferente de todos os seus APs vizinhos.

Figura 3.19: Cenário de pontos de acesso usando 3 canais.

Para contornar esse problema, os cenários de matrizes retangulares de APs da
FAIR contemplam quatro canais ao invés dos três canais tradicionais. Além de
permitir um maior número de cenários que podem ser simulados, outras iniciativas
citadas anteriormente como a da Cirond Technologies Inc. [29] também utilizam o
conceito de 4 canais.

Uma outra maneira de evitar o problema seria a elaboração de um algoritmo que
utilizasse os três canais, mas minimizasse a sobreposição entre os canais adjacentes
naqueles cenários onde ela é inevitável como aqueles semelhantes aos da Figura 3.19.
Em [34] podem ser conhecidos mais detalhes sobre outros dois algoritmos de mapa
de cores usados para atribuir canais aos APs. O primeiro deles é um algoritmo
exponencial que requer alto poder de processamento computacional e, por isso, só é
recomendado para con�gurações de até dez APs e o outro é um algoritmo que gera
uma atribuição de canais que talvez não seja a atribuição ótima, mas que requer um
poder de processamento menor do que o algoritmo anterior.
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3.2.3 Avaliar o ambiente especi�cado aplicando os parâme-
tros fornecidos

Como dito anteriormente, o processo para obtenção de uma solução �nal que
forneça o número de APs é um processo iterativo onde ajustes no posicionamento,
no alcance e possivelmente na quantidade de APs devem ser feitos até encontrarmos
uma solução aceitável e que atenda aos requisitos de qualidade, geralmente fornecidos
pelo usuário. O posicionamento inicial dos APs é uma primeira tentativa e pode ser
modi�cado na segunda etapa do projeto caso esses requisitos de qualidade fornecidos
não sejam atendidos pela topologia sugerida.

Uma vez que já possuímos APs posicionados para atender à área de cobertura
e canais atribuídos a esses APs, podemos iniciar o posicionamento dos nós móveis.
A quantidade desses dispositivos móveis pode ser de�nida por um parâmetro de
densidade fornecido pelo usuário. Na FAIR posiciona-se aleatoriamente os nós mó-
veis pela área de cobertura e então associa-se o nó a um AP especí�co já que essa
condição é necessária para iniciar uma simulação de redes sem �o infra-estruturadas
no Network Simulator (NS) [4], versão 2.26 que é um simulador orientado a eventos
escolhido como ferramenta a ser utilizada para simular os ambientes de rede sem �o
em questão.

Com os nós móveis já posicionados, a simulação do ambiente de rede sem �o
infra-estruturada pode ter início através da criação de padrões de tráfego comuns de
voz e dados entre as estações móveis e os pontos de acesso, quando os parâmetros de
QoS poderão ser avaliados. Se estes parâmetros não forem alcançados, será preciso
realizar novos ajustes na posição, no raio de alcance, e possivelmente na quantidade
de APs e então novas avaliações por simulação serão executadas e outros ajustes
serão feitos e assim por diante. O processo é iterativo e só terminará quando uma
solução aceitável for alcançada.

Na FAIR, utilizamos a técnica de redução do raio de alcance dos APs em 25
metros a cada nova simulação. Com isso, entre uma simulação e outra, em vários
casos os APs podem ser redistribuídos e haverá um aumento na quantidade desses
APs aumentando a capacidade agregada do sistema. Em ferramentas como a de [28]
é possível ajustar o raio de alcance de cada AP individual que compõe o cenário.
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A FAIR apresenta em uma janela grá�ca o cenário �nal sugerido com a distri-
buição dos APs pela área de cobertura e os canais a eles atribuídos.

3.3 Considerações �nais

O projeto de uma rede WLAN deve ser feito de forma a assegurar a cobertura
completa da área desejada e capacidade adequada para atender ao volume de tráfego
necessário. O projeto deve considerar o posicionamento dos APs, bem como os canais
que serão atribuídos a esses APs.

Os APs devem ser posicionados de tal forma que seja evitada a ocorrência de
áreas de sombra na área de cobertura desejada. Ainda, devem ser atribuídos canais
a estes APs de forma a minimizar a sobreposição de canais adjacentes.

Uma possibilidade de evitar o procedimento de tratamento de áreas de sombra
seria colocar APs com raios diferentes e não todos os APs com o mesmo raio conforme
a sugestão do procedimento de projeto.

É importante ressaltar que os procedimentos de projeto mencionados aqui de-
vem ser complementados por um conjunto de medidas que normalmente requer a
execução de testes exaustivos quando se tem uma área de cobertura de grandes
proporções. Deve-se observar também que o projeto de cada prédio em particular
deve ser baseado em medidas cuidadosas de intensidade de sinal já que, uma vez
que uma construção ou um prédio é um espaço tridimensional, um AP localizado
em um andar do prédio fornece cobertura de sinal para os andares adjacentes do
mesmo prédio e até mesmo para outros prédios vizinhos.
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Capítulo 4

Ferramenta de Auxílio à Instalação
de Redes 802.11 Infra-estruturadas e
Estudos de casos

As questões de projeto apresentadas necessitam de avaliações para que se veri�-
que o quanto essas considerações se aplicam às redes locais sem �o, e de que forma
atendem aos requisitos de Qualidade de Serviço (QoS). A proposta da Ferramenta
de Auxílio à Instalação de Redes 802.11 Infra-estruturadas (FAIR) é utilizar como
base a simulação por software. Já que as topologias em estudo podem envolver um
grande número de estações móveis e de pontos de acesso (APs - Access Points), a
simulação por software foi o método escolhido devido a sua praticidade e rapidez
na obtenção de resultados se comparado a outras técnicas disponíveis como o uso
de modelos analíticos, que implicaria na geração de sistemas muito complexos e de
difícil modelagem, e a utilização de experimentos reais, que necessitaria de disponi-
bilidade de equipamentos, de área de testes e que ainda teria um custo elevado de
implementação.

Na Seção 4.1, será mostrado o ambiente de simulação que é um dos componentes
da FAIR. Na Seção 4.2 é apresentada a FAIR, incluindo um �uxograma de funciona-
mento e os dados de entrada e saída. A seção seguinte descreve os casos escolhidos
para realizar os testes com a FAIR. Por último, as considerações �nais sobre este
capítulo são apresentadas na Seção 4.4.
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4.1 Ambiente de Simulação

A ferramenta de simulação utilizada foi o Network Simulator (NS) [4], versão
2.26. O NS é um simulador orientado a eventos, desenvolvido no Projeto VINT
(Virtual InterNetwork Testbed) com o suporte da DARPA (Defense Advanced Rese-
arch Projects Agency), e com a colaboração de pesquisadores de diversos centros de
pesquisa e universidades como UCB (University of California in Berkeley), LBL (La-
wrence Berkeley National Laboratory), USC/ISI (University of Southern California
/ Information Sciences Institute ) e Xerox PARC (Palo Alto Research Center).

Este simulador é escrito na linguagem C++. O OTcl (MIT Object Tcl) [6] é
uma outra linguagem orientada a objetos, de cunho experimental, que é usada para
estabelecer uma interface de comando e con�guração. Essa linguagem auxiliar é
interpretada, permitindo que sejam escritos e modi�cados scripts de simulação sem
necessidade de uma re-compilação do código do simulador.

