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Resumo
O aumento significativo do número de redes sem fio padrão IEEE 802.11,
popularmente denominadas redes Wi-Fi (Wireless Fidelity), necessita de um controle
de acesso mais preciso, para o momento em que, uma estação móvel escolhe um
ponto de acesso. Nota-se, que normalmente neste tipo de rede, há gargalos
principalmente nas interconexões dos pontos de acesso no chamado sistema de
distribuição, que em geral é uma rede LAN estruturada. Além destes gargalos, com o
crescimento do número de pontos de acesso de rede sem fio, tanto em ambientes
públicos como em empresas, há também a coexistência entre suas áreas de
cobertura.
Sem uma eficaz coordenação no controle dos acessos entre estação móvel e
pontos de acessos, alguns pontos poderiam estar sobrecarregados, enquanto outros
estariam, por sua vez, ociosos. De fato, o processo de decisão sobre uma
associação de uma estação móvel e pontos de acesso disponíveis estão totalmente
condicionados à potência do sinal recebido, ou seja, o sinal de maior potência é
oriundo de um ponto de acesso, o que demonstra ser um processo pouco eficaz.
Neste sentido, este trabalho propõe um sistema de gerência de controle sobre os
acessos à rede sem fio baseada em custos para associação e operação desta rede,
sendo estes custos diretamente relacionados com fatores de operação da rede como
tráfego, número de acessos por ponto de acesso, entre outros.
A principal contribuição esperada será uma gerência transparente à rede sem
fio, que oferecerá informações ou valores sobre os pontos de acessos disponíveis,
para que um administrador desta infra-estrutura possa melhor distribuir o uso de
recursos como, por exemplo, banda, número máximo de conexões por ponto de
acesso e latência de uma rede sem fio padrão IEEE 802.11, propondo novos pontos
de acesso para as estações móveis. Em outro caso, uma estação móvel por meio
de algum software de acesso à rede sem fio (WLAN) pode buscar estas informações
na gerência de controle ajudando no processo de decisão.
Palavras-chave: Rede sem fio, IEEE 802.11, associação, otimização, gerência,
informação, custos, matriz.

Abstract
Proposal of wireless network access control system manager
Nowadays, the computer network world scenario is facing a stupendous
wireless networks growing, often for IEEE 802.11 standards - known as Wi-Fi
network (Wireless Fidelity) – for Internet and intranet access. This effect is claiming
the need of an accurate access control, regarding to access point choose procedure,
being more efficient or resources oriented, due to avoid network constrains.
In fact, it‟s been realizing interconnection bottlenecks to distribution system
uplink access (LAN) due to available access points growing in common areas like
airports lobby, cyber hot-spots and also corporate environments. In consequence,
those access points are overlapping their cells and coexisting their coverage area.
However, this coexistence comes with unbalanced resources distribution. Some
access points starts to be overloaded, and in other hand, other access points almost
not occupied due to standard access point selection procedure, conditioned to
access point power signal reception strengths. The actual access point (AP) selection
doesn‟t count on AP throughput, number of active associations (users) and other
available information or features from its operation.
This composition propose a no intrusive informative system management
server among all access points devices from a wireless network, proposing to the
end user, an access point selection table in new associations, through – for example
- an access point priority list.
The main contribution will be a transparent management service into a
wireless network (IEEE 802.11), whose will issue values for their actual access points
status and consequently being used by network administration for a access point
guide selection or being available for a wireless driver or client software, for
improving the user access point selection procedure, optimizing resources.
Key-words: Wireless Network, IEEE
management, information, costs, matrix.

802.11,

association,

improvement,

Lista de Ilustrações

Figura 01

Figura 02
Figura 03
Figura 04
Figura 05
Figura 06

Número de Hot-Spots (quiosques com ponto de acesso sem fio à
Internet) no mercado Americano
Pontos de acesso (APs) e suas respectivas áreas de cobertura
(células)
Arquitetura de rede local sem fio padrão IEEE 802.11
Pilha de protocolos e camadas no acesso a rede IEEE 802.11
(WLAN)
Camadas Física e de Enlace de uma rede IEEE 802.11
Distribuição das sub-camadas MAC com relação ao controle de
Acesso (DCF/PCF)

p.

15

22
24
26
27
29

Figura 07

Funcionamento da Contenção em uma rede IEEE 802.11

29

Figura 08

Quadro MAC de uma rede IEEE 802.11

30

Figura 09

Quadro do Controle de Quadro

31

Figura 10

Diagrama de estados e classe dos quadros em rede IEEE 802.11

33

Figura 11

Processo de re-associação de uma estação móvel

37

Figura 12

Interconexão de rede sem fio (WLAN) com rede estruturada (IP)

55

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Figura 17

Gráfico de relação entre carga oferecida e vazão (throughput) da
rede sem fio
Relação entre vazão (troughput) de pico e saturação x número
de estações
Gráfico experimental da relação entre carga oferecida e vazão
da rede sem fio
Comparativo entre as vazões nos experimentos em ambiente
interno (Indoor)
Cenário de Rede IEEE 802.11 com o sistema de gerência de
controle no sistema de distribuição (DS)

56

57

58

59

64

Figura 18

Estágios da Operação do Sistema de Gerência

65

Figura 19

Topologia de rede sem fio Indoor preparada para o experimento

74

Figura 20

Interfaces da placa Quad-Fast do Servidor e suas conexões

75

Figura 21

Redes configuradas nas interfaces do servidor de gerência

78

Figura 22

Configurações de conectividade do servidor

79

Figura 23

Validação dos custos dos pontos de acesso e suas variáveis

86

Figura 24

Arquivo da Matriz de vantagens

88

Figura 25

Página Web para os testes das conexões das estações móveis

89

Figura 26

Redes Wireless (IEEE 802.11) disponíveis para estação
Notebook

90

Figura 27

IP cedido para estação Notebook (hostname IL5281509)

91

Figura 28

Configuração da rede sem fio no notebook

91

Figura 29

Download de arquivo de 30 MB a partir do site de teste NETVirtua

92

Figura 30

Teste no Cenário I – Notebook x AP1

93

Figura 31

Teste no Cenário I – Matriz de Vantagens

95

Figura 32

Redes sem fio disponíveis para o Smartphone Nokia 5800 XM

96

Figura 33

Redes sem fio disponíveis para o Pocket-PC HTC ATLAS

96

Figura 34

Teste no Cenário II – Duas novas conexões ativas no AP1

97

Figura 35

Teste no Cenário II – Notebook, Smartphone e Pocket-PC x AP1

98

Figura 36

Teste no Cenário II – Smartphone e Pocket-PC downloads (AP1)

99

Figura 37

Testes no Cenário II – Matriz de Vantagens (Kij)

100

Figura 38

Testes no Cenário III – Diagrama das Re-Associações

102

Figura 39

Teste no Cenário III – 1º Remanejamento

103

Figura 40

Figura 41

Teste no Cenário III – Matriz de Vantagens do 1º
Remanejamento
Teste no Cenário III – Custos do 2º Experimento do 1º
Remanejamento

104

105

Figura 42

Diagrama e largura de banda das conexões

107

Figura 43

Resultado da gerência para tentativa 5 – Cenário I

109

Figura 44

Resultado da gerência para tentativa 4 – Cenário II

111

Figura 45

Resultado da gerência para tentativa 5 – Cenário II

112

Figura 46

Resultado da gerência para 2ª experiência – Cenário III

114

Figura 47

Gráfico da taxa de transferência da estação Notebook nos três
cenários e média final

116

Figura 48

Alterações no script para correção de problemas de sincronismo

118

Figura 49

Indicação da potência do AP2 (SSID: July)

119

Figura 50
Figura 51

Fotografia 1

Proposta de Internet simulada para os cenários experimentais
Proposta de operação de software-cliente para busca automática
da matriz de vantagens

Disposição das estações móveis no experimento Indoor

126
128

55

Lista de Tabelas
Tabela 1

Tabela 2

Pontos de acesso encontrados, sua distribuição e condição

48

de funcionamento
Pontos de acesso usáveis, redirecionados e portas

49

disponíveis no teste

Tabela 3

Custo do ponto de acesso (CAP)

69

Tabela 4

Matriz de vantagens entre os pontos de acesso (literal)

70

Tabela 5

Matriz com os valores para CAPi = CAPj

70

Tabela 6

Matriz de vantagens entre os pontos de acesso (caso)

71

Tabela 7

Matriz de vantagens entre os pontos de acesso (valores)

71

Tabela 8

Resultado dos testes no Cenário I – uma única estação

108

Resultados dos testes no cenário II – três estações móveis x

110

Tabela 9
Tabela 10
Tabela 11

AP1
Resultados dos testes no cenário III - Remanejamentos
Média

dos

tempos

de

downloads

e

das

taxas

113
de

115

transferência das estações móveis nos três cenários

Tabela 12

Média dos custos dos pontos de acesso nos três cenários

116

Tabela 13

Resultados dos experimentos para o cenário adicional (Extra)

121

Média dos tempos de download e das taxas de transferência

121

Tabela 14
Tabela 15

entre os cenários I, II, III e Extra
Proposta de novo valor de vazão e saturação

124

Lista de Abreviaturas e Siglas
AMPS

Advanced Mobile Phone Service

AP

Access Point

APC

Access Point Capacity

ATD

Aggregate Transmission Delay

BSA

Base Service Area

BSS

Base Service Set

CBR

Constant Bit Rate

CSMA/CA

Carrier Sense Media Access / Collision Avoidance

CTS

Clear to Send

DCF

Distributed Control Function

DNS

Domain Name Server

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum

DIFS

DCF Inter-frame Space

DS

Distribution System

EIFS

Extended Inter-frame Space

ESS

Extended Service Set

FCS

Frame Check Sequence

FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum

GSM

Global System for Mobile Communication

HTTP

Hyper Text Transport Protocol

IBSS

Independent Base Service Set

IEEE

Institute of Electric and Electronic Engineering

IP

Internet Protocol

LAN

Local Area Network

LLC

Link Layer Control

MAC

Media Access Control

MPDU

MAC Packet Data Unit

MSDU

MAC Service Data Unity

OFDM

Orthogonal Frequency-division multiplexing

OSI

Open System Interconnection

PCF

Point Control Function

PCI

Peripheral Component Interconnect

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Association

PDA

Personal Digital Assistant

PHY

Physical Layer

RSSI

Receive Signal Strength Indicator

RTS

Request to Send

RTT

Round Trip Time

SNMP

Simple Network Management Protocol

SNR

Signal Noise Rate

S.O.

Sistema Operacional

SSID

Service System Identification

STA

Mobile Station

TCP

Transmission Control Protocol

TP

Throughput de Pico

TS

Throughput de Saturação

UDP

User Datagram Protocol

UMTS

Universal Mobile Telecommunication Service

VPN

Virtual Private Network

WEP

Wireless Equivalent Privacy

Wi-Fi

Wireless Fidelity

WAN

Wide Area Network

WLAN

Wireless Local Area Network

WMAN

Wireless Metropolitan Area Network

WPAN

Wireless Personal Area Network

Sumário
1

INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 14
1.1 Motivação .............................................................................................................. 14
1.2 Objetivo ................................................................................................................. 18
1.3 Resultados esperados e contribuições .................................................................. 19
1.4 Método de trabalho ................................................................................................ 20
1.5 Organização do trabalho........................................................................................ 21
2
O ESTADO DA ARTE .................................................................................................. 22
2.1 A tecnologia IEEE 802.11 (Wi-Fi)........................................................................... 23
2.1.1
Componentes da Rede IEEE 802.11 .............................................................. 24
2.1.2
Serviços da Rede IEEE 802.11....................................................................... 26
2.1.3
Camada de Enlace (MAC) .............................................................................. 30
2.1.4
Formatos dos quadros de gerenciamento ....................................................... 31
2.1.5
Relações entre as estações e suas redes de Acesso - Mobilidade ................. 32
2.2 SABINO System – Sistema de gerenciamento intercelular .................................... 35
2.2.1
Características do Ambiente ........................................................................... 36
2.2.2
Processo de escolha e troca de células entre as estações móveis ................. 36
2.2.3
Topologias dos Modelos de Gerência ............................................................. 38
a)
Topologia de infra-estrutura – Gerência de Rede (Network Manager) ................ 38
b) Topologia sem infra-estrutura – Controle na estação móvel (MNC) ......................... 39
2.2.4
Comentários sobre as gerências e seus fatores de decisão ........................... 41
2.3 Algoritmos de decisão para associação em células cruzadas (sobrepostas) ......... 41
2.3.1
Características do ambiente ........................................................................... 41
2.3.2
Elementos do Sistema de Gerência ................................................................ 43
2.3.3
Imposições do Sistema de Gerência............................................................... 45
2.4 Melhorias no processo de seleção de pontos de acesso públicos ......................... 45
2.4.1
Reconhecendo o ambiente dos pontos de acesso disponíveis ....................... 46
2.4.2
Virgil – Sistema de melhoria no processo de decisão ..................................... 47
2.4.3
Metodologia e Experimento ............................................................................ 47
2.4.4
A escolha do melhor ponto de acesso ............................................................ 50
2.4.5
Considerações sobre o controle de acesso do artigo ...................................... 51
2.5 Análise de desempenho sobre as características da rede WLAN .......................... 52
2.5.1
Propostas e contribuições sobre o funcionamento da Rede WLAN ................ 53
2.5.2
Topologia do Experimento .............................................................................. 54
2.5.3
Análise da Simulação e do Experimento ......................................................... 56
a) A Simulação ............................................................................................................. 56
b) O Experimento ......................................................................................................... 58
2.5.4
Comentários sobre os limites e parâmetros de funcionamento da WLAN ....... 60
2.6 Conclusões sobre o Estado da Arte ....................................................................... 60
3
GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE ACESSO ..................................................... 62
3.1 Características e Topologia ................................................................................... 63
3.2 Formatações do custo do ponto de acesso (CAP) e matriz de vantagens (Kij) ........ 66
3.2.1
Custo do Ponto de Acesso – CAP .................................................................... 67
3.2.2
Matriz de Vantagens sobre as associações ativas - Kij ................................... 69
3.3 Exemplo de Matriz de Vantagens .......................................................................... 71
3.4 Conclusões ............................................................................................................ 72
4
EXPERIMENTO: SISTEMA DE CONTROLE DAS ASSOCIAÇÕES ............................ 74
4.1 Infra-estrutura e Equipamentos.............................................................................. 75
4.2 Configurações do Ambiente Experimental ............................................................. 77
4.2.1
Configurações dos Serviços de Rede ............................................................. 78
4.2.2
Configurações do Sistema de Gerência .......................................................... 81
a) Procedimento para a identificação do custo do AP (C AP) ......................................... 81
b) Matriz de Vantagens ou relação de Custos (K ij) ....................................................... 86
4.3 Operação e Testes ................................................................................................ 88