O código do MAC 802.11 tem como origem o Projeto Monarch desenvolvido na
CMU (Carnegie Mellon University) e que atualmente é conduzido pela Rice Univer-
sity [35] e que incorpora uma extensão às versões mais recentes do NS que incluem
o suporte à mobilidade e às redes sem �o. O código do MAC contido nessa exten-
são fornece suporte somente ao método de acesso com contenção (DCF) mas, como
veremos na seção a seguir neste projeto utilizaremos uma versão avançada do DCF,
chamada de Enhanced DCF ou EDCF, desenvolvido originalmente pela empresa
Atheros e que permite a diferenciação de serviços entre classes de tráfego, e tam-
bém um agente de roteamento apropriado para as redes sem �o infra-estruturadas,
chamado NOAH (Non Ad Hoc routing agent).

4.1.1 Preparação do Ambiente de Simulação

Para que as simulações necessárias ao funcionamento da FAIR fossem realizadas,
algumas modi�cações na con�guração e em algumas partes do simulador foram
necessárias.

A extensão Monarch só possuía protocolos de roteamento para redes (Ad Hoc) e,
por isso, foi necessário agregar ao código do NS um determinado componente, uma
vez que nas redes 802.11 infra-estruturadas não existe comunicação direta entre as
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estações móveis de um mesmo BSS. Isso foi executado pela equipe do GTA [2] que
portou para a versão 2.26 um agente de roteamento chamado NOAH (Non Ad Hoc
routing agent) [5], originalmente desenvolvido por Joerg Widmer para a versão 2.1b7
do NS.

Além disso, a equipe do GTA alterou o código do MAC 802.11 contido na ex-
tensão Monarch para suportar as funcionalidades do EDCF [2]. Foi desenvolvido
um código que fornece suporte à alteração de parâmetros (DIFS, CWMin, RTSTh-
reshold etc) do MAC e também foi implementado o conceito de múltiplas �las do
EDCF para executar a diferenciação por categorias de acesso (múltiplas �las na
mesma estação).

A equipe também implementou uma funcionalidade de um monitor de QoS que
monitora as �las de transmissão sem �o do ponto de acesso e das estações móveis que
consistiu na criação de uma nova classe chamada IfQMonitor que permite a moni-
toração das múltiplas �las das estações 802.11e e coleta em separado as informações
de retardo, perdas e bytes transmitidos em cada categoria de acesso.

4.2 Descrição da FAIR

O primeiro módulo da FAIR consiste em uma interface grá�ca onde o usuário
poderá entrar com os seguintes parâmetros da rede a ser projetada: área de cobertura
da rede sem �o, densidade de nós móveis e as percentagens de tráfego de dados e
de voz, assim como os parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS) desejados pelo
projetista da rede. A partir destas informações, é determinada uma topologia inicial,
onde a distribuição dos pontos de acesso (APs) será de tal forma a evitar a ocorrência
de áreas de sombra e minimizar as sobreposições de raio de cobertura entre esses
APs, diminuindo assim as interferências entre as células. Os APs terão seu raio de
cobertura inicial determinado e também lhes será atribuído um determinado canal
de transmissão.

Numa segunda etapa, a FAIR utilizará o NS para avaliar o desempenho da
solução encontrada. Os parâmetros fornecidos pelo usuário na interface grá�ca serão
passados para o script do NS, gerando a topologia a ser simulada. A topologia diz
respeito à disposição dos APs e das estações móveis (nós) da rede.
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As medidas de desempenho que serão avaliadas durante esta etapa incluem a
vazão de dados e o retardo de voz, os quais serão obtidos por meio da monitoração
das �las de cada ponto de acesso. Caso estas medidas não atendam os requisitos de
QoS, a FAIR irá gerar automaticamente uma nova topologia, alterando a distribuição
de canais para cada um destes APs e suas con�gurações de potência de transmissão
e, conseqüentemente, redistribuindo os APs e os nós móveis pela área de cobertura.
Com essa nova topologia, será feita uma re-simulação e veri�cação dos requisitos
de QoS citados acima. Esse é um processo iterativo e pode ser necessário repetir
esse ciclo de projeto-teste-ajuste diversas vezes até que uma solução aceitável seja
encontrada [27]. No momento em que estes requisitos forem atendidos, será exibido
gra�camente o posicionamento �nal de cada AP dentro da área de cobertura, o seu
raio de alcance �nal e o canal de transmissão que foi atribuído a cada um destes
APs.

A Figura 4.1 mostra o diagrama básico de funcionamento da FAIR e nas sub-
seções a seguir apresentaremos a descrição de cada bloco.

Figura 4.1: Diagrama de funcionamento da FAIR.
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4.2.1 Especi�cação do ambiente de rede sem �o

Este módulo da FAIR consiste em um arquivo Tcl contendo uma interface grá�ca
de usuário desenvolvida em Tcl/Tk [36]. Esta linguagem foi a escolhida por ter uma
melhor interação com o OTcl utilizado pelo NS. Após digitar ferramenta na linha
de comando, será exibida uma tela grá�ca conforme a Figura 4.2, em que o usuário
terá de fornecer manualmente os seguintes parâmetros necessários para geração da
topologia a ser simulada:

• Área de cobertura: são as coordenadas X e Y , em metros, da área de cobertura
da rede sem �o;

• Densidade: é a densidade de nós móveis, desejada para o ambiente de rede
sem �o, expressa em 10−6 nós/km2;

• Parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS): valor máximo do percentil 95%
do tráfego de voz e vazão mínima do tráfego TCP (Transmission Control
Protocol);

• Voz: O usuário deve escolher se haverá ou não tráfego de voz para este cenário,
clicando nos botões (on) ou (o�), respectivamente;

• Densidade de nós de dados: Caso o usuário escolha que vai haver tráfego de
voz para este cenário, será necessário informar a densidade desejada de nós,
gerando dados em porcentagem. Os dados serão representados pelo tráfego
FTP (File Transfer Protocol) por ser este um protocolo bastante utilizado
para a transferência de informações entre estações de uma rede TCP/IP;
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Figura 4.2: Interface grá�ca de usuário.

Após fornecer essas informações, o usuário poderá clicar no botão Cenário, o
que fará com que a FAIR gere um arquivo de texto que contém os parâmetros de
con�guração e siga para o próximo passo. Se o usuário desejar encerrar a FAIR,
poderá clicar no botão Sair.

A Tabela 4.1 possui uma lista de parâmetros que serão escritos para o arquivo com
os parâmetros de con�guração, um em cada linha do arquivo. Esses parâmetros serão
utilizados pelo próximo passo (Posicionar APs para atender à Área de cobertura)
que será apresentado a seguir.

Tabela 4.1: Formato do arquivo com os parâmetros de con�guração.
Parâmetro Tipo de valor

Coord. X da área de cobertura numérico
Coord. Y da área de cobertura numérico
Dens. de nós móveis numérico multiplicado por 10−6

Valor máx. perc. 95% numérico
Voz (on) ou (o�)
Vazão mín. tráfego TCP numérico
Porcentagem de nós de dados numérico, em notação decimal
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4.2.2 Posicionamento dos APs para atender à área de cober-
tura

Este módulo da FAIR consiste em um outro arquivo Tcl. A seguir será mostrado
o funcionamento dos principais procedimentos desse arquivo.

Primeiramente são removidos, caso existam, os arquivos de texto que fornecem a
vazão de dados e o de retardo, bem como os arquivos de texto contendo informações
dos APs e informações de resumo dos APs, cujos formatos serão apresentados mais
adiante neste capítulo. Também é necessário fazer uma inicialização das várias listas
TCL e variáveis utilizadas nos diversos procedimentos.

Em seguida deve-se de�nir o raio de alcance do AP. Para o posicionamento inicial,
de�nimos um raio de alcance igual a 250 metros que é o alcance padrão do NS para
nós móveis. Se forem necessárias novas simulações, convencionou-se que o raio de
alcance dos APs será subtraído em 25 metros a cada re-simulação, diminuindo assim
a potência de transmissão utilizada pelo AP.

Aqui também determinamos o tipo de matriz (linear ou retangular) usado para
a distribuição inicial dos APs, conforme descrito na Seção 3.2.1 do capítulo anterior.

Em ambos os casos, durante o posicionamento dos APs, é chamado um proce-
dimento que registra em várias listas de sete posições cada, uma para cada AP, o
número, as coordenadas X e Y , a linha i e a coluna j de cada AP. São registrados
também um número de canal provisório para o AP, e uma cor também com nome
provisório, que indica o canal a que pertence o AP. Estes dois últimos parâmetros
serão utilizados no procedimento que realiza a atribuição �nal dos canais para os
APs, que será mostrado com detalhes mais adiante nesta seção, em que cada AP
receberá o seu número de canal e uma cor que representa esse canal. Posteriormente,
as informações destas listas serão passadas para um arquivo texto que contém os
parâmetros de cada AP e que será utilizado pelo script de simulação do NS e pelo
próprio script Tcl, para mostrar o posicionamento �nal dos APs com seus respectivos
canais.

É importante lembrar que, conforme visto na Seção 3.2.1 do capítulo anterior,
não é recomendado o posicionamento de APs fora da área de cobertura, uma vez
que nem sempre isso será possível num projeto de redes sem �o real.
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As condições para existência de áreas de sombra foram abordadas na 3.2.1 do
capítulo anterior. Caso sejam atendidas estas condições somente no eixo X, o pro-
cedimento posiciona um AP no limiar da dimensão x da área de cobertura, na
coordenada (X,Y ) = (x − 1, y1), onde x − 1 é o ponto imediatamente anterior ao
limite da dimensão x da área de cobertura e y1 é a coordenada y dos APs nesta
matriz linear. O procedimento é análogo para áreas de sombra existentes somente no
eixo Y . Caso haja área de sombra nos eixos x e y simultaneamente, primeiramente
serão colocados APs numa nova coluna, para cobrir a área de sombra no eixo x , e
depois serão colocados APs numa nova linha, para cobrir a área de sombra no eixo
y. Por último, é posicionado o AP localizado na extremidade inferior direita da área
de cobertura, localizado nas coordenadas (X, Y ) = (x, y). As Figuras 3.16 e 3.17 do
capítulo anterior mostram áreas de sombra devidamente tratadas utilizando esses
procedimentos.

Da mesma forma que no posicionamento inicial dos APs, em ambos os casos do
tratamento de sombra é chamado um procedimento que registra em várias listas de
sete posições cada (uma para cada AP criado neste procedimento de tratamento de
sombra) o número, as coordenadas X e Y , a linha i e a coluna j de cada um destes
APs. É registrado um número de canal provisório para o AP e uma cor, que também
tem um nome provisório, e que indica o canal a que o AP pertence, pois somente
no procedimento que será descrito posteriormente nesta seção é que iremos de�nir
os canais, e conseqüentemente atribuir cores, a cada um dos APs.

Conforme a Seção 3.2.2 do capítulo anterior, a atribuição de canais aos APs é um
problema de mapa de cores [27]. No caso de uma matriz linear de APs, a solução
para este problema é relativamente simples e o mapa de cores não se faz necessário.
Entretanto, numa matriz retangular de APs o problema de sobreposição de canais
adjacentes passa a ser mais complexo e faz-se necessário um algoritmo de mapa de
cores para resolver esse problema.

Por conta disso, foi criado um procedimento que atribui os canais de�nitivos a
cada AP, altera os campos de canal e cor nas listas criadas anteriormente para cada
um dos APs e, em seguida, escreve estas informações da matriz de cada AP para o
arquivo texto que contém os parâmetros de cada AP e que tem o formato descrito na
Tabela 4.2. Esse procedimento é executado tanto para matrizes lineares como para
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matrizes retangulares de APs. A diferença é que, para uma matriz retangular de
APs, será executado um algoritmo de mapa de cores, que será descrito abaixo, antes
que o procedimento para salvar as informações neste arquivo texto que contém os
parâmetros de cada AP seja executado. As únicas informações contidas nas listas de
informações dos APs e não escritas para este arquivo são a linha e a coluna a que cada
AP pertence, já que estes parâmetros são utilizados somente para a determinação
dos vizinhos de cada AP e não serão necessários no script de simulação do NS.

Tabela 4.2: Formato do arquivo texto que contém os parâmetros de cada AP.
Linha Parâmetro Tipo de dados
1 Número do 1◦ AP numérico
2 Canal do 1◦ AP numérico
3 Cor do canal do 1◦ AP red, green, white ou orange
4 Coord. x do 1◦ AP numérico
5 Coord. y do 1◦ AP numérico
6 Número do último AP numérico
7 ... ...
n Coord. y do último AP numérico

No algoritmo de mapa de cores utilizado na FAIR, o 1◦ passo antes do início é a
determinação da vizinhança de cada AP. Dado um AP que se encontra na posição
a(i, j), são necessários oito testes para determinar seus possíveis APs vizinhos, in-
cluindo os vizinhos das diagonais mais os vizinhos imediatamente superior, inferior,
esquerdo e direito. Além disso, é preciso ter a dimensão da matriz de m linhas x n

colunas de APs uma vez que somente os APs localizados na região central da área de
cobertura possuem todos os oito vizinhos possíveis e, obviamente, não existem APs
localizados em a(i, j) onde haja i ou j menores que zero ou maiores que as dimensões
m ou n da matriz de APs. Ao �nal da execução do algoritmo de determinação de
vizinhança, os vizinhos de cada AP são colocados em uma lista de duas posições
onde a 1a posição é igual a zero e na 2a posição tem-se a lista dos vizinhos daquele
AP. Para o início do funcionamento do algoritmo de mapa de cores, além de serem
necessárias as informações de vizinhança de cada AP, é preciso que os APs estejam
sem nenhum canal atribuído a eles e por isso foram atribuídos anteriormente um
canal provisório e sua respectiva cor provisória. Ou o algoritmo consegue colorir o
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mapa, quando cada um dos APs terá um canal atribuído a ele diferente do canal
do(s) AP(s) adjacente(s), ou todos os APs serão deixados com o canal provisório
e a cor provisória e o mapa não será colorido. O algoritmo possui um índice que
se move até antes do �nal da relação de APs. Todos os APs antes deste índice já
estão coloridos, e conseqüentemente têm um canal atribuído, e todos os APs após o
índice não estão coloridos ainda. Se, em um determinado ponto, o algoritmo tiver
testado todas as cores possíveis para o AP e nenhuma dessas funcionar, ele tenta
colorir novamente alguns APs anteriores e, em seguida, tenta colorir novamente os
demais APs. Caso o algoritmo consiga colorir o mapa, ele retorna um valor diferente
de zero e, em caso contrário, retorna uma mensagem de erro informando que não é
possível colorir o mapa. A Figura 4.3 mostra o algoritmo.