4.3.1
Operação Cenário I – Notebook x AP-1 .......................................................... 90
4.3.2
Operação Cenário II – Três estações x AP1 ................................................... 95
4.3.3
Operação Cenário III – Cenário II alterado pelo Administrador por orientação
do sistema de gerência (Matriz de Vantagens)........................................................... 101
4.4 Proposições para a Análise Experimental ............................................................ 106
5
ANÁLISE EXPERIMENTAL........................................................................................ 107
5.1 Resultados dos Testes ..................................................................................... 107
5.1.1
Resultados no Cenário I (Notebook x AP1)................................................... 108
5.1.2
Resultados no Cenário II (3 Estações x AP1) ............................................... 110
5.1.3
Resultados no Cenário 3 e Remanejamentos ............................................... 113
5.2 Limitações e Problemas ................................................................................... 117
5.2.1
Problemas de sincronismo da amostragem do tráfego ................................. 117
5.2.2
Potência do sinal recebido do AP2 – SSID “July”.......................................... 119
5.3 Comentários sobre a Análise Experimental ......................................................... 120
5.4 Trabalhos Futuros................................................................................................ 125
5.4.1
Internet simulada .......................................................................................... 125
5.4.2
Software-cliente para a busca automática da matriz de vantagens ............... 126
6
CONCLUSÕES .......................................................................................................... 129
REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 132
REFERÊNCIAS CONSULTADAS ...................................................................................... 135
APÊNDICE A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PONTOS DE ACESSO .................. 136
AP1 – TP-Link Wireless Router WR541G ...................................................................... 136
AP2 – 3Com Wireless LAN OfficeConnect 3CRWE454G72........................................... 137
AP3 – Linksys Wireless Router WRT54GL .................................................................... 138
APÊNDICE B - CÓDIGOS E SCRIPTS DO SISTEMA DE GERÊNCIA .............................. 139

14
1

INTRODUÇÃO
É notável a expansão de equipamentos e componentes que detêm a

capacidade de comunicação sem o uso de fios nos últimos anos. Essa comunicação
entre estes tipos de componentes, na maioria dos casos, é chamada de
comunicação de rede sem fio. As redes sem fio se diferenciam especialmente pelo
método de acesso e a área de cobertura (tamanho e/ou abrangência).
No tocante a cobertura ou abrangência, as redes sem fio são divididas em
redes pessoais (WPAN – Wireless Personal Area Network), locais (WLAN – Wireless
Local Area Network), metropolitanas (WMAN – Wireless Metropolitan Area Network)
ou de grande abrangência geográfica como as redes de telefonia celular. Das redes
apresentadas, a rede local sem fio (WLAN) é responsável por quase todo tráfego de
dados neste tipo de ambiente.
As redes locais sem fio em quase sua totalidade seguem o padrão IEEE
802.11 e suas variações (802.11 a, b, g, h, i, m, n), sendo que este padrão é
chamado popularmente de Rede Wi-Fi (Wireless Fidelity). Este padrão ganhou maior
abrangência nos últimos anos, proporcionado pela facilidade de implementação e
principalmente pelos trabalhos de integração dos diferentes fabricantes, em
conformidade

com

o

padrão

IEEE

802.11f

(IEEE

2003)

que

trata

da

interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes, assim como o
trabalho do grupo Wi-fi Alliance, (STALLINGS,2005), no tocante aos requisitos
mínimos de integração dos componentes eletrônicos e equipamentos que estão
dimensionados para a tecnologia sem fio IEEE 802.11.
1.1

Motivação
A tecnologia de rede sem fio no padrão IEEE 802.11 possui uma abrangência

muito maior sobre a telefonia celular no tocante à transmissão de dados. Neste
sentido, a integração voz, dados e vídeo prossegue também no campo de redes
locais, principalmente para os ambientes internos (Indoor) onde uma cobertura de
rede de telefonia celular é mais difícil e, independente da cobertura, sempre mais
cara. O IEEE 802.11 é o padrão comumente encontrado nos dispositivos ou
interfaces de acesso à essa rede em estações como Computadores, PDAs e até
mesmo Smartphones.

15
No tocante aos ambientes internos e as redes sem fio, atualmente existem e
coexistem muitos pontos de acesso (sem fio) distribuídos nos centros metropolitanos
como cafés, shoppings, auditórios, hotéis e estações, além dos ambientes
corporativos que em sua maioria possuem cobertura à rede Wi-Fi. A quantidade
destes chamados “Centros de Acesso” ou Hot-Spots (quiosques de acesso) estão
crescendo em quantidade a cada dia.
De acordo com a citação do periódico norte-americano sobre redes,
America’s Network, em 2001 havia 800 pontos do tipo Hot-Spots espalhados nos
Estados Unidos e em 2007 a previsão chegou a 44600 (AMERICA‟S NETWORK,
2005).
Número de Hot-Spots nos E.U.A
2007
2006

Anos

2005
2004
2003
2002
2001
0

10000

20000

30000

40000

50000

Qtde de Hot-Spots

Figura 1 – Número de Hot-Spots (quiosques com ponto de acesso sem fio à Internet) no
mercado Americano
Fonte: America‟s Network, 2005

Como citado anteriormente, à medida que existem muitos pontos de acessos
há também a coexistência dos mesmos, seja em uma região ou empresa. Assim, a
área de cobertura ou abrangência de um ponto de acesso de rede sem fio pode
interseccionar outra área de cobertura de outros pontos, ou seja, possibilita a um
usuário móvel naquela região, se conectar a qualquer um destes pontos de acesso
disponíveis. Neste caso, tendo como disponível para um usuário ser capaz de se
associar a um ponto de acesso sem maiores restrições, o que faz, via de regra, o
usuário escolhe o ponto de acesso que na sua “visão” possui o maior sinal (potência)
no momento da identificação dos pontos de acessos.
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Em decorrência de outras possíveis associações de usuários móveis, há uma
grande probabilidade de desbalanceamento entre os pontos de acesso disponíveis
nesta área comum, ou seja, pontos de acesso com muitas associações (superutilizado) contrapondo-se a outros pontos de acesso com pouquíssimas associações
(subutilizado). As associações à rede sem fio possuem em geral uma única regra no
processo de decisão na associação.
Um exemplo de um ponto de acesso super-utilizado ou sobrecarregado, é o
caso do dispositivo estar beirando o seu limite máximo de associações, ou manter
um tráfego muito maior que os demais pontos de acesso disponíveis, gerando
possíveis gargalos na rede que poderiam ser evitados com uma melhor distribuição
das associações.
Como já mencionado, os processos de associação entre estações e pontos
de acesso são decididos de forma geral por apenas uma condição física do acesso:
o nível de sinal (potência) recebido de um ponto de acesso pela estação móvel. Esta
condição mostra-se ineficaz uma vez que existem outros parâmetros em uma rede
sem fio como tráfego de um ponto de acesso, número de associações, vazão, entre
outros que expressam a situação ou o estado operacional de um ponto de acesso,
muito além da potência de transmissão, como critério único de decisão de uma
associação e/ou reassociação.
Há casos de pontos de acesso que possuem algum algoritmo proprietário
que, de certa forma, balanceiam os acessos (AL-BIN-ALI, 2002). Entretanto,
condicionar a gerência de acesso a algum fabricante não representa um benefício,
uma vez que isso impõe barreiras para a utilização de aparelhos de outros
fabricantes.
Enfim, de maneira geral os problemas de desbalanceamento e dos poucos
critérios em um processo de associação podem ter alguma correção por meio de
sistemas de gerência de acesso a rede sem fio.
Um primeiro exemplo é um projeto chamado SABINO System que apresenta
três modos de gerenciamento: Modo de Gerência Centralizada, Modo de Gerência
Distribuída e Modo Híbrido (a mistura dos dois primeiros modos). Os três modos
preocupam-se em influenciar a decisão de associação de uma estação móvel à rede
sem fio, baseados principalmente no número de associações ativas em um ponto de
acesso (AL-BIN-ALI, 2002).
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Esta estrutura de gerenciamento (framework) é formada por estações e
gerenciador negociando a decisão de associação por meio de primitivas. O modelo
híbrido é referência para Al-Bin-Ali (2002) como o melhor entre os três.
O modelo não leva em consideração outros parâmetros importantes na
associação de uma estação móvel a um ponto de acesso como: banda disponível,
latência e vazão. Outra característica nos dois primeiros modelos (modo centralizado
e modo distribuído) é uma visão míope do ambiente. No modelo distribuído só há
visão de estação móvel, sem entender o que ocorre nos pontos de acesso e no
sistema de distribuição. No modo centralizado só há visão dos pontos de acesso,
sem saber o que as estações móveis têm como disponíveis para uma nova
associação.
Outros projetos utilizam, no momento de uma associação de estação móvel,
os seguintes parâmetros: Capacidade do Ponto de acesso (APC – Access Point
Capacity), atraso na transmissão (ATD – Agreggated Transmission Delay) além da
potência

do

sinal

recebido

(RSSI

–

Received

Signal

Strengh

Indicator)

(SUNDARESAN; PAPAGIANNAKI, 2006). Contudo, disponibilizar estes parâmetros
e utilizá-los na decisão de associação de uma estação móvel a um ponto de acesso,
exige a alteração no código do firmware tanto do ponto de acesso, como do
adaptador de rede sem fio, restringindo a implementação em diversos ambientes e
fabricantes, contribuindo com a complexidade dos dispositivos distribuídos.
A utilização de um sistema de seleção de um ponto de acesso buscando seus
parâmetros e seu estado de funcionamento (tráfego, latência, acessos) por meio de
informações dos pontos de acesso em um banco de dados local também é uma
opção (NICHOLSON et al., 2006). Todavia é uma solução isolada (pois só conta
com a informação de conhecimento local, ou seja, banco de dados da estação
móvel), com informações que devem ter contínuo armazenamento sobre todos os
pontos de acessos já pesquisados e que, por sua vez, obriga a gerência efetuar
atualizações contínuas sobre todos os pontos de acessos encontrados na rede, sob
o risco destas informações de operação estarem obsoletas.
Encontrar e trabalhar com parâmetros disponíveis e atuais de uma rede sem
fio é o desafio para se encontrar uma nova resposta sobre como coordenar este
acesso.
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1.2

Objetivo
Esta dissertação tem como objetivo apresentar um projeto de gerência sobre

o acesso à infra-estrutura de rede sem fio (padrão IEEE 802.11) através de um
sistema que colete informações sobre a situação dos pontos de acessos disponíveis
em uma área de cobertura e suas estações associadas, sendo a principal meta
informar a condição de um ponto de acesso e relacionar esta condição entre todos
os pontos disponíveis em uma área de cobertura.
Portanto, a intenção do relatório gerado por este sistema de gerência é
informar a situação dos pontos de acesso com relação direta aos seus recursos
disponíveis: banda, número de acessos ativos, vazão, gerando em conseqüência um
valor (custo) para cada ponto de acesso, como resultado destas informações. Uma
matriz de custo será base para uma ação direta sobre os usuários, condicionando
um usuário a uma nova associação ou não.

Baseado nas características apresentadas, este projeto propõe:

uma gerência central de acesso à rede sem fio, que será a fonte de informação
sobre todos os pontos de acesso do sistema de distribuição;
definir valores decisivos para uma associação de uma estação móvel a um ponto
de acesso, tendo por base o número de associações em um ponto de acesso, a
vazão (throughput) e latência entre estação-gerência que, combinados, gerarão
um custo de mudança para cada ponto de acesso;
o administrador da rede baseado nestas informações definirá se haverá ou não
reassociações, ou no melhor caso, guiar novas associações através da
atualização das políticas de acesso do usuário.

O projeto em linhas gerais apresenta uma gerência não intrusiva ao sistema
de distribuição (DS) de rede sem fio IEEE 802.11 - ou seja, que não altere o
firmware dos elementos da rede e/ou aumente o tráfego não útil - que informe um
custo aparente dos pontos de acessos (C AP), resultando uma matriz de vantagens
entre os pontos de acesso que relacione uma possível mudança de uma estação de
seu ponto de acesso atual (APi) para um ponto de acesso futuro (APj), por meio da
diferença de seus custos (CAPi - CAPj).
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1.3

Resultados esperados e contribuições
O trabalho se propõe a atingir os seguintes resultados e contribuições:

Um programa (script) que atue como um sistema de gerência sobre os pontos
de acesso, coletando informações sobre o estado operacional destes pontos
de acesso em relação as suas estações móveis já associadas, da forma mais
transparente possível sobre a atual tecnologia de acesso de rede sem fio
padrão IEEE 802.11.

Agregar ao processo de decisão de uma associação, outros fatores
relacionados ao estado operacional de um ponto de acesso, que seja além da
potência recebida por uma estação, tais como vazão (throughput), latência,
número de acessos por AP. Neste caso, as que forem melhor orientadas,
evitarão gargalos de tráfego e sobrecarga de associações de usuários no
ponto de acesso.

Um protótipo desta gerência em plataforma PC (Linux), que colete estas
informações mencionadas e apresente os resultados através de um relatório
e/ou lista de prioridades em um arquivo. Neste primeiro momento estas
informações

estarão

disponíveis

para

que

um

administrador

possa

reorganizar novas associações ou reassociações. Em um projeto futuro, estas
informações estariam disponíveis para que as estações móveis possam, por
meio de alguma aplicação que interconecte usuário e gerência, buscar estas
informações sem a intervenção do usuário e as utilize no processo de decisão
de uma nova associação.

Evitar aplicações proprietárias junto aos dispositivos de rede ou linguagem de
baixo nível que obrigue a reprogramação do kernel dos componentes
envolvidos. Contudo, propondo informar sobre a rede de distribuição, de
forma centralizada.
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1.4

Método de trabalho
Este trabalho tem as seguintes etapas:

Levantamento e análise bibliográfica dos principais e atuais trabalhos
relacionados ao controle de serviços de associação e otimização de recursos em
redes sem fio, padrão IEEE 802.11.
Aprofundamento sobre os possíveis e disponíveis fatores do estado de
funcionamento de uma rede sem fio - banda, potência, latência, vazão
(throughput), entre outros, que possam ser utilizados por um sistema de
gerência.
Definição de um algoritmo decisório que possui como entrada os dados coletados
da rede, gerando um custo de cada ponto de acesso.
Disponibilizar as informações relativas aos pontos de acesso para a
administração da rede, por meio de uma matriz de vantagens, que será a
diferença dos chamados custos dos pontos de acesso, criando uma priorização
de ponto de acesso para reassociações ou novas associações.
Implantar um ambiente de testes com três pontos de acesso e três estações
móveis, incentivando a formação de um ponto de intersecção necessário para
exemplificar os eventos de sobrecarga ou ociosidade de um ponto de acesso,
buscando por meio da gerência, inicialmente, a redistribuição das estações.
Comparar os resultados de tráfego das estações móveis, com e sem o uso do
sistema de gerência de acessos.
Analisar os resultados obtidos, apresentando as principais deficiências, proveitos
e perspectivas para eventuais trabalhos seguintes.

Busca-se, inicialmente, uma melhor distribuição entre as estações móveis e seus
pontos de acesso disponíveis, evitando associações arbitrárias que possam
sobrecarregar ou subutilizar outros pontos de acesso desta mesma rede. Portanto,
espera-se um aumento da vazão (throughput) geral da rede WLAN, para o caso de
uma mesma carga requisitada pelas estações móveis sem o uso deste sistema de
gerência.
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1.5

Organização do trabalho
A seção 2 (Estado da Arte) apresenta uma resenha crítica dos principais

trabalhos apresentados sobre controle de redes sem fio no padrão IEEE 802.11 e
uma análise de desempenho de uma rede WLAN. Principalmente sobre os
processos de associação da rede IEEE 802.11, seus quadros de gerenciamento,
visando entender o funcionamento da rede IEEE 802.11.
A seção 3 (Gerência de Rede sem Fio) apresenta o modelo referente a um
projeto de gerência de controle sobre associações à rede sem fio padrão IEEE
802.11. Formata o custo do ponto de acesso (C AP) através de um algoritmo que
relacione os valores obtidos da rede WLAN e crie uma matriz de vantagens ou de
custos para mudança de ponto de acesso. Baseado nesta matriz a administração da
rede pode influenciar a estação final para uma reassociação ou uma nova
associação a um ponto de acesso.
A seção 4 (Experimento) propõe um laboratório e um conjunto de
experimentos utilizando três pontos de acesso com e sem a gerência de controle. Os
experimentos irão gerar os resultados a serem observados.
Na seção 5 (Análise dos Resultados Encontrados) deverá ser elaborado um
quadro comparativo sobre os resultados, eventos e falhas encontrados com a
aplicação da gerência operacional.
A seção 6 (Conclusões) deverá apresentar alguns comentários acerca do
projeto de gerência, contribuições e proposta de trabalhos futuros.
O Apêndice deverá conter informações técnicas do projeto apresentado na
seção 4, detalhes sobre os pontos de acesso empregados e o script da aplicação
gerência configurada no ambiente experimental.
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2

O ESTADO DA ARTE
A seção 2 aborda as características da rede sem fio no padrão IEEE 802.11

e apresenta alguns temas estudados sobre o acesso à rede sem fio em ambiente de
células sobrepostas ou cruzadas. O termo sobreposição refere-se à condição em
que as possíveis áreas de acesso (geradas pelo funcionamento dos APs) estão
posicionadas, portanto, se interseccionam. A figura 2 apresenta o conceito de
sobreposição de células (overlapping).