Figura 4.3: Algoritmo do mapa de cores.

Conforme citado na Seção 3.2.2 do capítulo anterior, decidimos utilizar 4 canais
ao invés dos 3 canais tradicionais para aumentar o número de cenários possíveis, já
que com 3 canais teríamos vários cenários que não seriam atendidos pelo nosso algo-
ritmo de mapa de cores. Conforme a Tabela 4.3, foram convencionadas as seguintes
cores para cada canal.

Tabela 4.3: Convenção de cores para cada canal.
Número do canal Cor de canal correspondente
0 red (vermelho)
1 green (verde)
2 white (branco)
3 orange (laranja)

56



4.2 Descrição da FAIR

Tanto para uma matriz linear de APs quanto para uma matriz retangular de
APs, uma vez que tenha sido atribuído um canal a cada um dos APs, é executado
um procedimento para salvar as informações de resumo dos APs, que são o número
de APs total, número de APs em cada canal e raio dos APs, num outro arquivo
texto que contém um resumo das características dos APs e cujo formato pode ser
visto na Tabela 4.4. As informações deste arquivo serão usadas pelo script do NS.

Tabela 4.4: Formato do arquivo com resumo das características dos APs.
Linha Parâmetro Tipo de dados
1 Total geral de APs numérico
2 Total de APs- canal 0 numérico
3 Total de APs - canal 1 numérico
4 Total de APs - canal 2 numérico
5 Total de APs - canal 3 numérico
6 Raio dos APs numérico

Uma vez que o posicionamento dos APs para atender à área de cobertura está
concluído, será feita uma chamada ao script em OTcl do NS utilizando o parâmetro
EDCF para que a simulação dê suporte às funcionalidades do EDCF no NS. Esse
script vai realizar as seguintes tarefas:

• leitura de informações contidas nos arquivos de texto com os parâmetros de
con�guração, os parâmetros de cada ponto de acesso e os dados de resumo dos
pontos de acesso;

• posicionamento e criação dos APs, dos nós �xos para conexão da rede sem �o
a um ambiente de rede com �o e dos enlaces entre os nós �xos e os APs para
preparar o ambiente de simulação do NS;

• posicionamento das estações móveis com a de�nição do número de estações
móveis e quais destas estações irão trafegar FTP e voz, conforme informado
pelo usuário;

• criação dos padrões de tráfego FTP e de voz, se este existir;

• simulação da topologia criada, com a coleta das informações de vazão de FTP
e de retardo de voz, no caso de ser gerado tráfego de voz;

Os três últimos itens citados acima serão apresentados nas seções a seguir.
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Nesta primeira etapa do script OTcl, após a leitura das informações contidas nos
arquivos de texto citados acima, estas são repassadas para variáveis e listas TCL
que serão utilizadas durante o script.

Em seguida, começa a ser criada a topologia do ambiente de rede através da
de�nição do endereçamento que será usado pelos APs, nós �xos e estações móveis
da topologia.

O próximo passo é a de�nição da topogra�a da ferramenta de simulação, baseada
nas informações de x e y inseridas pelo usuário para a área de cobertura, e são
posicionados 3 nós �xos, W(0), W(1) e W(2) com enlaces de 100 Mbps e retardo
de 2ms entre W(1) e W(0) e entre W(2) e W(0). Conforme será apresentado nas
seções a seguir, o nó W(0) fará a conexão entre as redes sem �o e com �o, o nó W(1)
servirá de fonte para o tráfego de dados e o nó W(2) servirá de fonte e de sorvedouro
para o tráfego de voz.

Durante a criação dos APs pelo script do NS, é implementado o monitor de
QoS que monitora as �las de transmissão sem �o do ponto de acesso e das estações
móveis. Conforme descrito anteriormente na Seção 4.1 foi criada no código do NS-
NOAH uma nova classe que possibilita a monitoração das múltiplas �las dos APs
e coleta separada das informações de retardo, perdas e bytes transmitidos em cada
categoria de acesso. Esse monitor é instalado em cada um dos APs e é composto
de três objetos que irão monitorar respectivamente, a entrada, saída e o descarte de
pacotes na �la de cada AP. E existe ainda um quarto monitor que cria uma matriz
de amostras de retardo e que vai guardar todos os valores de atraso dos pacotes nas
�las dos APs. O atraso de propagação é desconsiderado por ser bastante pequeno. A
implementação do EDCF é fundamental já que a especi�cação 802.11 só prevê uma
�la única para cada estação móvel. Com isso, numa situação onde temos tráfego de
voz e de FTP passando por um AP, o tráfego de voz de saída não sofre muito com
problemas de QoS. No entanto, o tráfego de voz de entrada sofre a concorrência do
tráfego FTP por estar na mesma �la. Com o EDCF temos uma �la para o tráfego
de voz e outra para o tráfego de dados e é como se tivéssemos duas camadas MAC
distintas. Nesse caso, o tráfego de voz sempre terá prioridade sobre o tráfego de
dados pois o DIFS e o CWMin dos pacotes de dados de FTP são maiores do que
estes parâmetros do pacote de voz e a probabilidade de inversão de prioridade é bem
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pequena.
Após a criação dos APs, são colocados novos enlaces de 100 Mbps e retardo de

2ms entre cada um dos APs e o nó �xo W(0).
Esta disposição dos nós móveis, nós �xos e enlaces utilizada nas simulações pode

ser vista na Figura 4.4

Figura 4.4: Cenário usado nas simulações.

4.2.3 Posicionar estações móveis

Conforme dito anteriormente, o posicionamento das estações móveis no cenário é
feito pelo script OTcl do NS e, inicialmente, as informações existentes nos arquivos
que contém os parâmetros de con�guração, os parâmetros de cada AP e o resumo
das caracterísicas dos APs, que foram descritos na Seção 4.2.1, são lidas e passadas
para diversas variáveis e listas TCL que serão utilizadas por este script. Para a
determinação do número de estações móveis do cenário, é usada uma variável que
multiplica o valor do parâmetro Densidade de nós, informado pelo usuário, pelos
valores x e y da área de cobertura. Em seguida, é feita a determinação do número
de estações móveis que irão trafegar voz e dados (que irá utilizar o tráfego FTP).
Se o usuário informou na interface grá�ca que haverá tráfego de voz, ele deverá ter
informado também a porcentagem de estações móveis que irão trafegar FTP.