Figura 2 – Pontos de acesso (APs) e suas respectivas áreas de cobertura (células)
Fonte: elaborada pelo autor

O principal objetivo desta seção é apresentar os principais trabalhos já
desenvolvidos para a melhoria da escolha de um ponto de acesso por uma estação
móvel, entre os pontos de acesso disponíveis. Sob condições mínimas das que são
apresentadas, todos os pontos de acesso “visíveis” à estação móvel são possíveis
candidatos à associação.
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De forma geral, o parâmetro potência do enlace entre estação móvel e ponto
de acesso define a escolha da estação sobre o seu ponto de acesso. Este
parâmetro não leva em consideração o estado atual de funcionamento dos pontos
de acesso operantes.
Outros fatores ou parâmetros disponíveis da relação entre ponto de acesso e
estação móvel são: associações ativas em uma célula, ocupação do meio, latência,
capacidade do enlace e tráfego. Também podem ser utilizados para um processo de
escolha de um ponto de acesso e são mencionados a seguir.
A formatação de um valor para cada ponto de acesso, mediante aos
parâmetros mencionados anteriormente, terá ação resultante sobre as associações
na rede de acesso sem fio e é o principal objeto de estudo desta seção.
É necessário entender o processo de associação entre uma estação móvel e
um ponto de acesso em uma rede sem fio, para que se possa, como conseqüência,
inferir neste processo. É o que trata a sub-seção, a seguir.

2.1

A tecnologia IEEE 802.11 (Wi-Fi)
A especificação de maior proeminência de redes sem fio locais (WLAN) é o

padrão desenvolvido pelo IEEE do grupo de trabalho 802.11, no caso, o IEEE
802.11.

Esta sub-seção traz uma visão geral dessa arquitetura, protocolos e o

processo de comunicação entre os elementos da rede.
Por ser um padrão de rede local, a arquitetura de uma WLAN é também
descrita em termos de camadas de protocolos que organizam as funções básicas de
uma LAN. Em linhas gerais, o protocolo possui em comum as mesmas
funcionalidades de uma pilha de protocolos de uma rede local: controle de acesso
ao meio físico, enlace e endereço da estação (MAC).
No entanto, em uma rede sem fio o endereço destino de uma estação móvel
não equivale a sua real localidade em espaço determinado. Essa afirmação é o
ponto de partida para a análise de uma rede sem fio. Nas redes estruturadas (cabo),
o endereço físico de uma máquina geralmente define a sua localidade, facilitando
principalmente a sua movimentação no caso de necessidade. Em uma rede sem fio,
um endereço corresponde a apenas uma estação. Uma estação (STA) é a
referência, por exemplo, para uma mensagem de destino. (IEEE, 1999).
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Outra diferença entre uma rede local estruturada (cabo) e uma rede sem fio é
que normalmente não existe total conectividade entre as estações. Pode ocorrer
ainda uma estação móvel estar escondida em relação às outras estações ou viceversa, diferente das redes estruturadas que mantém total conectividade.
A figura 3 apresenta a arquitetura de uma rede sem fio, padrão IEEE 802.11.

ESS

Figura 3 – Arquitetura de rede local sem fio IEEE 802.11
Fonte: elaborada pelo autor

2.1.1 Componentes da Rede IEEE 802.11
As células coloridas na figura 3 definem a área de cobertura de um ponto de
acesso, chamado de Grupo Básico de Serviços ou BSS (Basic Service Set). O BSS
consiste em um número de estações móveis que executam o mesmo protocolo de
acesso (MAC) e disputam o acesso no mesmo meio sem fio compartilhado.
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Um BSS pode estar isolado ou pode se conectar a uma infra-estrutura ou
backbone denominado Sistema de Distribuição ou DS (Distribution System) através
de interfaces disponíveis em um ponto de acesso ou AP (Access Point).
Desta forma, as estações podem possuir dois ambientes, no tocante à infraestrutura das células (áreas) de acesso:

rede de acesso centralizada: Tipo de rede de acesso que possui um
único ponto de comunicação em uma área (célula) de acesso. No caso,
o chamado ponto de acesso (Access Point ou AP) é o ponto
centralizador dos acessos (BSS – Basic Service Set) e mantenedor dos
serviços da rede local. Por sua vez, o ponto de acesso é determinante
para a formação da área de acesso (BSA – Basic Service Área) ou
cobertura. Toda comunicação entre estações é mantida somente
através do ponto de acesso e nunca diretamente entre as estações;
rede de acesso distribuída: conhecida como rede Ad-Hoc (para uso
próprio). É um tipo de rede de acesso em que todas as estações são
mantenedoras da sua própria célula de acesso (cobertura), ou seja,
cada estação que se afilia a esta rede de acesso participa ativamente
da área de cobertura desta nova célula recriada. Toda comunicação é
ponto-à-ponto (diferente da centralizada que é ponto-multiponto). Neste
caso o BSS é denominado de BSS independente (IBSS).

O ponto de acesso, que também é visto como uma estação (STA), provê os
serviços do sistema de distribuição. Um endereço MAC utilizado por um AP em um
meio sem fio não é necessariamente o mesmo utilizado ou visível pelo sistema de
distribuição onde este ponto de acesso encontra-se conectado.
O grupo estendido de serviços ou ESS (Extended Service Set) é o conjunto
de serviços de acesso para qualquer tipo de comunicação da qual não há alteração
do chamado Identificador de Sistema de Serviço (SSID*), portanto, compartilha a
mesma camada LLC (Link Layer Control) em todo o meio. Como conseqüência, as
estações estão todas na mesma camada de rede (IP) ou no segmento de rede
estabelecido para este SSID.
*O chamado SSID representa a identidade tanto de um IBSS (ad-hoc) como de um ESS.
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A figura 4 demonstra a relação dos protocolos de comunicação no ESS e a
transparência para as camadas superiores, indiferente do método de acesso para as
aplicações mantenedoras da comunicação das estações.

ESS (SSID)
IP
LLC
MAC-1
PHY-1
BSS1

MAC-2
PHY-2
BSS2

Figura 4 – Pilha de protocolos e camadas no acesso a rede IEEE 802.11 (WLAN) –
Fonte: elaborada pelo autor

2.1.2 Serviços da Rede IEEE 802.11
As relações entre as estações são chamadas de serviços, e como não existe
total conectividade entre as estações, os serviços estabelecem os limites e as
relações de conectividade entre as estações, tornando estável o papel de cada tipo
de estação em uma rede WLAN, seja ponto de acesso ou estação móvel.
Os serviços lógicos disponíveis no padrão de rede IEEE 802.11 são os
seguintes:

Autenticação
Associação
Desautenticação
Dissociação
Distribuição
Integração
Privacidade
Reassociação
Envio de MSDU (MAC Service Data Unity)
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Três dos serviços anteriormente apresentados são usados para controlar o
acesso e confidencialidade à rede IEEE 802.11 (Privacidade, Autenticação e
Desautenticação).

Seis dos serviços já apresentados suportam a entrega das

unidades de dados de serviço MAC ou MSDU (MAC Service Data Units) entre as
estações (todos exceto os três apresentados no parágrafo anterior).
O MSDU é um bloco de dados transmitido no sentido das camadas superiores
para as inferiores, tipicamente é uma unidade de pacote de dados da camada LLC
(Link Layer Control) de acordo com a pilha apresentada na figura 4.
Portanto, esta tecnologia é uma variação do padrão IEEE 802 e por isso há
interdependência entre todos os protocolos deste padrão com os padrões de redes
locais, participante da pilha de protocolos de acesso conforme apresenta a figura 05.

Figura 05 - Camadas Física e de Enlace de uma rede IEEE 802.11 –
Fonte: site Teleco (www.teleco.com.br)

Assim sendo, todo serviço e troca de informações entre as estações ocorre
por meio da troca de quadros de dados originados na camada MAC com acesso ao
meio físico, evitando sempre a colisão dos pacotes enviados. No caso da rede sem
fio, este padrão de acesso é denominado CSMA/CA ou Carrier Sense Media
Access/Collision Avoidance.
O protocolo MAC, no tocante ao controle de acesso à rede IEEE 802.11 pode
ser dividido em dois grupos:

Protocolo de Acesso Distribuído: onde a decisão de transmissão é distribuída,
como no Ethernet, sobre todos os nós da rede, utilizando um mecanismo do
tipo carrier sense. Este protocolo é obrigatório para rede IEEE 802.11.
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O protocolo de acesso distribuído, funcionando isoladamente, é como o
funcionamento da rede Ad-Hoc (IBSS) da qual cada estação é responsável pelo
seu tráfego de quadros, ou no caso de uma configuração WLAN que consiste
principalmente no padrão de tráfego de rajadas (burst-traffic), ou comunicação
assíncrona. Neste protocolo é onde se encontra a subcamada função de
coordenação distribuída (DCF).

Protocolo de Acesso Centralizado: envolve um elemento centralizador para
tomada de decisão para a transmissão de quadros entre todos os elementos
da rede. Este protocolo é opcional na rede IEEE 802.11.

Uma rede centralizada é comum para configurações, das quais um número de
estações móveis estão interconectadas entre elas e os seus pontos de acesso,
sendo estes pontos elementos centralizadores que decidem a comunicação,
normalmente com acesso à um backbone ou uma rede cabeada (LAN). Este tipo de
acesso é especialmente útil para transmissão de dados que necessitam de maior
controle no tempo de transmissão (sensibilidade) ou com certa priorização. Neste
protocolo é onde se encontra, portanto, a subcamada função pontual ou função do
ponto de coordenação (PCF).

O resultado final para rede IEEE 802.11 é um algoritmo MAC denominado
DFWMAC (Distributed Foundation Wireless MAC) que provê o mecanismo de
controle de acesso distribuído, com um controle centralizado opcional disponível
acima desta estrutura de acesso (vide figura 06).
Na própria camada MAC, na subcamada mais inferior e próxima do meio
físico (PHY) é a denominada função de coordenação distribuída (DCF). Esta
subcamada utiliza o sistema de contenção para evitar colisão na tentativa de acesso
ao meio físico para todo tráfego que tem que entregar a este meio.
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LLC - Controle de Acesso Lógico
serviço com contenção

serviço sem contenção

PCF
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DCF - Função de Coordenação Distribuída
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Figura 06 – Distribuição das sub-camadas MAC com relação ao controle de acesso
(DCF/PCF)
Fonte: elaborada pelo autor

A função do ponto coordenador (PCF) é um algoritmo MAC usado para prover
o acesso sem contenção. O PCF se encontra no topo do DCF e explora as
funcionalidades do DCF para garantir acesso aos seus usuários, considerando
assim, duas subcamadas em torno de uma única camada MAC.
Conforme informado anteriormente, a subcamada DCF faz uso de algoritmo
de contenção denominado CSMA/CD. Se há um quadro a ser enviado, e o meio
físico informa estar ocupado, este deverá orientar a estação para que reinicie a sua
transmissão (mecanismo de backoff).
Portanto, cada estação observa a ocupação do meio e percebendo a
ocupação do mesmo, inicia o seu mecanismo de backoff. A cada interrupção deste
mecanismo, o tempo restante (decremento de slot-time) será reiniciado assim que
surgir uma nova janela de contenção (Cwindow). Vencido o tempo máximo (DIFS)
para uma estação comum, a estação reinicia o seu algoritmo de backoff, com o
tempo restante (vide figura 7).

Figura 07 – Funcionamento da Contenção em uma rede IEEE 802.11 –
Fonte: IEEE (1999)
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No entanto, o número de retransmissões é limitado. A retransmissão pode ser
requisitada quando a estação não receber um reconhecimento de transmissão
(ACK) ou quando o quadro não chega ao destino (no-ACK). Em todo caso, se este
limite for atingido, o quadro a ser enviado é descartado.
A seguir, outros detalhes das funções da camada MAC.

2.1.3 Camada de Enlace (MAC)

As principais funções da camada MAC são:

Transmissão de dados: reunir dados dentro de um pacote com endereços e
campos de detecção de erro.
Recepção de dados: abrir um pacote e executar o reconhecimento de endereços
e detecção de erros.
Controle e gerenciamento do acesso (quadro de controle e gerenciamento).
Segurança dos dados emitidos (no caso, o padrão é o WEP)

O quadro MAC do IEEE 802.11 consiste de um cabeçalho, corpo do quadro e
controle de seqüência dos quadros através do quadro FCS (frame check sequence),
conforme apresentado na figura 8:

Cabeçalho (header)

Controle
de
Quadro

Duração

Endereço Endereço
de
de
Destino
Origem

BSSID

Controle
de
Seqüência

Corpo do
Quadro

FCS

Figura 08 - Quadro MAC de uma rede IEEE 802.11
Fonte: elaborado pelo autor

Para distinguir um quadro de gerenciamento dos demais tipos de quadros o
campo Controle de Quadro é o fator discriminatório. Os demais tipos são: quadro de
controle (Control Frame) e quadro de dados (Data Frame).
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A figura 09 contém os campos inseridos no controle de quadro que definem o
tipo de acesso da estação móvel ao meio físico (MAC) no padrão IEEE 802.11:

Versão
do
Protocolo

Tipo

Subtipo

Destino
DS

Origem
DS

Mais
Fragmentos

Ger.
de
Energia

Re
transmissão

Mais
Dados

WEP

Ordem

Figura 09 - Quadro do Controle de Quadro
Fonte: elaborado pelo autor

Abaixo, seguem os campos relevantes ao gerenciamento da rede:

Tipo e Subtipo: determina a função do quadro. Há três diferentes tipos de
quadro: controle, dados e gerenciamento. Há múltiplos subtipos para cada
tipo

de

quadro.

Cada

subtipo

determina

uma

função

específica

desempenhada com o seu tipo de quadro associado.
Destino e Origem do Sistema de Distribuição (DS): Indica se o quadro está
indo para um DS (Distribution System) ou se é oriundo de um DS. Esses
campos somente são utilizados em quadro do tipo dados, de estações já
associados ao ponto de acesso.
Ordem: indica que todos os quadros de dados recebidos devem ser
processados em ordem.

2.1.4 Formatos dos quadros de gerenciamento
Os principais quadros de gerenciamento em uma rede IEEE 802.11 que serão
necessários para os serviços e controle do processo de associação/dissociação de
células são:
Probe request/response – quadro de requisição ou resposta de uma busca de
novos pontos de acesso. Também é chamado de busca ativa (scan ativo).
Beacon – quadro enviado por pontos de acesso (AP) com endereço destino
de grupo (broadcast) com a intenção de informar a disponibilidade e
capacidade de uma área de acesso. Também é chamado de busca passiva
(scan passivo)
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Autenticação e Associação – processo de autenticação entre estação móvel e
ponto de acesso. Somente após uma autenticação bem sucedida é que uma
estação poderá se associar a um AP.
Desautenticação e Dissociação – notificação irrefutável de um ponto de
acesso ou qualquer estação de gerenciamento que esteja no sistema de
distribuição (DS) para uma estação móvel se desautenticar de um ponto de
acesso.

Esta

notificação

já

proporciona,

obrigatoriamente

e

conseqüentemente à desautenticação e a dissociação de uma estação móvel
ao seu ponto de acesso (célula de acesso).
Mensagem de indicação de tráfego (Announcement Traffic Indication
Message - ATIM) – informação importante oriunda de um ponto de acesso
que indica a sua configuração de transmissão.

O próximo item apresenta com maiores detalhes estas relações de associação e
dissociação, referentes à mobilidade de uma estação móvel.

2.1.5 Relações entre as estações e suas redes de Acesso - Mobilidade
A mobilidade de uma estação é a relação entre estações móveis, ambiente de
distribuição e seus pontos de acesso (AP ou BSS) definidos por sua respectiva área
de cobertura (BSA). A mobilidade das estações é o que impulsiona o processo de
associação/dissociação entre as estações e o seu estado final.
Há três tipos de mobilidade significantes para a compreensão das relações entre
estações móveis (MN), ponto de acesso (AP) e área de cobertura (BSA):
Mobilidade sem transição de BSS – movimentação da estação dentro do alcance
(range) da camada física do ponto de acesso. Isto quer dizer, movimentar-se
dentro de um mesmo BSA (Basic Service Área).
Mobilidade com transição entre BSS (APs) – movimentação de uma estação de
um BSS origem a outro BSS, mas pertencente a um mesmo grupo estendido de
serviços (ESS) de uma rede sem fio. Este tipo de movimentação é a chamada
movimentação entre células (sem mudança de rede IP) onde há um único
identificador de serviços na troca dos quadros de comunicação (SSID). Esta
movimentação também é chamada de handoff entre células.
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Mobilidade com transição entre ESS (SSID) – Movimentação entre ESS, ou troca
de SSID, da qual normalmente fala-se de mudança entre redes (IP) distintas.
Para uma mudança entre redes sem interrupção, a mobilidade é chamada de
handover entre redes.

A mobilidade entre pontos de acesso ou redes são iniciadas através de
requisições originadas pelas estações móveis interessadas. Inicialmente, uma
estação móvel possui dois estados no processo de estabelecimento de uma
conexão com um ponto de acesso (AP):

Estado de Autenticação: não-autenticado ou autenticado
Estado de Associação: não-associado ou associado

Sendo que estes estados se relacionam da seguinte forma:

Estado 1: Estado Inicial, não-autenticado e não-associado;
Estado 2: Autenticado e não-associado;
Estado 3: Autenticado e associado.

O diagrama de estados (IEEE, 1999) de uma estação e ponto de acesso na
rede sem fio padrão IEEE 802.11 é apresentado na figura 10:

Estado1:
Não-Autenticado
Não-Associado

Frames de
Classe 1
Autenticação
com sucesso

Notificação de
De-Autenticação
Estado2:
Autenticado
Não-Associado

Frames de
Classe 1 & 2
Associação ou
Re-Associação
com sucesso
Frames de
Classe 1, 2 & 3

Notificação de
De-Autenticação

Notificação de
Dissociação
Estado3:
Autenticado
Associado

Figura 10 - Diagrama de estados e classe dos quadros em rede IEEE 802.11
Fonte: elaborado pelo autor
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Sendo a distribuição dos quadros e serviços a seguir:
Quadros de Classe 1:
1. Quadros de Controle:
RTS – Request to Send;
CTS – Clear to Send;
ACK – Acknowledgement;
Contention-Free (CF) – End+ACK
CF-End.
2. Quadros de Gerenciamento:
Probe request/response;
Beacon;
Autenticação: Se as autenticações forem realizadas com sucesso, a
estação inicia troca de quadros de classe 2. Se as autenticações forem
realizadas sem sucesso, mantém-se a estação no estado 1;
Desautenticação (notificação): retira-se a estação do estado 2 ou 3,
movendo-a para o estado 1 (inicial). A estação deverá se autenticar
novamente como prioridade para emitir quadros de classe 2
futuramente;
Mensagem de indicação de tráfego (TIM).

Quadros de Classe 2:
1. Quadros de gerenciamento:
Associação requisição/resposta;
Reassociação requisição/resposta;
Desassociação.

Quadros Classe 3:
1. Quadro de Dados (informação propriamente dita);
2. Quadros de Gerenciamento:
Desautenticação;
3. Quadro de Controle:
PS-Poll.
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Importante:

1. Quadros de Classe 1 são presentes em todos os estados;
2. O comando de dissociação não remove uma autenticação de uma estação
necessariamente (serviço de dissociação, partindo de uma estação qualquer
da rede de distribuição).
3. Se uma estação A (AP) receber quadro de classe 2 de uma estação B, com
endereço unicast, ainda não autenticado na estação A, a estação A remeterá
comando de desautenticação para estação B.

No estudo do Estado da Arte deste trabalho, todas as atividades
apresentadas direta ou indiretamente se utilizam dos serviços e quadros de
gerenciamento expostos nesta introdução teórica, referentes ao funcionamento da
rede sem fio.
O interesse no trabalho é aperfeiçoar o processo de associação entre
estações móveis e pontos de acesso, buscando o melhor desempenho da rede sem
fio com relação aos recursos apresentados.

2.2

SABINO System – Sistema de gerenciamento intercelular
O trabalho presente nesta subseção é um resumo de um trabalho

apresentado em uma tese de mestrado da Universidade do Arizona cuja intenção é
demonstrar um sistema ou um esqueleto (framework) de um sistema de
coordenação de acessos à rede sem fio, onde se busca distribuir as associações
entre os pontos de acesso (AL-BIN-ALI, 2002).
O que se espera nesta distribuição é melhor aproveitar os recursos de rede
como banda e aumentar a vazão (throughput) dos acessos. Este sistema possui três
tipos possíveis de gerência, dedicadas e apresentadas nos itens a seguir.
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2.2.1 Características do Ambiente
As gerências são denominadas por meio da localidade que se encontram, ou
seja, em qual ponta de todo acesso está a inteligência deste controle:
Gerência de Rede (Network Manager) – controle em servidor no sistema de
distribuição. Também é chamada de gerência de infra-estrutura.
Gerência Móvel (Mobile Node Controller) – controle na estação móvel.
Também é chamada de gerência de não infra-estrutura.
Gerência Híbrida – controle compartilhado os dois tipos de gerência acima.

O ponto de acesso escolhido por Al-Bin-Ali (2002), para a aplicação em estudo
possui um algoritmo nativo que gera “balanceamento” de carga, dedicado, e se
realiza através da ausência de quadros beacons recebidos pela estação móvel
(Lucent, 1998).
Na ausência de quatro quadros beacons consecutivos, não recebidos de um
ponto de acesso, a estação móvel inicia o processo de handoff buscando outro
ponto de acesso disponível.
No entanto este “balanceamento” foi totalmente ignorado, pois a rigor é inviável
pensar na utilização deste algoritmo como panacéia dos problemas de distribuição
de recursos em rede sem fio, uma vez que uma rede com muitos acessos ativos ou
várias

interferências

co-canal

estaria

influenciando

a

decisão

deste

tipo

balanceamento.
2.2.2 Processo de escolha e troca de células entre as estações móveis
O processo automático de escolha de uma nova célula (BSA), no caso um novo
ponto de acesso, se inicia quando o sinal recebido por uma estação móvel se
encontra abaixo de um limite de potência ou relação sinal-ruído (SNR) o que propicia
o processo de troca de célula.
No entanto, para que este processo ocorra de maneira satisfatória é necessário
que a região onde se encontre a estação móvel, seja um ponto de intersecção de
mais de uma célula (overlapping).
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A figura 11 mostra um exemplo de processo de reassociação de uma estação
em movimento. A estação em movimento, inicialmente associada no ponto de
acesso 1 – AP1 encontra um primeiro limite de potência ou relação de sinal-ruído
(SNR) do seu ponto de acesso denominado de limite para escolha de célula (1) ou
Cell Search Threshould. A estação móvel inicia uma busca de novas células – via
scan ativo e passivo – mas ainda não requisita uma mudança ou uma reassociação.
No exemplo, a estação também reconheceu o ponto de acesso 2 (célula 2).
Ainda durante esta movimentação, ocorre que a potência do sinal recebido atinge
um limite mínimo (2). Este limite é chamado de limite de troca de célula ou Cell
Switch Threshold. Desta forma, a estação móvel agora sim inicia um processo de
reassociação para um novo ponto de acesso de maior potência ou relação sinalruído (SNR), no caso, o ponto de acesso 2 (AP2).

Figura 11 – Processo de reassociação de uma estação móvel
Fonte: Al-Bin-Ali (2002)

Uma estação móvel pode, portanto, se associar à qualquer ponto de acesso
disponível, no chamado ambiente de células sobrepostas, desde que a potência do
sinal recebido de um ponto de acesso esteja dentro do chamado Delta-SNR, ou
seja, dentro dos limites de potência (escolha e troca), conforme figura 11.
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2.2.3 Topologias dos Modelos de Gerência
A seguir, são apresentadas as três gerências informadas no início desta
subseção, com foco maior para a chamada gerência híbrida que se apresenta
solução mais eficiente entre as três.

a) Topologia de infra-estrutura – Gerência de Rede (Network Manager)
Esta gerência se utiliza da interação cliente-servidor e possui um hardware
exclusivo que poderá ser um servidor-PC ou um ponto de acesso alterado ou
dedicado para este serviço. Esta gerência pode modificar a configuração de
qualquer ponto de acesso em sua lista, incluindo especificar qual estação móvel
pode ou não pode se conectar e quais informações estarão disponíveis.

Todo este controle de informações, inclusive a troca de informações, deve ser
gerenciado por um protocolo de gerenciamento. Neste sentido, utiliza-se o protocolo
SNMP para a busca de valores (get) e ação de comandos (set) e, por conseqüência,
o ponto de acesso (AP) deverá ter o agente-SNMP em execução, podendo neste
existir a necessidade reconfiguração do kernel do sistema operacional deste AP para
as devidas atualizações.
Todas as informações coletadas são processadas na estação de gerência
que desempenha o papel de decisão em vista da condição de carga e número de
acessos ativos por cada ponto de acesso. Portanto é a própria gerência que tomará
a decisão sobre as associações (liberando ou autorizando o ponto de acesso em
aceitar uma nova associação de uma estação móvel).
Desta forma é que se encontra o primeiro e fundamental problema: a
gerência não possui total visibilidade de suas estações móveis associadas, e quais
pontos de acesso estão disponíveis para cada estação e assim por diante.
Não há como a gerência prever ou remeter uma requisição para uma estação
móvel , por exemplo, requerendo uma lista dos seus pontos de acesso visíveis, uma
vez que a estação móvel não possui nenhuma aplicação que disponibilize esta
informação, pois esta é uma gerência centralizada e não há controle direto nas
estações móveis.
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O processo é decidido unicamente em um controle no próprio ponto de
acesso (como uma lista de acesso) da qual uma estação móvel é dissociada do seu
ponto atual, sofrendo um bloqueio no caso de uma nova tentativa de acesso a este
AP, liberando o endereço (MAC) desta estação móvel para outro ponto de acesso
(desbloqueio).
Os estados de funcionamento desta gerência ocorrem da seguinte forma:
1.

Requisita informação de carga das estações móveis associadas aos pontos
de acesso (número de estações ativas).

2.

Recebe estas informações dos pontos de acesso sobre as estações
associadas.

3.

Havendo a necessidade de mudança, adiciona uma estação móvel na lista de
acesso de outro ponto de acesso (com menores associações ativas) que se
imagina estar visível para a estação em questão.

4.

Retira da lista de acesso o MAC da estação escolhida no AP origem, impondo
uma nova associação a outro AP (destino).

5.

O ponto de acesso origem não permite uma nova associação desta estação
(bloqueio) enquanto o novo ponto libera o seu acesso e aguarda a nova
associação.

Desta forma, o sistema de gerência trabalha com uma probabilidade sobre a
visão entre estações e os pontos de acesso disponíveis na rede.

b) Topologia sem infra-estrutura – Controle na estação móvel (MNC)
O componente principal desta gerência é o chamado MNC (Mobile Node
Controller), presente na estação móvel e responsável por buscar informações de
carga do seu ponto de acesso atual. No caso, a aplicação gerência (MNC) é
responsável pela busca de informações, tratamento e as ações na rede sem fio.
Os pontos de acesso por sua vez estão vulneráveis às estações móveis e
seus comandos. A aplicação MNC efetua chamadas do sistema na estação móvel,
consolidando toda informação desejada para as próximas decisões. Desta forma é
importante a cooperação entre as estações, pois, cada estação controla o seu ponto
de acesso, no caso de uma possível nova associação.
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Contudo, a estação móvel na tentativa de troca de ponto de acesso, por limite
de carga (número de usuários) em um ponto de acesso, inicia o processo de handoff
e parte para um novo ponto de acesso da qual a estação móvel supõe que esteja
mais ocioso, mas que na verdade, não possui informação da carga do AP destino.
Portanto, pode uma estação móvel sair de um ponto de acesso saturado para outro
tão ou mais saturado quanto, inviabilizando o processo de mudança.
Outro detalhe, não menos importante, está relacionado ao tráfego de
overhead (tráfego não útil) na rede sem fio. Como todo controle está na estação
móvel e este tráfego está sob a rede sem fio, o overhead é significativo e impacta no
rendimento da rede sem fio.
No caso, Al-Bin-Ali (2002) sugere ponderar entre as duas estruturas (central e
distribuída). É o caso da denominada topologia híbrida.

c) Topologia Híbrida – Cell Manager + Mobile Host Control (MHCM)

A topologia híbrida é um sistema de gerência presente nos dois extremos
(ponto de acesso e estação móvel). Segue abaixo os seus elementos:
Cell Manager – é a instância de gerência presente em cada ponto de acesso.
Esta aplicação controla a carga do ponto de acesso e distribui estas
informações entre os demais pontos de acesso do sistema de distribuição,
além de enviar para as estações móveis comandos para novas associações.
Mobile Host Control Module (MHCM) – é a instância de gerência presente em
cada estação móvel. A instância controla a interface de rede sem fio de cada
estação e se comunica com o Cell Manager, suprindo-o com informações
sobre a própria estação (APs visíveis, por exemplo), além de responder a
comandos já recebidos do próprio Cell Manager.

Desta forma este sistema parece ser a solução dos demais problemas
apresentados nas duas topologias anteriores. Demonstra um maior controle,
evitando ações às cegas, com plena visibilidade da estação móvel e o seu ponto de
acesso. Este modo híbrido de gerência também pode evitar o chamado overhead
para o controle da rede e das estações móveis.
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Todavia, este tipo de topologia pede uma reconfiguração total, tanto do ponto
de acesso quanto da estação móvel. Al-Bin-Ali (2002) informa que parte destas
instâncias de gerência exige acesso ao kernel do sistema operacional (chamadas de
sistema), obrigando uma reinicialização dos pontos de acesso para o pleno
funcionamento da instância ou base de gerência.

2.2.4 Comentários sobre as gerências e seus fatores de decisão
Mesmo com as melhorias encontradas na topologia híbrida, há unicamente a
preocupação sobre quantos usuários existem por ponto de acesso para então
buscar um novo fator de decisão. Existem outros fatores que podem ser buscados e
utilizados como métricas que melhorariam a decisão de uma associação entre uma
estação móvel e um ponto de acesso. Na próxima subseção, há uma proposta para
este tema.