O próximo passo é fazer o posicionamento das estações móveis que serão criadas
na chamada dos procedimentos para criação de nós de dados e de voz. No NS,
quando criamos uma estação móvel, ela deve estar associada a um AP, deve estar
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dentro do raio de cobertura deste AP e deve ter o mesmo canal que o AP. Então
decidiu-se montar um quadrado de lado 2R (onde R é o raio do AP) e cujo centro
está localizado nas coordenadas X e Y do AP, conforme a Figura 4.5 e onde são
distribuídas uniformemente as estações móveis através de uma função randômica do
OTcl. Existe um loop que veri�ca se os nós que estão posicionados dentro do raio de
alcance do AP simbolizado pela área hachurada na Figura 4.5 - e, se isso não ocorrer,
uma nova posição é gerada até que as coordenadas daquele nó estejam dentro da
cobertura do AP. Ainda, se as coordenadas de�nidas por este quadrado caírem fora
da área de cobertura, é feito um ajuste para que os nós sejam posicionados no limiar
das coordenadas X ou Y da área de cobertura.

Figura 4.5: Método para distribuição das estações móveis.

Associação do modelo de tráfego aos nós

Uma vez de�nida a posição de cada estação móvel, pode-se iniciar o procedi-
mento de criação dos nós de dados e de voz e também a associação do tráfego de
dados, representado pelo tráfego FTP, e do tráfego de voz a esses nós. Foram se-
lecionados esses modelos de tráfego porque eles de�nem os tipos de tráfego mais
comuns utilizados.

Ao executar o procedimento para criar os nós FTP, temos que associar estes
nós a um determinado AP e ao canal a que este AP pertence. De acordo com o
AP que foi associado ao nó, um endereço hierárquico deve ser atribuído para estes
nós e tem de ser implementado um monitor de �las EDCF em cada um destes nós.
É preciso também criar os agentes TCP e de�nir o sorvedouro do tráfego. Para
esta simulação, adotaremos o TCP Reno, que é a versão do protocolo TCP mais
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difundida atualmente na Internet, e um tráfego FTP de descida ou downlink ou seja,
a fonte está localizada no nó �xo W(1) e o sorvedouro está localizado nas estações
móveis. O tamanho do pacote de dados de FTP foi de�nido em 576 bytes1.

O passo seguinte é o procedimento para criação das estações móveis com tráfego
de voz, caso isto tenha sido de�nido pelo usuário da FAIR. Os procedimentos iniciais
para a criação dos nós de voz são análogos aos da criação dos nós FTP: associar
estes nós a um determinado AP e ao canal a que este AP pertence, atribuir, de
acordo com o AP que foi associado ao nó, um endereço hierárquico para estes nós e
implementar o monitor de �las EDCF em cada um destes nós.

As fontes de voz geram dados a uma taxa de 64Kbps usando pacotes de 210 bytes
e alternam períodos de atividade e silêncio conforme distribuições exponenciais com
médias de 1,2 e 1,8 segundos, respectivamente. Essas distribuições seguem o modelo
de tráfego de voz criado por Brady [37], utilizado em estudos de Voz sobre IP como
pode ser visto em [38, 39] e de voz em 802.11 [40]. Com essa con�guração, o tráfego
gerado pelas fontes de voz equivale ao tráfego gerado por um codi�cador PCM (Pulse
Code Modulation) com supressão de silêncio. O protocolo usado é o UDP.

Para simular o padrão conversacional de uma conexão de voz, foi empregada uma
fonte exponencial (on-o�) no sentido de subida ou uplink - na direção do nó móvel
para o nó �xo W(2) - e outra para o tráfego de descida ou downlink - na direção do
nó �xo W(2) para o nó móvel. Esse comportamento bidirecional do tráfego de voz
torna a simulação mais próxima da realidade já que nas redes 802.11 o tráfego do
sentido de descida compete pelo meio sem �o com o tráfego do sentido de subida.

Existe um monitor de perdas, que é associado ao tráfego UDP de descida e
de subida, e funciona como um sorvedouro de pacotes podendo coletar informações
sobre os dados que foram recebidos, tais como número de pacotes recebidos e número
de pacotes perdidos. Em seguida, analogamente ao processo de criação de tráfego
FTP, existe um procedimento que consiste apenas em iniciar as fontes de voz de
subida e de descida no tempo de 0,2 segundos e agendar a parada destas fontes ao
�nal do tempo de simulação.

1O tamanho de pacote de 576 bytes é considerado típico de aplicações de navegação na Internet
(Web).
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4.2.4 Simulação

O objetivo principal da FAIR é fornecer uma solução que atenda às necessidades
de QoS dos usuários, considerando uma determinada área de cobertura da rede, den-
sidade de nós móveis e os tráfegos de dados e de voz com seus respectivos requisitos
de desempenho. Como os primeiros itens já foram de�nidos, é necessário de�nir
as métricas de desempenho que devem ser atingidas para fornecer a qualidade de
serviço desejada. Estas características serão apresentadas nas subseções a seguir.

Medidas de desempenho

Durante a simulação, que vai avaliar se as medidas de desempenho atendem aos
requisitos de QoS informados pelo usuário, foi usado um intervalo de amostra de 5,0
segundos. De�niu-se também o tempo de simulação como sendo de 30 segundos.
As medidas de desempenho são fornecidas pelo usuário, mas pode-se utilizar como
valores aceitáveis 250 Kbits/s para o limiar de vazão de FTP, que forneceria ao
usuário uma experiência semelhante a uma conexão DSL com a Internet, e de 30 ms
para o retardo de voz, conforme mencionado na Seção 3.1 do capítulo anterior.

A coleta do retardo de voz é iniciada em 10 s a partir do início da simulação,
e esses dados passam a ser coletados de 5,0 em 5,0 s. Cada AP terá 5 amostras
coletadas, medidas em milisegundos, armazenadas numa matriz de retardo e pos-
teriormente escritas para o arquivo de log de retardo de voz que tem o formato da
Tabela 4.5:

Tabela 4.5: Formato do arquivo de log de retardo de voz.
1a. Coluna 2a. Coluna

No. da 1a amostra do 1o. AP Retardo atual
No. da 2a amostra do 1o. AP Retardo atual
No. da 3a amostra do 1o. AP Retardo atual
No. da 4a amostra do 1o. AP Retardo atual
No. da 5a amostra do 1o. AP Retardo atual
... ...
No. da 1a amostra do últ. AP Retardo atual
... ...
No. da 5a amostra do últ. AP Retardo atual
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Para o tráfego FTP, a coleta também é iniciada em 10 segundos a partir do início
da simulação e então esses dados passam a ser coletados de 5,0 em 5,0 segundos
conforme de�nido no intervalo da amostra. No entanto, nesse caso são obtidos os
dados da vazão média de todas as fontes FTP, em Kbits/s, no intervalo de con�ança
(IC) de 95% . Esta medida de vazão obtida das fontes FTP é medida com base na
contagem dos pacotes de reconhecimento do TCP (ACKs da camada de transporte)
recebida pela fonte. Essa medida também é conhecida pelo nome de goodput. A
Tabela 4.6 mostra o formato do arquivo de log de vazão de FTP para o qual são
passadas as informações acima descritas.

Tabela 4.6: Formato do arquivo de log de vazão de FTP.
1a Coluna 2a Coluna

Vazão média de todas as fontes FTP IC de 95%

De posse das informações medidas, existe um procedimento de �nalização da
simulação que veri�ca se os parâmetros de QoS foram atendidos, ou seja, se a vazão
média de todas as fontes FTP e o retardo máximo estão dentro dos limites fornecidos
pelo usuário. Nesse caso não será necessária uma re-simulação, o script do NS é
encerrado e o controle da FAIR é passado novamente ao arquivo de script Tcl onde
será executado um procedimento para fazer a plotagem em tela dos dados resultantes
da simulação realizada. A FAIR exibirá então uma tela grá�ca mostrando o seu
resultado �nal que contém:

• o posicionamento �nal dos APs dentro da área de cobertura, o que inclui as
coordenadas X e Y em que o AP está localizado;

• o canal a que cada AP pertence, identi�cado por uma das cores da Tabela 4.3
mostrada anteriormente, e seu alcance simbolizado por um círculo com a cor
correspondente;

• o número �nal e o raio de alcance �nal dos APs, em metros, mostrados na
barra de status na parte inferior da tela.

Pode-se notar ainda que, na barra de status, são mostradas as coordenadas X

e Y da localização do ponteiro do mouse enquanto ele se move pela tela do cenário
�nal. O usuário poderá também usar as barras de rolagem vertical e horizontal para
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navegar pelo cenário. Para fechar o cenário, basta clicar com o mouse no botão X,
localizado no canto superior direito, para fechar a janela grá�ca e depois clicar no
botão Sair. A Figura 4.6 mostra uma tela de exemplo do cenário �nal da simulação.

Figura 4.6: Cenário �nal exibido para o usuário.

Caso uma das condições mencionadas acima não tenha sido atendida, será neces-
sário fazer uma nova simulação onde irá ser feito o ajuste da potência de transmissão
dos APs, com conseqüente re-distribuição dos mesmos e também das estações mó-
veis, conforme apresentado na seção a seguir.

4.2.5 Ajustar potência de transmissão dos APs

Quando os critérios de QoS não forem atendidos, o controle da FAIR é passado
novamente para o arquivo de script Tcl. Conforme dito na Seção 4.2.2, convencionou-
se que, caso os parâmetros de QoS não fossem atendidos, a potência dos APs seria
ajustada por meio da redução do seu raio de cobertura em 25 metros a cada re-
simulação, sendo que, conforme dito anteriormente, o raio inicial é de 250 metros
e o menor raio é de 25 metros. O ajuste do raio do AP é feito automaticamente
pelo próprio código do script Tcl, sem a necessidade de intervenção do usuário nem
de alteração dos parâmetros iniciais fornecidos por ele e descritos na Tabela 4.1,
donde conclui-se que não há necessidade de gerar um novo arquivo que contém os
parâmetros de con�guração.
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Então, após o raio de cobertura dos APs ser reduzido, retorna-se aos procedi-
mentos da Seção 4.2.2, quando os APs serão re-posicionados e será gerado um novo
conjunto de arquivos texto que contém os parâmetros de cada AP e que contém o
resumo das características dos APs. Esse novo conjunto de parâmetros será então
passado novamente para o script do NS onde é feito o ajuste do alcance de comu-
nicação dos APs [4]. Como podemos observar na Figura 4.7, o parâmetro CSThresh
determina o raio em que os nós detectam a portadora e é de�nido como sendo
aproximadamente o dobro do valor de RXThresh. Feito isso, são aplicados os proce-
dimentos das seções 4.2.3 e 4.2.4 e veri�cadas as medidas de desempenho segundo a
Seção 4.2.4. Se os parâmetros de QoS foram atendidos, o cenário �nal é mostrado e
o processamento da FAIR estará encerrado. Caso contrário, os procedimentos desta
Seção 4.2.5 serão novamente aplicados até que os parâmetros de QoS tenham sido
atendidos. Caso eles não tenham sido atendidos mesmo com o menor raio de AP
cadastrado, de 25 metros, o processamento será encerrado com erro.

Figura 4.7: RXThreshold e CSThreshold.
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4.3 Topologias de Simulação

Nesta seção, apresentaremos algumas topologias de simulação e os resultados
obtidos durante a execução da FAIR. É importante enfatizar que, para todos os casos
abaixo, foi considerado um tempo de simulação do script do NS de 30 segundos.

Caso 1 - tráfego de voz e dados com baixa densidade de nós

Neste Caso 1 foram inseridos, através da interface grá�ca de usuário, os parâme-
tros da Tabela 4.7.

Tabela 4.7: Caso 1 - tráfego de voz e dados com baixa densidade.
Parâmetro Valor

Coordenada X 790 m
Coordenada Y 790 m
Densidade de nós móveis 100x10−6 nós/km2

Pars. de QoS 250 Kbps (vazão mín. FTP), 30 ms (retardo máx.)
Voz (on)
Porcentagem de FTP 50%

Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4.8.

Tabela 4.8: Caso 1 - tráfego de voz e dados - Resultados
Parâmetro Valor

Número �nal de APs 9
Raio �nal dos APs 250 m
Vazão de FTP �nal 669,45 Kbps
IC-95 249,07
Retardo máximo �nal 4,13 ms

Veri�ca-se neste Caso 1 que não foi necessária uma re-simulação uma vez que os
parâmetros de QoS foram atendidos já na 1a rodada de simulação, onde o raio dos
APs é igual a 250m e tínhamos 9 APs. A densidade de nós móveis utilizada neste
Caso 1 fornece 54 nós móveis para esta área de cobertura.

66



4.3 Topologias de Simulação

Caso 2 - tráfego de voz e dados com alta densidade de nós

Neste Caso 2 foram inseridos, através da interface grá�ca de usuário, os parâme-
tros da Tabela 4.9.

Tabela 4.9: Caso 2 - tráfego de voz e dados com alta densidade.
Parâmetro Valor

Coordenada X 790 m
Coordenada Y 790 m
Densidade de nós móveis 400x10−6 nós/km2

Pars. de QoS 250 Kbps (vazão mín. FTP), 30 ms (retardo máx.)
Voz (on)
Porcentagem de FTP 50%

Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4.10.

Tabela 4.10: Caso 2 - tráfego de voz e dados - Resultados
Parâmetro Valor

Número �nal de APs 25
Raio �nal dos APs 125 m
Vazão de FTP �nal 448,11 Kbps
IC-95 58,72
Retardo máximo �nal 4,83 ms

Veri�ca-se neste Caso 2 que foram necessárias várias re-simulações para atender
os requisitos de QoS, já que o raio �nal dos APs foi igual a 125 m e precisamos de
25 APs para atender tais requisitos. Isso pode ser explicado pelo fato de termos
quadruplicado a densidade de nós móveis neste Caso 2 em relação ao Caso 1, que
também contempla tráfego de voz e de dados. A densidade de nós móveis utilizada
neste Caso 2 fornece 250 nós móveis para esta área de cobertura. Ainda, se veri�-
carmos o histórico das vazões de FTP à medida que o raio do AP se ajustava, temos
os valores da Tabela 4.11:
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Tabela 4.11: Caso 2 - ajuste do raio dos APs X Vazão FTP
Valor do raio do AP - m Vazão de FTP - Kbps IC-95
250 93,01 12,51
225 95,17 12,24
200 94,44 11,92
175 93,61 12,83
150 221,22 24,38
125 448,11 58,72

Pode-se notar que, à medida que o raio do AP foi ajustado e no momento em que
foi utilizado um número maior de APs, a vazão FTP aumentou. Isso é um resultado
esperado pois a vazão agregada do sistema aumenta quando temos mais APs com
um menor raio de alcance.