2.3

Algoritmos de decisão para associação em células cruzadas (sobrepostas)
Alguns pontos de acesso não conseguem oferecer sinais que sejam bons o

suficiente para serem escolhidos no processo de decisão padrão e como
conseqüência, ficam subutilizados. A proposta deste segundo artigo visa utilizar
outras informações dispostas, ou de carga, dos pontos de acesso, como fator de
decisão em uma área onde se encontram vários pontos de acesso disponíveis
(SUNDARESAN; PAPAGIANNAKI, 2006).

2.3.1 Características do ambiente
Alguns algoritmos de reconhecimento de rede sem fio, presentes nas
estações móveis, confiam nas medidas disponíveis pelo scan passivo, recebido
pelos quadros de beacon dos APs, enquanto algumas novas pesquisas confiam em
medidas ativas, para identificar o melhor AP (SUNDARESAN; PAPAGIANNAKI,
2006).
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Neste caso, alguns aspectos foram identificados nas medidas ativas a serem
capturadas para a seleção do ponto de acesso, como mostrado a seguir:
Capacidade do AP – capacidade do ponto de acesso na presença de
interferência de componentes sem fio (seja padrão IEEE 802.11 ou não).
Ciclo de trabalho do AP – média da quantidade de tempo que um AP “gasta”
para servir todos os seus usuários associados ou o ciclo de trabalho das
estações móveis associadas.
Qualidade do link – taxa instantânea de transmissão, determinada entre o
ponto de acesso e uma estação móvel.

Para a obtenção destas novas métricas, o projeto dispõe também de
alterações de código do ponto de acesso para capturar informações do nível da
camada de enlace (MAC), não disponíveis pela maioria dos equipamentos
comerciais. Isto aponta para um sistema especialista que pode inviabilizar o projeto
no tocante à adaptabilidade e transparência do sistema sobre a rede.
Observa-se que o tratamento de métricas (baseadas nos aspectos de
funcionamento apresentados anteriormente) de modo isolado, não traz benefícios
para um ambiente de pontos de acessos diversos e de áreas coincidentes. Pontos
de acesso que possuem tráfego elevado, não necessariamente produzirão gargalos
ou não terão como lidar com novos acessos. Assim como, APs com maior potência
de transmissão não equivalem à maior banda disponível.
Do ponto de vista de potência do sinal transmitido pelo AP, usuários que
recebem um sinal de menor qualidade tendem a possuir uma baixa, no entanto
robusta (maior quantidade de códigos para a mesma informação) transmissão de
dados e ocupa o meio físico por muito mais tempo. Sabendo que uma
estação/usuário não tem o AP disponível o tempo todo (compartilha entre as
estações) a vazão (r =throughput) para cada usuário (µ) associado à um AP (a) por
um intervalo de tempo muito grande (T), pode ser dado pela equação 1:

r (a, µ) = M(a) * C(a) * T
Σ vεµa d(v)

(1)
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Sendo:
M(a) = Utilização do meio físico, para um AP(a).
µa = corresponde a um grupo de usuários associados a um AP(a).
C(a) = denota a capacidade do AP(a) em quadros/segundo (diferente para
cada tecnologia IEEE 802.11 – a, b ,g)

Para um intervalo longo (T), tem-se convergência para a vazão (throughput)
de cada estação, ou seja, todas terão vazão praticamente igual após um grande
intervalo de tempo. O denominador [Σ v.ε.µa d(v)] é chamado de atraso de
transmissão agregada (ATD – Aggregated Transmission Delay), inversamente
proporcional a vazão de um AP, portanto , uma métrica extraída do funcionamento
da rede sem fio, presente em uma possível análise de custo de AP.
Para esta análise, há três fatores observados no cálculo deste custo:

A capacidade efetiva que um AP pode servir suas estações, sob a condição
de outros pontos de acesso saturados ao redor, que geram interferência;
A qualidade de um enlace em rede sem fio, entre AP e estação móvel, que
determina o quanto uma estação móvel ocupará o meio físico (sinal fraco >
mais tempo de ocupação | sinal forte > menos tempo de ocupação).
Quanto tempo uma estação móvel deve esperar até que tenha disponível
novamente o seu ponto de acesso, por conta do ciclo de trabalho deste AP
(AP duty cicle) para atender todas as estações móveis associadas.

Enfim, estas métricas dependem dos seguintes elementos ativos: número de
acessos por AP e qualidade do enlace entre o AP e suas estações móveis
associadas.

2.3.2 Elementos do Sistema de Gerência
Mediante as apresentações dos elementos ativos e sua forma, os fatores de
decisão para associação entre diferentes APs serão baseados nos seguintes
elementos disponíveis ou gerados pelo sistema de gerência proposto:
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Received Signal Strength Indicator (RSSI) – relevante à potência do sinal
entre o AP e a estação móvel.
Aggregated Transmission Delay (ATD) – relevante ao tempo de espera que
uma estação móvel possui para uma nova ocupação ao meio físico. Este tipo
de informação não é disponível e implica em modificações no código do
firmware do AP.
AP Capacity (APC) – Capacidade do ponto de acesso, ligado a sua
capacidade nominal e a fração de tempo que um AP consegue do controle do
meio físico (sob interferência de outros sistemas de acesso sem fio). Esta
métrica pode ser extraída mediante inspeção dos quadros de beacons
recebidos dos APs. Também há alteração no código de firmware do AP.

Desta forma, todas estas métricas são inseridas nos quadros de beacon (scan
passivo efetuado pelos APs) recebidos pelas estações móveis, que deverão estar
“cientes” (possuir recurso para) que no quadro beacon existem novos valores sobre
métricas que serão também relevantes na decisão de escolha do ponto de acesso.
Utilizando estas métricas para um novo sistema de gerência, há para cada
ponto de acesso um valor denominado vazão esperada (ET – Expected Throughput)
resultante da combinação das métricas apresentadas. O valor de ET é determinado
pela equação 2:

ET (a, µ) = APC(a)
ATD(a) + d(µ)

(2)

Sendo d(µ) o atraso estimado na transmissão de dados por um cliente (µ)
utilizando seu RSSI (potência do sinal) recebido pelo seu ponto de acesso atual.
A vazão esperada por AP será maior em ambientes que se encontram
próximo de saturação máxima.
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2.3.3 Imposições do Sistema de Gerência

Todas estas métricas disponíveis para as estações impõem, portanto,
mudanças internas tanto no ponto de acesso quanto na estação móvel (firmware,
drivers ou códigos), para que os quadros beacons sejam re-estruturados conforme a
maneira apresentada.
Esta subseção apresenta um terceiro projeto de gerenciamento de rede sem
fio que testa informações já disponíveis na rede, sem alterações de hardware ou
software, portanto, coletando e estruturando-as em um banco de dados para uma
classificação dos pontos de acesso possivelmente disponíveis para novas
associações.

2.4

Melhorias no processo de seleção de pontos de acesso públicos
O artigo apresentado nesta subseção traz um sistema de escolha de pontos

de acesso denominado Virgil, através do qual a estação executa uma breve
associação a um ponto de acesso, efetua uma bateria de testes sobre o ambiente
dos pontos de acesso, testes de desempenho dos que possuem acesso a Internet
identifica quais APs possuem bloqueios ou capture-ports que impossibilitam um livre
acesso à rede, ou melhor, impõem um processo de autenticação de usuário em uma
página web por exemplo. No fim, o sistema monta uma base de dados local destes
pontos, para um processo de decisão de escolha (NICHOLSON et al., 2006).

O sistema armazena em certa ordem as conexões disponíveis e melhores,
estruturando um banco de informações sobre os APs públicos disponíveis para um
usuário, podendo ser uma ferramenta mais eficaz em relação à escolha manual dos
adaptadores disponíveis nos computadores pessoais.
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2.4.1 Reconhecendo o ambiente dos pontos de acesso disponíveis
Usuários móveis possuem muitas opções de acesso à redes sem fio nos dias
atuais, mas não possuem nenhuma garantia de acesso (regras ou políticas de
acesso) ou garantia de qualidade. Informações sobre pontos de acesso disponíveis
e mapeados por grupos de usuários ou sistemas públicos de acesso (caso da
operadora VEX no Brasil) tornam-se obsoletas com facilidade, pois a tecnologia não
reproduz informações sobre seu estado de funcionamento que seja além das
informações recebidas em um scan-passivo (do quadro beacon), proveniente de
cada ponto de acesso.
A seleção de um ponto de acesso é toda baseada na camada física (PHY)
conforme já apresentado também nas seções anteriores. Dentre todos os possíveis
pontos de acesso público para uma associação (os chamados hot-spots), uma
estação escolhe um ponto de acesso (AP) respeitando a seguinte ordem:
1. APs sem processos criptográficos no seu método de acesso
2. AP de maior potência do sinal (RSSI) recebido.

Não há nenhuma garantia se este ou aquele ponto de acesso disponível e
escolhido não possui algum filtro de MAC, de grupo de endereços, ou se é um
serviço pago em uma página Web (no modelo capture-port) que imponha um
processo de autenticação de usuário. Também não se sabe se o sistema de
distribuição esta com um portal Internet em banda estreita, se o AP está saturado e
com gargalos, entre outros problemas possíveis.
Nicholson et al. (2006) apresenta em seu trabalho que, normalmente uma
estação móvel escolhe, um ponto de acesso chamado “não usável” – entende-se
usável um ponto de acesso que disponibiliza IP e o acesso à Internet sem restrição
ou por uma porta específica, via HTTP, por exemplo – ao invés de escolher um
ponto de acesso “usável” no processo padrão de seleção, inviabilizando o acesso e
dificultando o bom reconhecimento dos pontos de acesso disponíveis em um
ambiente público.
Nicholson et al. (2006) apresenta para este problema uma proposta de um
sistema que centralize na estação móvel todas as informações dos APs públicos dos
quais já obteve alguma associação. Relacionando-os em uma base local de acordo
com os testes efetuados e discriminando os chamados “usáveis”.
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2.4.2 Virgil – Sistema de melhoria no processo de decisão
A proposta é que uma estação móvel faça uma breve associação em um AP,
efetue seus testes, armazene as informações e posteriormente faça uma seleção
melhor orientada. Para isso, entra no cenário um sistema de seleção de pontos de
acesso denominado Virgil. Um sistema de melhoria no processo de decisão na
associação de uma estação a um ponto de acesso.
O sistema Virgil se associa a todos os APs encontrados em um processo de
scan padrão e executa uma bateria de testes. Nestes testes, é utilizado um grupo de
servidores na Internet (chamado de Servidor de Referência ou SR) para que o Virgil
estime a largura de banda destes pontos de acesso (uplink) e o tempo de resposta
(RTT) entre a estação móvel e o SR na Internet.
Outro teste é para identificar as possíveis políticas de acesso dos APs. O
Virgil efetua uma varredura de portas TCP e UDP para identificar quais portas estão
disponíveis e se possui acesso aos principais serviços de Internet. Após encontrar
as portas possivelmente bloqueadas identifica o tipo de acesso (se “usável” ou “não
usável”). Ainda assim, um ponto de acesso que bloqueia todo e qualquer tráfego
exceto através da porta TCP-80 (HTTP) será considerado um ponto de acesso
“usável”.
Nicholson et al. (2006) afirma que o sistema gera overhead na rede para o
processo de associação,

que não deve ser desconsiderado,

razoável e

suficientemente para aperfeiçoar o processo de associação das estações móveis e
os possíveis pontos de acesso.

2.4.3 Metodologia e Experimento
Para entender o processo de testes dos pontos de acesso e sua influência no
processo de decisão, Nicholson et al. (2006) executou algumas provas com o
sistema Virgil e um servidor de referência (SR) para alcançar o resultado desejado.
Uma grande cidade americana foi escolhida para fazer o que ele chamou de
warwalk, ou seja, percorrer três regiões e vizinhanças a pé (1.3 km2 de área), sendo
estas vizinhanças um centro, um bairro residencial e um subúrbio, fazendo as
pequenas associações para a execução dos testes deste sistema (vide tabela 1).
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Tabela 01 – Pontos de acesso encontrados, sua distribuição e condição de funcionamento

Pontos de Acesso
Encontrados
Encontrados por cada scan
Endereço IP disponível (DHCP)
Exige criptografia

Centro
797
2.4
78 (9,8%)
445 (55,8%)

Residencial
464
2.0
81 (17,5%)
287 (61,9%)

Subúrbio
256
1.8
43 (16,8%)
148 (57.8%)

Fonte: Nicholson et al. (2006)

Na tabela 02, observa-se que nem todo AP é considerado usável (mais de
50% são “não usáveis”) de acordo com a qualificação que este sistema faz dos APs
disponíveis. Com relação ao servidor de referência (SR), na identificação do RTT, o
Virgil simplesmente emite dois pacotes no sentido da estação final utilizando o
tempo de resposta somente do segundo pacote para eliminar o slow-start do
primeiro pacote enviado. Na seqüência, o SR roda também um script que verifica 37
portas comuns disponíveis, incluindo SSH (TCP-22), SMTP (25), HTTP (80),
Windows DCOM (TCP-35) e SAMBA (TCP-445).
Para testar se a porta está disponível ou não, o script da estação móvel envia
um chamado nonce (pacote IP com os campos do payload alterados para o teste)
inteiro e randômico para o SR em cada uma das 37 portas testadas. A resposta
retornada do SR deve ser um „nonce + 1‟, insere um incremento para provar que a
porta está aberta até o servidor de referência. Esta troca de nonces ao invés de
simplesmente testar o estabelecimento de portas TCP verifica também se o ponto de
acesso não está redirecionando à conexão (capture-port) para uma página web de
autenticação. Se receber algo diferente do esperado, a porta é marcada como
redirecionada.

Portanto, serão três condições:
1. Porta aberta – troca de nonces efetuada com sucesso.
2. Porta fechada – conexão com o SR falhou (sem retorno)
3. Porta redirecionada – qualquer outro valor que não „nonce + 1‟.

No reconhecimento de campo deste ambiente de teste (warwalk), as portas
disponíveis e os chamados pontos de acesso usáveis se encontram na tabela 02.
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Tabela 02 – Pontos de acesso usáveis, redirecionados e portas disponíveis no teste

Pontos de Acesso
Usáveis
Redirecionado para 80-tcp
Porta 80-tcp aberta (HTTP)

Centro
42 (53,9%)
38 (48,7%)
37 (47,4%)

Residencial
81 (100%)
1 (1,2%)
75 (92,6%)

Subúrbio
42 (97,7%)
1 (2,3%)
39 (90,7%)

Fonte: Nicholson et al. (2006)

A tabela 02 demonstra que apesar das regiões residenciais possuírem seus
pontos de acesso utilizando processos criptográficos, os pontos de acesso de
regiões metropolitanas (centros) não exigem processos criptográficos para uma
associação (menos segurança). Todavia, os acessos são redirecionados para uma
página Web (capture-port) retendo a conexão do usuário em um procedimento de
autenticação para validar o seu acesso a um provedor público.
Para estimar a largura de banda do acesso ao SR, o script da estação móvel
se conecta a uma porta específica no servidor de referência. O SR remete para a
estação final um volume de tráfego de conteúdo aleatório, buscando ocupação
máxima da rede por um período de 1 segundo. O script da estação final então
interrompe o processo de download após um segundo e ignora os pacotes dos
primeiros 500 milissegundos de transmissão para eliminar novamente o chamado
slow-start do protocolo TCP. Assim, a banda calculada será o tráfego dos restantes
500 milissegundos sobre 500 milissegundos (do total de 1 segundo de tráfego).
Os pontos de acesso pesquisados e seus resultados nos testes permanecem
em uma base de dados local do Virgil da estação móvel. Uma vez verificado um
ponto de acesso no scan e após a bateria de testes, este ponto de acesso não
sofrerá um novo scan. Assim, a princípio, um ponto de acesso que está em uma
“lista negra” de pontos de acessos indisponíveis se manterá nesta lista
indefinidamente.
Para isso, o sistema pode se utilizar de um processo programado de scan
(periódico), para que esta base de dados seja atualizada. Este processo de
atualização ficará a critério da configuração do usuário da estação móvel que deve
configurar um novo scan (re-scan) previamente.
Se o usuário configura manualmente um ponto de acesso para uma
associação à rede sem fio, este AP ganha maior prioridade em relação às escolhas
automáticas efetuadas pelo sistema Virgil.
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Em resumo, todo o processo se define da seguinte forma:

1. Sistema Virgil busca todos os APs disponíveis;
2. Reconhece as informações disponíveis destes APs (via scan passivo);
3. Sendo um ponto de acesso sem criptografia (OpenSystem) executa o script:
a. Requisita um endereço IP (via DHCP)
b. Possuindo um endereço IP então:
i. Estima o RTT entre servidor de referência (SR) e o AP testado;
ii. Testa portas abertas (TCP/UDP) interessantes ao acesso;
iii. Estima a largura de banda até o servidor de referência;
c. Armazena os resultados dos testes em uma base de dados local.
4. Seleciona o melhor AP, baseado nestes resultados, levando em consideração
as configurações manuais efetuadas pelo usuário que têm maior prioridade.