Caso 3 - somente tráfego de dados com baixa densidade de nós

Neste Caso 3 foram inseridos, através da interface grá�ca de usuário, os parâme-
tros da Tabela 4.12.

Tabela 4.12: Caso 3 - somente tráfego de dados com baixa densidade.
Parâmetro Valor

Coordenada X 350 m
Coordenada Y 1200 m
Densidade de nós móveis 100x10−6 nós/km2

Pars. de QoS 250 Kbps (vazão mín. FTP), 30 ms (retardo máx.)
Voz (o�)
Porcentagem de FTP 100%

Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4.13.

Tabela 4.13: Caso 3 - somente tráfego de dados - Resultados
Parâmetro Valor

Número �nal de APs 10
Raio �nal dos APs 200 m
Vazão de FTP �nal 534,57 Kbps
IC-95 139,91
Retardo máximo �nal Não se aplica nesse caso
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Veri�ca-se neste Caso 3 foram necessárias duas re-simulações uma vez que os
parâmetros de QoS foram atendidos na 3a rodada de simulação, onde o raio dos APs
foi igual a 200m e tínhamos 10 APs. Ainda, se veri�carmos o histórico das vazões
de FTP à medida que o raio do AP se ajustava, temos os valores da Tabela 4.14:

Tabela 4.14: Caso 3 - ajuste do raio dos APs X Vazão FTP
Valor do raio do AP - m Vazão de FTP - Kbps IC-95
250 212,31 19,68
225 212,09 22,65
200 534,57 139,91

Nesse caso, é importante observar que, com raio do AP em 250 metros e em 225
metros não houve alteração no número de APs e, por isso, a vazão média de FTP
continuou aproximadamente constante. Quando o raio dos APs foi ajustado para
200m foram inseridos seis novos APs e com isso a vazão média do FTP aumentou
substancialmente conforme a Tabela 4.13.

Caso 4 - somente tráfego de dados com alta densidade de nós

Neste Caso 4 foram inseridos, através da interface grá�ca de usuário, os parâme-
tros da Tabela 4.15.

Tabela 4.15: Caso 4 - somente tráfego de dados com alta densidade
Parâmetro Valor

Coordenada X 350 m
Coordenada Y 1200 m
Densidade de nós móveis 400x10−6 nós/km2

Pars. de QoS 250 Kbps (vazão mín. FTP), 30 ms (retardo máx.)
Voz (o�)
Porcentagem de FTP 100%

Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4.16.
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Tabela 4.16: Caso 4 - somente tráfego de dados - Resultados
Parâmetro Valor

Número �nal de APs 48
Raio �nal dos APs 75 m
Vazão de FTP �nal 383,47 Kbps
IC-95 99,69
Retardo máximo �nal Não se aplica nesse caso

Veri�ca-se neste Caso 4 que foram necessárias várias re-simulações para atender
os requisitos de QoS, já que o raio �nal dos APs foi igual a 75 m e precisamos de 48
APs para atender tais requisitos. Isso pode ser explicado pelo fato de termos qua-
druplicado a densidade de nós móveis em relação ao Caso 3, que também contempla
somente o tráfego de dados. Ainda, se veri�carmos o histórico das vazões de FTP à
medida que o raio do AP se ajustava, temos os valores da Tabela 4.17:

Tabela 4.17: Caso 4 - Ajuste do raio dos APs X Vazão FTP
Valor do raio do AP - m Vazão de FTP - Kbps IC-95
250 45,48 7,62
225 45,50 8,36
200 95,50 13,48
175 95,38 12,35
150 103,44 15,44
125 123,29 17,52
100 227,57 37,11
75 383,47 99,69

Pode-se notar que, analogamente ao Caso 2, à medida que o raio do AP foi
ajustado e no momento em que foi utilizado um número maior de APs, a vazão
FTP aumentou. Esse também é um resultado esperado.

4.4 Considerações Finais

Esse capítulo abordou o funcionamento da Ferramenta de Auxílio à Instalação
de Redes 802.11 Infra-estruturadas (FAIR).

Algumas considerações sobre mobilidade devem ser feitas. Nas simulações rea-
lizadas, considerou-se nenhuma mobilidade no interior do BSS. As estações móveis
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estão paradas dentro da área coberta pelo ponto de acesso 802.11 (BSA). Essa pre-
missa é coerente com a idéia de um (hotspot), destinado a prover o acesso em lugares
como centros de convenção ou salas de espera de aeroportos.

Em cenários como este, em que existem múltiplos BSS e há sobreposição de BSAs,
deve ser considerada a possibilidade de transferência de conexões ativas (hando�)
entre pontos de acesso.

Um outro aspecto é que, entre as re-simulações, as estações móveis são re-
posicionadas. Uma pergunta que poderia surgir é se a comparação entre as re-
simulações seria injusta. Em princípio não, pois em todos os casos aqui apresenta-
dos, e também em outras simulações realizadas, os resultados entre as simulações
eram praticamente iguais, caso os parâmetros de con�guração inseridos pelo usuário
(densidade de nós, coordenadas X e Y , Parâmetros de QoS, etc) fossem os mes-
mos. Logo, observa-se que os parâmetros de con�guração são mais relevantes para
a obtenção do resultado �nal do que o posicionamento dos nós móveis.

O superdimensionamento da rede [25] ou (overprovisioning) foi a técnica utilizada
para atender aos parâmetros de QoS desejados, o que implica num custo crescente
à medida que novos APs são adicionados ao cenário. Após a execução da FAIR
poderia ser feita uma tentativa de otimização do uso dos APs, através de um re-
posicionamento manual dos pontos de acesso e de um estudo mais detalhado do mapa
de cobertura da edi�cação, fazendo um levantamento das medidas de intensidade
de sinal em diversos pontos da edi�cação e identi�cando possíveis obstáculos como
madeira, vidros e espelhos que possam prejudicar o nível de sinal.

Analisando os resultados obtidos na Seção 4.3, no Caso 2 observa-se pela Ta-
bela 4.11 que a vazão de FTP permaneceu praticamente constante em torno dos
90Kbps quando os APs tinham raios entre 250 e 175 metros, e somente em 150 me-
tros é que a vazão aumentou para 221 Kbps. Isso pode ser explicado porque, quando
os raios dos APs estavam entre 250 e 175 metros, não houve aumento do número de
APs no cenário o que só aconteceu quando os raios dos APs foram de�nidos para
150 metros. No Caso 3, a Tabela 4.14 mostra uma situação análoga. Poderia ser
desenvolvido um mecanismo que identi�casse tais situações para evitar as primeiras
re-simulações, aumentando o passo de redução do raio dos APs de 25 m para 50 m
por exemplo e, com isso, agilizando a exibição dos resultados �nais.
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Ainda analisando os resultados da Seção 4.3, observa-se que os valores obtidos
para vazão de FTP subtraídos do valor do IC-95 são maiores que o valor do parâ-
metro de QoS vazão mínima desejada de FTP. No entanto, FAIR no momento não
realiza essa veri�cação e, portanto, seria interessante adicionar essa funcionalidade
a um possível desenvolvimento futuro da ferramenta.