Sendo assim, as contribuições esperadas por Nicholson et al. (2006) são:

1. Mostrar que a seleção de um ponto de acesso baseada na potência do sinal
recebido, não é melhor que uma seleção randômica de um AP, pois não
distingue pontos de acesso “usáveis” de “não usáveis”
2. O processo de rápida associação e testes nos pontos de acessos, mesmo
com o possível overhead deste processo, traz maiores benefícios.
3. Coletar informações de vários pontos de acesso (mais de 4000 mil nos
experimentos efetuados) que no caso de um quadro beacon padrão, (scan
passivo) não seria disponível.

2.4.4 A escolha do melhor ponto de acesso
Uma vez que o sistema Virgil efetuou sua busca, cada ponto de acesso
possui sua informação gravada no banco de dados local da estação. Baseado nos
resultados dos testes o sistema escolhe um ponto de acesso e informa sua
aplicação sobre o melhor ponto de acesso e mantém esta informação até que a
estação necessite de um novo processo de seleção.
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Com estas informações, o sistema Virgil cria um grupo de pontos de acesso
candidatos que são os pontos de acesso denominados “usáveis”. Lembrando que
pontos de acessos usáveis serão denominados pontos de acesso abertos que
disponibilizam um endereço IP via protocolo DHCP e possuem no mínimo uma porta
aberta (80-TCP) para conexão com a Internet.
Neste grupo, adicionam-se também pontos de acesso que foram configurados
manualmente pelo usuário da estação final, ou seja, hot-spots que o usuário possui
com algum tipo de acordo ou contrato de acesso que mesmo com sistemas
criptográficos no processo de associação, serão considerados no grupo de pontos
de acessos usáveis. Os demais pontos de acesso encontrados na formatação deste
grupo serão considerados “não usáveis”.
Finalmente, a escolha no caso de empate ficará por conta do usuário. Este
definirá sua decisão, baseando-se no que deseja em seu acesso à rede Internet via
rede sem fio. Se o usuário deseja que várias aplicações tenham acesso a diferentes
portas na rede (TCP e/ou UDP) decidirá o que possui mais portas abertas nos
testes. Caso a decisão seja por maior taxa de transferência, procurará o que possui
maior banda estimada nos testes. Para o caso de aplicações sensíveis ao tempo
(latência) procurará o que possui menor RTT nos testes.

2.4.5 Considerações sobre o controle de acesso do artigo
O artigo mostra as diferenças entre os pontos de acesso disponíveis nos
ambientes urbanos e residenciais e suas características de funcionamento. Muitos
dos pontos de acesso públicos nos ambientes mais populosos (como nos grandes
centros) possuem sistemas de capture-port para validar ou autenticar um usuário
entrante.
O ambiente da pesquisa deste artigo é um ambiente público, diferente do que
será observado no trabalho desta dissertação onde se tem um ambiente controlado
contando com uma administração central que pode disponibilizar a informação ao
usuário da estação móvel.
Sobre esta subseção, é relevante e deve ser observado como contrapontos
do sistema Virgil, o seguinte:
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A decisão sobre o melhor ponto de acesso ficar no final por conta do usuário.
Será um trabalho futuro conforme informou Nicholson et al. (2006) um processo
de escolha ou troca de ponto de acesso baseado nos elementos já
apresentados.
A identificação ou estimação de largura de banda e tempo de resposta (RTT) do
ponto de acesso não consideraram de maneira formal a Internet e seus possíveis
gargalos entre o servido de referência (SR) e a estação final.
Toda estação final deverá ter um software dedicado e manter uma base de dados
dos pontos de acesso encontrados, impondo uma atualização periódica,
inserindo sempre overhead no acesso controlado por este sistema.
O número de usuários ativos em um ponto de acesso não foi considerado na
decisão de escolha do ponto de acesso.

Estes contrapontos apresentados devem ser considerados para que uma
associação a uma rede sem fio seja mais precisa, evitando empates na escolha e na
ordem dos pontos de acesso disponíveis para uma estação final. Portanto, outros
números disponíveis em uma rede sem fio podem ser levados em consideração para
que esta chamada seja uma escolha precisa.
A próxima subseção apresenta um artigo que analisa uma rede sem fio local
(WLAN) no intuito de reconhecer os números do funcionamento da rede IEEE
802.11 para que auxiliem na formatação do chamado custo do ponto de acesso
(CAP) que é um dos resultantes desta dissertação.

2.5

Análise de desempenho sobre as características da rede WLAN
O

artigo

apresentado

nesta

subseção

busca

trazer

as

principais

características e resultados de desempenho no funcionamento em ambiente
acadêmico (indoor) de uma rede sem fio no padrão IEEE 802.11. Essa rede
apresenta diferentes disposições das estações móveis, sob situações críticas de
funcionamento de tráfego, número de estações, colisões e tráfego de pico e
saturação do ambiente (SUNWOONG; KIHONG; CHONG, 2005).
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Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005) utilizaram de simulações para
comparar os resultados obtidos em laboratório.
O artigo abrange quase todas as possibilidades de posicionamento entre
estações finais e o AP (somente ambiente indoor) e busca pontos característicos em
comum que se coincidem na maior parte dos resultados apresentados.
O que mais impressiona é o comportamento de estabilidade e equilíbrio entre
as estações quando a rede se encontra sob condições críticas de funcionamento.
Voltado para o trabalho proposto nesta dissertação, procura-se características
comuns no funcionamento desta rede WLAN que contribuam com valores para as
métricas que serão discutidas e utilizadas na proposta da gerência da rede sem fio
da seção 3.

2.5.1 Propostas e contribuições sobre o funcionamento da Rede WLAN
Uma das propostas de Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005) é
exemplificar como uma rede WLAN sob condições críticas de funcionamento (tráfego
oferecido, número de estações) possui um tratamento diferente do comum por parte
da camada MAC em condições normais de funcionamento, ou seja, diminuindo a
contenção para com as estações móveis. As provas encontradas se encontram a
seguir:
1 – A vazão (throughput) de um ponto de acesso, com estações associadas em um
sistema de contenção da camada MAC, diminui suavemente sob condições de
congestionamento. Isto por conta da diversidade de canais da camada física que
reduz os efeitos da contenção da camada MAC.
2 – Em contraste, a distribuição igualitária do acesso entre as estações móveis
decresce com uma carga crítica oferecida ao meio.

O foco de Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005) é a análise da
degradação do desempenho de uma rede WLAN de múltiplos acessos através do
sistema de contenção DCF. Em muitos aspectos existe hoje uma ambigüidade entre
o desempenho das redes locais sem fio como existiu sobre a capacidade da rede
Ethernet nos anos 80.
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A análise informa que a rigor em uma rede IEEE 802.11, a vazão (throughput)
de um sistema DCF diminui significativamente quando se aumenta o tráfego
oferecido. As análises e simulações para esta regra, no entanto não levam em
consideração o efeito da diversidade da camada física (PHY), denominada de
diversidade de multiusuário. Esta diversidade por sua vez retém o poder da
degradação, contradizendo a percepção inicial de que com o aumento da carga
oferecida, haverá uma forte degradação da vazão (throughput) da rede.
Evidentemente, a degradação drástica da vazão (throughput) em rede WLAN
sob tráfego moderado é causada pelo ajuste dinâmico da taxa de transmissão (rateshifting) que normalmente reduz a taxa de transmissão como uma ferramenta para
manter a robustez da informação na rede WLAN. A queda da taxa (down-shifting)
pode ser ainda fruto de uma interpretação confusa entre ser aumento de colisão ou
aumento de ruído nos canais.
Em contraste com a vazão (throughput), a distribuição entre os canais e o
jitter por parte da camada MAC degrada sob uma carga crítica oferecida, se
beneficiando com o controle de tráfego que direciona o funcionamento do sistema
para fora da região de saturação.
Um dos objetivos desta análise é ajudar a esclarecer algumas das
ambigüidades que rodeiam o desempenho de uma rede sem fio local (WLAN),
delineando entre características de rede sem e com fio, que impactam o
desempenho da rede. Para o trabalho desta dissertação, o interesse neste artigo
está em reconhecer os pontos comuns deste ambiente de saturação (via aumento
de carga e número de estações na rede) onde apresentou constantes de
funcionamento que serão utilizados na formatação do algoritmo proposto na
gerência sobre o custo do ponto de acesso, encontrada na próxima seção.

2.5.2 Topologia do Experimento
Uma configuração semelhante a um cenário comum de infra-estrutura de rede
WLAN: a interconexão entre as duas redes é estabelecida por meio do ponto de
acesso (figura 12) e as estações móveis estão dispostas conforme fotografia 01.
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Figura 12 – Interconexão de rede sem fio (WLAN) com rede estruturada (IP)
Fonte: Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005)

Fotografia 01 – Disposição das estações móveis no experimento Indoor
Fonte: Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005)

O ambiente é povoado por 18 PDAs (iPAQ-HP/Compaq), com sistema
operacional LINUX e interface de rede (PCMCIA jacket) IEEE 802.11b (11Mbps).
Controles de RTS/CTS e controle de potência estão desabilitados, assim como o
canal de acesso está fixado em um canal não ocupado para evitar qualquer
interferência inter-canal.
As estações móveis foram dispostas em uma mesa, de forma a obter o
melhor desempenho das mesmas, minimizando qualquer influência das distâncias
do ponto de acesso e estes elementos de rede, equalizando a potência do sinal
recebido em todas as estações.
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2.5.3 Análise da Simulação e do Experimento
Em teoria, o throughput esperado por um ponto de acesso no padrão IEEE
802.11b é de aproximadamente 5.136 Mbps, nas condições de funcionamento em
um ambiente sob contenção (DCF) e considerando um intervalo de backoff
(contador) próprio do ambiente de contenção. No ambiente de simulação a vazão
(throughput) é de aproximadamente 5.117 Mbps. No experimento com os PDAs o
valor foi de aproximadamente 5.155 Mbps.
Quando com duas a quatro estações associadas, a vazão total, apesar das
colisões, pode ser maior do que com uma única estação presente, conclue-se que
isto ocorre por conta da concorrência dos contadores decrescentes existentes em
uma rede sob contenção (DCF), que como conseqüência diminui o efeito de canal
inativo (idle).
a) A Simulação
A simulação conta também com a inserção de duas características que
deverão ser inseridas neste contexto: a diversidade de canais na camada física
(PHY) e o chamado rate-shifting (informado anteriormente), sendo o pior caso, o
down-shifting. Neste cenário de simulação, as estações estão eqüidistantes do ponto
de acesso por uma distância aproximada de 10 metros. A eqüidistância e a simetria
afetam a contenção máxima no DCF.
A figura 13 mostra a simulação de throughput no ambiente DCF, em função
da carga oferecida, variando o número de estações entre 2 e 100 estações.

Figura 13 – Gráfico de relação entre carga oferecida e vazão (throughput) da rede sem fio
Fonte Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005)
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Inicialmente a carga oferecida é constante (CBR) e para diminuir o efeito de
sincronismo

determinístico

(causado

pela

simulação

em

si)

é

inserido

randomicamente um ruído entre os pacotes. Primeiramente é perceptível que a
vazão do ponto de acesso quando entre duas e cinco estações ativas é maior que a
vazão com uma única estação ativa que é de 5.117 Mbps, em conformidade com a
informação sobre o algoritmo de backoff (informado anteriormente) que proporciona
um tempo maior de acesso ao meio, aumentando a vazão total.
Aumentando a carga oferecida, a vazão aumenta linearmente até o seu pico
(throughput de pico - TP), onde cessa o seu crescimento e em conseqüência atinge
a sua saturação (throughput de saturação - TS). De fato, a maneira como a vazão
tende a cair é principalmente com relação ao número de estações. Portanto há uma
relação entre esta saturação (TS) e o ponto de vazão máxima (TP). Aumentando o
número de estações, a diferença entre estas duas vazões também aumenta (vide
figura 14). Esta diferença é chamada de abertura (GAP).
No pico é encontrada a chamada carga crítica, onde a vazão cessa e a taxa
de colisão cresce abruptamente.

Figura 14 – Relação entre vazão (troughput) de pico e saturação x número de estações
Fonte: Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005)
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Em um nível moderado de carga com 16 estações, o TP decresce 5,9% de
um nível de throughput com duas estações e TS decresce em 11,4% para o mesmo
caso. Já com uma carga de 50 estações, as reduções são 11,4% e 24,2%
respectivamente TP e TS.
b) O Experimento
A diversidade de interfaces - camada física (PHY) - coíbe o efeito de
degradação da vazão de uma rede de acesso sem fio sob fortes condições de
contenção (DCF). A figura 15 mostra as vazões medidas em um experimento de
ambiente (indoor) DCF, não eqüidistante como na simulação, no padrão IEEE
802.11. Sob uma carga oferecida de 4 a 7 Mbps com um número entre duas e 16
estações ativas (PDAs) competindo um mesmo compartilhamento de canal.

Figura 15 – Gráfico experimental da relação entre carga oferecida e vazão da rede sem fio
Fonte: Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005)

Observam-se duas diferenças quando comparado à simulação de estações
eqüidistantes no ambiente DCF:

1. A vazão total no chamado experimento para duas, 5, 10 e 16 estações é
maior que no chamado ambiente simulado (5.7 ~ 5.876 Mbps no experimento
contra 4.816 ~ 5.432 encontrados na simulação).
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2. A abertura (GAP) entre o TP (vazão de pico) e o TS (vazão de saturação) é
mais estreita, ou seja, menor.

Mesmo os testes efetuados em configurações com estações dispostas de
maneira diversificada no ambiente interno (eqüidistantes, não-eqüidistantes,
aleatórias), a abertura (GAP) causada pela diferença entre TP e TS também se
manteve estreita, ratificando que a diversidade de canais PHY que se encontrou no
ambiente experimental, influenciou favoravelmente na vazão desta rede (figura 16).

Figura 16 – Comparativo entre as vazões nos experimentos em ambiente interno (Indoor)
Fonte: Sunwoong, Kihong e Chong-Kwon (2005)

No caso de uma única estação na rede, o TS tanto para o ambiente de
simulação como para o ambiente experimental foi de 5.1 ~ 5.2 Mbps.
Em geral a diversidade de canais para os usuários pode ser resultado dos
efeitos da mobilidade e/ou da variação do tempo no ambiente de acesso. Um
esquema que busque o melhor throughput de um grupo de estações, através da
diversidade de canais, deverá buscar a melhor relação posicionamento versus
tempo para uma estação para atingir o seu ponto ótimo de funcionamento.

No

entanto, em uma rede sem fio local (WLAN) onde os usuários não trocam suas
posições tão freqüentemente, a diversidade de canais da camada física (PHY) se
manifesta muito mais por depender da sua localização do que depender das
variações do tempo, ou seja, uma estação mal posicionada terá menor throughput
independente do tempo e vice-versa.
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2.5.4 Comentários sobre os limites e parâmetros de funcionamento da WLAN
O intuito de mencionar este artigo está em identificar parâmetros e valores
que deverão ser levados em conta no dimensionamento da aplicação gerência, no
momento da decisão sobre o melhor ponto de acesso, fruto desta dissertação.
Neste artigo pode-se, principalmente para o enfoque da dissertação,
entender que:

Uma única estação em uma rede de contenção (DCF) no acesso sem fio
padrão IEEE 802.11 possui um rendimento menor (carga oferecida x
throughput) do que duas ou mais estações ativas, sob uma mesma carga
oferecida até um limite de pico (TP).
O cenário citado acima se estabelece até 5.5 Mbps e sob qualquer
configuração de posicionamento entre estações e AP (eqüidistante, nãoeqüidistante, circular, etc.) que é a média da chamada vazão de pico (TP).
Acima de 5.5 Mbps de carga oferecida, cresce a diferença entre carga
oferecida e o throughput de saída, entrando no chamado throughput de
saturação (TS). Esta diferença é proporcional ao número de estações
associadas a esta rede, ou seja, quanto mais estações na rede, menor será o
TS em qualquer um dos cenários apresentados.

2.6

Conclusões sobre o Estado da Arte
Os projetos apresentados nesta seção possuem também a preocupação de

não somente depender de um único parâmetro padrão para as decisões sobre as
associações de rede sem fio.
A maior parte dos dispositivos de rede sem fio no padrão IEEE 802.11, confia
e aceita como fator de escolha as medidas de potência do sinal recebido do ponto
de acesso. Este tipo de algoritmo tem recebido duras críticas, visto que esta escolha
é totalmente ignorante à carga e à condição de trabalho do ponto de acesso.
A potência recebida de um ponto de acesso estando acima do mínimo
desejado, torna um AP usável, mas a condição de tráfego deste AP pode, em contra
partida, estar no limite da banda disponível (AL-BIN-ALI, 2002).
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Em outro aspecto, trabalhos que possuem alterações no código de firmware
do dispositivo (AP) têm como vantagem manejar ou alterar as primitivas da camada
MAC, colaborando em manter as associações em um único ESS (SSID) (IEEE
2003), ou seja, sem mudança de IP. No entanto, são trabalhos que dificultam a sua
implementação, pois são exclusivos (dedicados) e com pouca transparência.
Portanto, a proposta desta dissertação é buscar as melhores práticas destes
trabalhos, sem maiores alterações no ambiente de acesso ou na camada de enlace,
e levar em consideração fatores como vazão, número de acessos e latência entre
estações e o seu acesso à Internet.

A próxima seção propõe uma gerencia de controle, se utilizando também das
informações e dos números obtidos nas conclusões anteriores, que determinam uma
métrica que estima o estado de funcionamento de um ponto de acesso em uma rede
sem fio.
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3

GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE ACESSO
A proposta desta seção é um sistema de controle sobre os pontos de acesso

de uma rede sem fio e suas associações, que pode ser também descrita como um
supervisor do estado de operação de uma rede sem fio. Este sistema de gerência
disponibiliza um arquivo sobre o estado desta operação, contendo uma matriz de
vantagens entre os pontos de acessos baseada no custo destes APs.
O administrador tem disponíveis informações sobre as atuais condições de
funcionamento das redes sem fio por ele administradas, no tocante à distribuição de
recursos entre os pontos de acesso. Ou seja, ele saberá que o estado atual de cada
ponto de acesso é representado pelo seu custo - custo do ponto de acesso - CAP. A
matriz de vantagens entre os APs (Kij) representa a vantagem de uma estação
mudar do seu AP atual (APi) para um AP futuro (APj). A matriz Kij é obtida a partir
das diferenças dos custos dos pontos de acesso (CAPi - CAPj).
O arquivo que representa esta matriz pode ser adaptado de acordo com a
necessidade do administrador da rede, proporcionando um processo de decisão
sobre quais pontos de acesso são prioritários para seus clientes. Podendo ainda ser
criada uma lista ordenada com pontos de acesso (AP 1, 2, 3... n) para uso das estações
móveis interessadas e autorizadas no acesso a rede sem fio.
O custo do ponto de acesso (CAP) é dimensionado em função dos valores
coletados dos APs através de um processo de amostragem da rede. Estes valores
são o número de usuários, a latência média entre as estações associadas e vazão
do ponto de acesso (throughput). Estes valores reunidos e inseridos como entrada
em uma equação que resulta no custo para cada ponto de acesso, que produzirá
conseqüentemente a matriz de vantagens.
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3.1

Características e Topologia
A rede sem fio considerada nesta dissertação deverá ter as seguintes

características:

1. padrão IEEE 802.11 b/g (Wi-Fi) no modo infra-estrutura (ponto de acesso).
2. acesso ao meio físico via protocolo CSMA/CA (DCF);
3. sobreposição da área de cobertura dos pontos de acesso (overlapping) ou
sobreposição de células de acesso (BSA).

Os demais serviços da rede (ou servidores) podem estar hospedados no
sistema de distribuição ou através de um portal de acesso Internet.
Supostamente, a grande maioria do tráfego desta rede WLAN será no sentido
rede de distribuição para estação móvel (DS >> STA), ou seja, o tráfego de
download da estação. Assim, é desconsiderado o tráfego entre estações (STA1 <>
STAn) sendo inclusive não permitido por questões de controle da gerência de
acesso.
No estudo sobre o funcionamento de uma rede WLAN apresentado no estado
da arte da seção 2, os limites de funcionamento encontrados (vazão de saturação e
vazão de pico) foram todos baseados no padrão IEEE 802.11b (11 Mbps) com
vazão de pico na média de 5,8 Mbps e saturação com média de 5,5 Mbps
(SUNWOONG; KIHONG; CHONG, 2005). O padrão escolhido por Sunwoong,
Kihong e Chong-Kwon (2005) no estudo da rede WLAN, foi no intuito de suportar
todos os handhelds, Smartphones e PDAs que possuem no mínimo este padrão
disponível e podem também atingir, se necessário e com facilidade, os valores de
pico e saturação conforme informado acima. Este trabalho se utilizará destes valores
para a formatação das variáveis do custo do AP, que será informado mais adiante.

Um exemplo de topologia onde deverá ser inserido este tipo de controle de
acesso é mostrado na figura 17.
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Figura 17 – Cenário de rede IEEE 802.11 com o sistema de gerência de controle no sistema
de distribuição (DS).
Fonte: elaborada pelo autor

Os seguintes serviços serão utilizados para a amostragem das informações
necessárias para o cálculo do custo do AP:
PING – para amostragem de RTT (Round Trip Time) via pacotes ICMP
emitidos entre a gerência e as estações finais.
Servidor DHCP – serviço DHCP para os usuários móveis em cada ponto de
acesso.
Controlador de Interfaces do Servidor – para monitoração das interfaces do
servidor disponíveis para os APs.

A figura 18 apresenta todos os eventos do projeto em questão: a associação
arbitrária e a atuação do sistema de gerência e a ação do administrador da rede com
base nas informações geradas. Os detalhes da formatação deste custo e da geração
da chamada matriz de vantagens será apresentada no próximo item.
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Figura 18 – Estágios da Operação do Sistema de Gerência
Fonte: Elaborada pelo autor
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3.2

Formatações do custo do ponto de acesso (CAP) e matriz de vantagens (Kij)
A proposta tem como premissa não alterar os elementos da rede e as

estações sob o aspecto de firmware e/ou software. Neste sentido, toda informação
coletada ou amostrada da rede sem fio deve estar presente em seu estado normal
de funcionamento. As informações amostradas e meio de amostragem deverão ser
os seguintes:
Usuários ativos por Ponto de Acesso (UAP) – A tabela de endereços IP
disponibilizados para os usuários móveis pelo servidor DHCP, que contém os
clientes ativos no serviço e, conseqüentemente, apresenta a quantidade de
acessos em cada AP.
Latência entre usuários móveis e gerência (LAP) – a latência testada via comando
PING (ICMP) entre a gerência de controle e o usuário final. Será efetuada uma
média de todos RTTs (Round Trip Time) coletados dos testes de PING entre
gerência e estações móveis associadas em um AP, gerando uma latência média
por ponto de acesso.
Tráfego do Ponto de acesso (T AP) – amostrada via interface de acesso do ponto
de acesso (uplink). Se o ponto de acesso possui uplink em uma interface de
switch, a vazão do AP será monitorada por meio desta interface. Caso a interface
de uplink for através de alguma interface de um servidor, esta será a interface
monitorada. Em ambos os casos, deve o equipamento em questão ter
disponíveis estas estatísticas (contadores).

Todas estas informações serão coletadas e inseridas como variáveis em uma
equação que resultará em um custo para um ponto de acesso (C AP). Estes custos
serão utilizados pela gerência para a formatação da matriz de vantagens, disponível
para orientar possíveis mudanças ou novas associações de estações móveis.
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3.2.1 Custo do Ponto de Acesso – CAP
Cada uma das informações coletadas dos pontos de acesso e do
funcionamento da rede sem fio (WLAN) serão variáveis de entrada para um
algoritmo que encontrará o custo do ponto do acesso monitorado (C AP),
adimensional, através da seguinte expressão (equação 3):

CAP = k1* UAP + k2* TAP + k3* LAP

(3)

Sendo os elementos desta equação representados da seguinte forma:
Usuários Ativos no ponto de acesso (UAP) – Expressa a quantidade de
usuários ativos no ponto de acesso no momento da amostragem. Fator de
ponderação k1 é adimensional.
Vazão do ponto de acesso (T AP) – expressa em bits por segundo (bps).
Portanto, fator de ponderação k2 será representado em segundos por bits
(s/b).
Latência do ponto de acesso (L AP) – expressa em milissegundos (ms). O fator
de ponderação k3 será representado em ms-1 ou 1/ms.

Todas as variáveis utilizadas na equação são, portanto, diretamente
proporcionais ao denominado custo do ponto de acesso (C AP).
Os possíveis valores dos fatores de ponderação de cada variável deste
trinômio terão como base os resultados apresentados no estudo de rede WLAN
padrão IEEE 802.11b apresentados no estado da arte, portanto:

k1 - Um ponto de acesso (AP) funcionando com apenas um único usuário ativo terá
uma vazão máxima (throughput de pico) menor do que um ponto de acesso com
duas estações ativas (SUNWOONG; KIHONG; CHONG, 2005). Isto ocorre por conta
do controle DCF (contenção) e pela diversidade dos canais físicos de acesso, sendo
assim (equação 4):
k1 = 2 se UAP = 1
k1 = 1 se UAP > 1

(4)
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O que iguala os custos entre dois pontos de acesso (se as demais variáveis
forem idênticas no custo dos dois APs) para o caso de um ou dois usuários ativos no
AP.

k2 – Os possíveis valores do fator de ponderação k2 da variável tráfego estão
presentes na equação 5:
k2 = 10-6 bps (1/106bps) se TAP < 5.5 Mbps
k2 = 10-5 bps (1/105bps) se TAP >= 5.5 Mbps

(5)

Para um ponto de acesso em uma rede IEEE 802.11b com throughput acima
de 5.5 Mbps deve ser considerado sob throughput de saturação. Assim, o tráfego
uplink de um AP acima deste throughput gera um valor de k2 dez vezes maior que
um mesmo fator de ponderação para tráfego abaixo da saturação. O valor do fator
de ponderação k2 está em segundos/megabits (s/106bits), pois estará referenciado a
uma interface Ethernet (10 Mbps).
k3 – Para o valor do fator de ponderação k3, tem-se a equação 6:

k3 = 10-1 ms

(6)

Com o fator k3 = 0.1, a variável de latência só terá relevância no cálculo do
custo de acesso para latências na ordem de dezenas de milissegundos (> 10 ms). O
valor foi estimado com base em testes de PING em uma rede sem fio padrão IEEE
802.11, com pacotes ICMP de tamanho 1500 bytes enviados de uma estação móvel
para uma interface de acesso (rede em vazio), produzindo latência média de 2 ms.
O cálculo do LAP será a média das latências entre as estações ativas no ponto
de acesso e a gerência de controle { avg (RTTAP)}. Substituindo esta relação na
equação 3, tem-se a equação 7:
CAP = k1* UAP + k2* TAP + k3*avg(RTTAP)

(7)
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A tabela 3 informa as equações de cada custo de ponto de acesso, do AP1 ao APn
(seja n > 1) da rede sem fio:
Tabela 03: Custo do ponto de acesso (CAP)

CAP1

k1* UAP1 + k2* TAP1 + k3*avg(RTTAP1)

CAP2

k1* UAP2 + k2* TAP2 + k3*avg(RTTAP2)

CAP3

k1* UAP3 + k2* TAP3 + k3* avg(RTTAP3)

…

...

CAPn

k1* UAPn + k2* TAPn + k3* avg(RTTAPn)
Fonte: elaborada pelo autor

Todos os custos de ponto de acesso serão comparados entre si para a
formatação da matriz de vantagem.

3.2.2 Matriz de Vantagens sobre as associações ativas - Kij
A diferença entre os custos dos pontos de acesso será denominada vantagem
de uma associação (K). Ou seja, dada uma estação móvel, a diferença entre o custo
do seu AP origem (CAPi) e o custo de um AP para uma futura associação (C APj), será
chamada de vantagem de associação de valor de Kij, representada na equação 8:

Kij = CAPi - CAPj

(8)

Com relação aos valores possíveis de Kij (vantagem de associação de CAPi
para CAPj), tem-se que para i <> j:

Se Kij > 0 – é vantagem mudar uma estação do APi para o APj
Se Kij < 0 – é desvantagem mudar uma estação do APi para o APj
Se Kij = 0 – não existe vantagem em mudar uma estação do APi para o APj, e
se i = j, então APs origem e destino ou seus custos são equivalentes.
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A tabela 4 demonstra uma matriz de vantagens (K ij) para uma rede WLAN
com três pontos de acesso:
Tabela 04 – Matriz de vantagens entre os pontos de acesso (literal)

Ponto de Acesso futuro (APj)

(APi)

Acesso atual

Ponto de

Kij

Kij

AP1

AP2

AP3

AP1

CAP1 - CAP1

CAP1 - CAP2

CAP1 - CAP3

AP2

CAP2 - CAP1

CAP2 - CAP2

CAP2 - CAP3

AP3

CAP3 - CAP1

CAP3 - CAP2

CAP3 - CAP3

Fonte: elaborada pelo autor

As células que estão em cinza escura representam o mesmo ponto de
acesso, portanto, possuem valor igual a zero (i = j, portanto Kij = 0) atualizado na
tabela 5.
Tabela 05 – Matriz com os valores para CAPi = CAPj

APi

Kij

APj

Kij

1

2

3

1

0

KAP1-2

KAP1-3

2

KAP2-1

0

KAP2-3

3

KAP3-1

KAP3-2

0

Fonte: elaborada pelo autor
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3.3

Exemplo de Matriz de Vantagens
O arquivo gerado pelo sistema de gerência que estará disponível para a

administração da rede será a própria matriz de vantagens (K ij). Neste sentido, a
administração da rede criará uma lista de priorização de pontos de acesso para as
estações móveis em sua WLAN. O caso apresentado é um exemplo numérico do
processo para demonstrar a composição desta lista.