É importante lembrar que, conforme apresentado na Seção 3.1 do capítulo ante-
rior, o resultado �nal fornecido pela FAIR não prevê a propagação de sinais de rádio
dentro de uma edi�cação uma vez que o modelo de propagação utilizado na ferra-
menta de simulação é adequado para áreas planas de duas dimensões, sem obstáculos
ou divisões.
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Capítulo 5

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho teve como objetivo principal a descrição do funcionamento e da
elaboração da Ferramenta de Auxílio para a Instalação de Redes 802.11 Infra-
estruturadas (FAIR). A principal característica no desenvolvimento deste tipo de
ferramenta, e uma das principais contribuições deste trabalho, é a capacidade de
fornecer, aos usuários de redes Wi-Fi (802.11), uma solução que atenda às neces-
sidades de Qualidade de Serviço (QoS), considerando uma determinada área de
cobertura da rede, a densidade de nós móveis, e os tráfegos de dados e de voz com
os seus respectivos requisitos de desempenho, utilizando os padrões de tráfego mais
comuns e APs com raios de cobertura de médias dimensões. Este capítulo descreve
as conclusões �nais relacionadas com os aspectos gerais da FAIR e os resultados por
ela obtidos. Na Seção 5.1 teremos as observações �nais do trabalho e na Seção 5.2
relacionamos alguns desenvolvimentos futuros que podem ser feitos com base nos
resultados obtidos.

5.1 Conclusões

Ao idealizarmos a FAIR, buscamos de início uma interface que fosse amigável,
simples e prática para que o usuário pudesse fazer a entrada de dados do ambiente
de rede sem �o e obter os resultados desejados. Através do uso da linguagem de
programação Tcl/Tk, conseguimos atingir este objetivo através da elaboração de
uma interface grá�ca para a entrada de dados e do fornecimento de uma saída
de dados, também em interface grá�ca, para o usuário, que permite visualizar os
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resultados �nais de maneira bastante intuitiva. A linguagem Tcl também garantiu
uma boa integração com a linguagem OTcl utilizada pelos scripts do NS [4].

Na entrada de dados da FAIR são informados a área de cobertura da rede, a
densidade de nós móveis e os tráfegos de dados e de voz com os seus requisitos de
desempenho que são vazão mínima do tráfego TCP e o valor máximo do percentil
95% do tráfego de voz. Existe ainda a possibilidade de termos cenários apenas
com nós de dados, sem o tráfego de voz. Utilizamos os padrões de tráfego mais
comuns como o tráfego de FTP (File Transfer Protocol), na modelagem do tráfego
de dados, e o tráfego gerado com um codi�cador PCM (Pulse Code Modulation)
com supressão de silêncio com o uso de uma fonte exponencial (ono�) para simular
o padrão conversacional de uma conexão de voz.

Além disso, a FAIR fornece praticidade por ter sido concebida com base numa
ferramenta de simulação baseada em eventos discretos, o NS, permitindo maior
rapidez na obtenção dos resultados e evitando a necessidade de disponibilidade de
equipamentos, áreas de teste, etc que implicariam em altos custos de execução do
projeto. A FAIR traz grandes contribuições para a obtenção de resultados, que
muito ajudam a alcançar muito mais rapidamente uma solução de posicionamento
de APs pela área de cobertura.

Para obter a funcionalidade de redes sem �o infra-estruturadas no NS, uma vez
que a extensão Monarch só possui protocolos de roteamento para redes (Ad Hoc) foi
necessário agregar ao código do NS um protocolo para suportar as redes sem �o infra-
estruturadas. Isso foi possível a partir do trabalho executado pela equipe do GTA [2]
que portou uma versão agente de roteamento NOAH (Non Ad Hoc routing agent) [5].
A utilização da especi�cação 802.11e através da extensão EDCF desenvolvida para
o NS pelo GTA, permitiu aplicar aos ambientes simulados os parâmetros de QoS
fornecidos pelo usuário.

Outras importantes contribuições no desenvolvimento da FAIR foram a elabora-
ção de um algoritmo para tratamento de áreas de sombra e a criação de um algoritmo
de mapa de cores. No primeiro, foi necessária a implementação de um método para
descoberta dos vizinhos de cada ponto de acesso (Access Point - AP). No algoritmo
de mapa de cores, muito embora nesta Ferramenta tenhamos utilizado uma solução
de mapa de cores que contempla 4 canais, é possível realizar adaptações simples no
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algoritmo de mapa de cores a �m de utilizar apenas 3 canais.

5.2 Sugestões de Trabalhos Futuros

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se ter o aprimoramento da ferra-
menta de forma a permitir sua execução em cenários de edi�cações de vários andares
e não somente em cenários com construções de um único andar. Nos cenários de
vários andares, deve-se considerar que o volume de cobertura de um AP é formado
por cilindros coaxiais e, portanto, sua área de cobertura não se restringe somente ao
andar aonde o AP está localizado, mas também aos andares adjacentes. O ponto
de partida para este tipo de trabalho são as referências citadas na Seção 3.2.1.

Nossa ferramenta utilizou o conceito de superdimensionamento da rede. Em al-
guns casos, a utilização desse conceito pode levar à especi�cação de um número de
equipamentos maior do que o necessário para atender às necessidades dos usuários,
aumentando assim o custo global da solução e até mesmo degradando o desempe-
nho caso haja um grande número de áreas de sobreposição entre canais adjacentes.
Uma forma de minimizar isso seria adicionar à FAIR um mecanismo que atendesse
primeiramente as áreas de maior densidade de usuários, posicionando os APs primei-
ramente nestas áreas, e só então posicionar os APs nas áreas de menor densidade [27],
ou mesmo que pudesse contemplar APs com diferentes raios de cobertura no mesmo
cenário, uma vez que os APs com menor raio de cobertura teriam uma maior e po-
deriam portanto atender a um maior número de estações móveis mantendo a QoS.
Para que isso aconteça, também será necessário adicionar um mecanismo que faça
a distribuição dos nós móveis de forma que existam áreas de maior concentração de
nós móveis, simulando a existência de uma biblioteca ou sala de treinamento com
vários usuários móveis, e não de maneira uniforme como acontece na FAIR.

Poderia ser desenvolvida uma extensão que permitisse à FAIR levar em consi-
deração informações como a medida da relação sinal/ruído em uma determinada
topogra�a, já que a área de cobertura de um AP é de�nida em termos de uma de-
terminada potência de sinal recebido e poderia ser estabelecido um limite da relação
sinal/ruído em que teríamos a garantia de um desempenho ótimo. Outras ferra-
mentas como a Rollabout de [28] sugerem uma combinação de hardware e eletrônica
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para realizar estes tipos de medidas de maneira automatizada.
Por �m, a FAIR poderia ser modi�cada para atender a redes do padrão IEEE

802.11g [13]. Para isso seria necessário alterar o raio inicial dos APs para 100 metros,
que é o raio de alcance típico dos APs do padrão 802.11g e prever o uso das taxas de
transmissão de até 54 Mbps fornecidas por este padrão nos (scripts) da ferramenta
de simulação NS.
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