Caso: Para uma rede WLAN com três pontos de acesso com os seguintes custos:

CAP1 = 2 | CAP2 = 4 | CAP3 = 8
Terá uma seguinte matriz de vantagens representadas nas tabelas 06 e 07:
Tabela 06 – Matriz de vantagens entre os pontos de acesso (caso)

APi

Kij

APj
Kij

1

2

3

1

0

2-4

2–8

2

4-2

0

4–8

3

8-2

8-4

0

Fonte: elaborada pelo autor
Tabela 07 – Matriz de vantagens entre os pontos de acesso (valores)

APi

Kij

APj

Kij

1

2

3

1

0

-2

-6

2

2

0

-4

3

6

4

0

Fonte: elaborada pelo autor
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Como se observa, a matriz de vantagens é simétrica, ou seja, é necessário
somente encontrar metade dos valores da matriz e completar os demais por simetria
(valores inversos). Os valores da matriz informam ao administrador da rede WLAN
que há um desequilíbrio entre os custos dos pontos de acesso disponíveis e
inicialmente a função do Administrador é buscar o equilíbrio dos custos da rede
WLAN, ou seja, que os custos dos APs sejam iguais ou muito próximos (portanto,
Kij~0). Para o caso-1 apresentado, a prioridade de AP para uma nova associação de
uma estação móvel será a seguinte:

Prioridade de AP = AP1 (maior prioridade), AP2 e AP3 (menor prioridade)

Para o remanejamento das estações já associadas, o processo de reassociação pode ser guiado da seguinte forma:

Estação(ões) em AP3 se associar(em) em AP1 (maior prioridade)
Estação(ões) em AP3 se associar(em) em AP2 (segunda prioridade)
Estação(ões) em AP2 se associar(em) em AP1 (menor prioridade)

Em ambos os casos, dependerá se a estação móvel em questão (seja
associação ou reassociação) possui visibilidade de todos os 3 APs em questão. A
intenção principal é “desafogar” o AP3 por meio da reassociação de usuários do AP3
(maior custo) para o AP1 (menor custo).

3.4

Conclusões
O sistema de gerência deve gerar ou atualizar a matriz de vantagens

periodicamente para que o administrador identifique se as reassociações sugeridas
em um processo anterior foram eficazes para o balanceamento dos custos dos APs.
O trabalho experimental desta dissertação se preocupará em criar esta matriz
em arquivo texto, disponível em um servidor para que o administrador utilize-a para
o remanejamento das estações por ele administradas, de acordo com a priorização
resultante das vantagens apresentadas.

73
Como as estações móveis não possuem uma lista de priorização de APs
antes de uma primeira associação, o processo de remanejamento das estações
móveis no trabalho experimental será baseado somente na reassociação das
estações móveis, avaliando os seus efeitos.
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4

EXPERIMENTO: SISTEMA DE CONTROLE DAS ASSOCIAÇÕES
O sistema de gerência foi desenvolvido e testado em um ambiente residencial

do tipo sobrado (indoor) com alguns pontos de acesso de rede sem fio como
elementos monitorados pela gerência conforme figura 19.

Figura 19 – Topologia de Rede sem fio Indoor preparada para o experimento
Fonte: elaborada pelo autor

Nota-se que a distribuição espacial dos pontos de acesso e as medidas do
sobrado dão total condição para uma cobertura de rede sem fio com células
sobrepostas. A cobertura radial de uma rede sem fio padrão IEEE 802.11 é entre
100 e 300 metros em campo aberto (STALLINGS, 2005).
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O ambiente desse experimento é formado dos seguintes elementos: três
pontos de acesso distribuídos em três localidades da residência: quarto, escritório e
sala de estar; uma estação PC funcionando como servidor onde se encontra o
sistema da gerência de controle e finalmente três estações móveis: notebook,
smartphone e pocket-PC.

4.1

Infra-estrutura e Equipamentos
As conexões entre os pontos de acesso e a gerência estão estabelecidas por

interfaces de uma placa denominada Quad-Fast DLink modelo DFE-580TX – quatro
interfaces de capacidade Fast-Ethernet integradas em uma única placa de
barramento PCI – instalada no servidor. Esta placa simulará, portanto, a
funcionalidade de switch entre as interfaces dos pontos de acesso, sendo cada
interface uma sub-rede. Também este servidor terá acesso à Internet, através do
provedor NET–Virtua, via um Cable Modem interligado à rede de TV a Cabo (rede
HFC) da própria operadora (vide figura 20). As conexões dos pontos de acesso
(elementos da rede) estarão configuradas em 10Mbps (Ethernet) com cabeamento
estruturado padrão Cat5e.

Figura 20 – Interfaces da placa Quad-Fast do Servidor e suas conexões
Fonte: elaborada pelo autor

76
As estações móveis foram dispostas no mesmo ambiente denominado Sala
de Jantar. As três estações móveis possuem acesso aos três pontos de acesso
disponíveis, diferenciando-os pela potência recebida. O ambiente foi propositalmente
escolhido para propiciar a intersecção das áreas de cobertura dos pontos de acesso.
As estações e servidor possuem as seguintes características e configurações:
PC Servidor Gerência – servidor do sistema gerência de controle e dos serviços
de rede. Com as seguintes características e configurações:
o PC Intel Pentium III
o 256 MB de Memória RAM
o 20 GB de disco rígido (HD)
o Sistema Operacional Linux-Debian - distribuição Kubuntu (KDE+Ubuntu)
o 4 Interfaces FastEthernet de acesso dos APs (QuadFast)
o 1 Interface FastEthernet para acesso Internet
o Servidor DHCP, Serviço NAT e IP-routing entre as interfaces.
Pontos de Acesso (APs) – Linksys / 3Com / TP-Link – Os APs foram
configurados para trabalhar no modo bridge para que toda configuração de rede
IP seja disponível somente por meio do servidor (Servidor DHCP). Assim, cada
ponto de acesso e suas estações associadas pertencem ao mesmo segmento de
rede. Com as seguintes características e configurações:
o Interfaces IEEE 802.11 b/g
o Canais não coincidentes (TP-Link=8, Linksys=9 e 3Com=11)
o Configuração em modo bridge (Servidor DHCP nativo desabilitado)
o Serviço de roteamento desabilitado (Wireless-Router inativo)
o Autenticação e criptografia no padrão WPA/AES
Estações Móveis – Notebook / Smartphone / Pocket-PC – As estações móveis
possuem as seguintes características e configurações:
o Notebook IBM/Lenovo Thinkpad X61s:


3 GB de Memória RAM



120 GB de disco rígido (HD)



Interface Intel Wireless Link 4965AG no padrão IEEE 802.11b/g



Sistema Operacional Windows XP SP3
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o Smartphone Nokia 5800 XpressMusic:


Smartphone GSM/WCDMA/HSDPA (3G)



16 GB de Memória Flash



128MB de Memória SDRAM



Sistema Operacional Symbian Serie 60 5a. Edição



Interface Wi-Fi padrão IEEE 802.11b/g.

o Pocket PC HTC Atlas (P4351):


Smartphone GSM



64 MB de Memória RAM



128 MB de ROM (20 MB de Memória para usuário)



Windows Mobile 6.0



Interface Wi-Fi padrão IEEE 802.11b/g.

Os testes de download da estação Pocket-PC foram feitos com arquivos de
tamanho reduzido em relação as demais estações, pois esta estação móvel possui
menor capacidade de memória de armazenamento.
As interfaces de acesso dos APs estão configuradas com protocolos de
autenticação e criptografia – WPA/AES – para evitar qualquer intervenção externa
no ambiente experimental. Desta forma, como todos APs estão com os mesmos
processos criptográficos para acesso, não haverá distinção ou preferência por algum
ponto de acesso com relação a este quesito (NICHOLSON et al., 2006).

4.2

Configurações do Ambiente Experimental
As configurações do ambiente experimental estão divididas em duas partes:
Configurações dos Serviços de Rede – Os segmentos IP, acessos,
serviços e servidores.
Configurações da Gerência – Os scripts do sistema de gerência.
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4.2.1 Configurações dos Serviços de Rede
Três segmentos de rede compõem a rede de acesso, sendo cada segmento
direcionado para cada ponto de acesso. Desta forma, cada ponto de acesso será um
SSID distinto. A quarta rede, ou melhor, a rede de acesso à Internet é estabelecida
através do protocolo DHCP como cliente do provedor de serviços, no caso, o
provedor NET-Virtua (vide figura 21):
Rede 192.168.1.0/24 – Interface Eth1 do Servidor (IP=192.168.1.1) que é o
gateway deste segmento, onde se encontra configurado o ponto de acesso no. 1
(AP-1) sob IP.192.168.1.2.
Rede 192.168.2.0/24 – Interface Eth2 do Servidor (IP=192.168.2.1) que é o
gateway deste segmento, onde se encontra configurado o ponto de acesso no. 2
(AP-2) sob IP.192.168.2.2.
Rede 192.168.3.0/24 – Interface Eth3 do Servidor (IP=192.168.3.1) que é o
gateway deste segmento, onde se encontra configurado o ponto de acesso no. 3
(AP-3) sob IP.192.168.1.2.
Rede IP público – Interface Eth0 do Servidor (IP dinâmico via DHCP do
servidor do acesso NET-Virtua) que é o gateway padrão (default-gateway) de todas
conexões, pois dá acesso a rede pública (Internet).

Figura 21 - Redes configuradas nas interfaces do servidor gerência
Fonte: elaborada pelo autor
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Com relação aos IPs dos pontos de acesso, conforme já informado, estão na
mesma rede das estações finais (AP bridge), cada qual em seu segmento de rede.
Sendo assim, cada segmento da rede será distribuído da seguinte forma:

IP do Ponto de Acesso (AP-x): 192.168.x.2
IP gateway do segmento da rede (Ethx): 192.168.x.1
IP das estações móveis finais (STA): de 192.168.x.10 à 192.168.x.254
Sendo “x” o segmento de rede referente (1, 2 ou 3) de acordo com a topologia
da figura 20.
Os endereços dos pontos de acesso são fixos (estáticos) e as estações
móveis recebem seus IPs dinamicamente através do servidor de gerência de
controle. Portanto, este servidor funciona como gerência de controle, servidor DHCP
para as estações finais, servidor NAT para o acesso à Internet (Internet-Gateway) e
roteador entre as redes de acesso local (APs) e Internet (NET-Virtua).
A figura 22 ilustra os serviços de conectividade informados no parágrafo
anterior, seguindo do detalhe para os seus três elementos:

Figura 22 – Configurações de conectividade do servidor
Fonte: elaborada pelo autor

1) Servidor DHCP – Possui três pools de IPs configurados para cada interface de
entrada (Eth1, Eth2 e Eth3) de forma a disponibilizar cada endereço IP para a rede
correta, conforme pode se observar em um trecho do arquivo dhcpd.conf no diretório
de configurações do servidor (/etc/dhcpd3/):
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subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
interface eth1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 720;
range 192.168.1.10 192.168.1.254;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.255; }

E as configurações de name-server (DNS) comum para todos os acessos:
option domain-name "vivax.com.br";
option domain-name-servers
ns1.vivax.com.br,ns2.vivax.com.br,ravel.uol.com.br;

2) IP-Routing – Estabelece toda conectividade entre os segmentos e por sua vez as
estações a eles associadas. O servidor com esta capacidade disponível tem bit
habilitado nos seguintes arquivos:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

3) Internet (NET-Virtua) – O acesso ao provedor NET-Virtua é de um circuito de 12
Mbps de banda contratada. Para que esta rede e as estações móveis tenham
acesso a Internet, é necessária a tradução dos endereços locais (privados) para um
endereço público (global) e que o tráfego entre estas interfaces seja permitido:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Originalmente, as configurações de IPTables estão relacionadas à políticas regras - do tráfego de entrada e saída das interfaces (Firewall) e possíveis
configurações de redirecionamento, tradução de endereços IP e portas de conexão
TCP/UDP.
Finalmente, o acesso à Internet se dará pela interface Eth0, que recebe o IP
público e o endereço do servidor DNS (Resolver) do provedor de serviços NETVirtua através também do protocolo DHCP, neste caso, como cliente DHCP do
provedor:

dhclient3-e IF_METRIC=100 -pf /var/run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth0.leases eth0
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Com todas estas configurações,

todas as estações possuem total

conectividade local e Internet.

4.2.2 Configurações do Sistema de Gerência
O script da gerência de controle – escrito na linguagem PERL – está dividido em
duas partes:

1. procedimento para criação do custo do ponto de acesso, com suas variantes
de tráfego, latência e número de usuários por AP;
2. criação da Matriz de Vantagens ou relação de custos.

O script é denominado sys_managing.pl é o programa principal e está inserido no
diretório /etc/init.d/ do servidor. Como uma opção, este script poderá ser
adicionado no controlador de atividades periódicas do sistema operacional LINUX
(crontab).

a) Procedimento para a identificação do custo do AP (C AP)
Este procedimento do programa principal é a formatação da equação do custo
do ponto de acesso ($cost_ap1) - conforme informado na seção 3 - ou trinômio
formado pelas variantes de tráfego, latência e número de usuários por AP. A
chamada deste procedimento no programa tem o seguinte formato:
&ProcessAP("eth1","192.168.1.",$if_ap1,$dy_ap1,$us_ap1,$cost_ap1);

Este procedimento será executado três vezes, uma vez para cada ponto de
acesso existente na topologia. As variáveis de entrada deste procedimento
($if_ap1,$dy_ap1,$us_ap1) são encontradas por meio de rotinas ou chamadas de
comandos no ambiente terminal do servidor Linux ou ambiente bash em cada
procedimento. Para o cálculo da variável de tráfego ( $if_apX), tem- se a seguinte
chamada no procedimento:
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`ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " -f1`

A rotina if-config acessa via terminal as informações da interface
referenciada pela variável $_[0] que poderá ser substituída por Eth1, Eth2 ou Eth3.
O resultado deste comando será em bytes e representa um valor absoluto do
contador da interface de transmissão ou tráfego TX, (no caso o tráfego download
das estações móveis) do uplink do AP. Para se encontrar o valor em bits por
segundos (bps), será através de duas amostragens em um período, conforme
expressa o trecho do procedimento a seguir:
while ($c1 == 1)
{
my $out1 = `ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " -f1`;
sleep 1;
my $out2 = `ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " -f1`;
$_[2] = ($out2 - $out1)*8;
$c1 = 0;
if ($_[2] < 0)
{
$c1 = 1;
};
};

O valor do tráfego será a diferença em bytes das duas amostras recolhidas
em um intervalo aproximado de 1 segundo ( sleep 1) e armazenada na variável
$_[2] - portanto, razão bits por segundos. Se o cálculo do tráfego do AP for menor

que zero, $if_apX < 0,

causado pelo reinício dos contadores de tráfego da

interface em questão, este trecho do procedimento é executado novamente.
Para o cálculo da média da latência das estações no ponto de acesso, temos
a seguinte chamada de rotina no procedimento:
ping -A $_[1]$c2 -c 3 | grep rtt|cut -d"=" -f2|cut -d"," -f1|cut -d"/" -f2

A rotina PING, também uma chamada em terminal bash envia pacotes ICMP
de tamanho padrão 100 bytes para os IPs das estações móveis deste segmento de
rede, indicado pelas variáveis justapostas $_[1] e $c2.
No entanto, este comando está com seu resultado sob inter-processos (grep,
cut) para que se possa amostrar somente e tão somente o valor em milissegundos

do RTT médio (Round Trip Time) entre gerência e estações móveis.
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Esta rotina foi inicialmente configurada para ser executada 40 vezes em cada
procedimento (pensando em um número máximo de acessos por AP próximo de 40
estações). Por fim, é calculada a média dos RTTs de todas as estações, incluindo
inclusive o IP do ponto de acesso, para o caso de não haver nenhuma estação
móvel neste AP.
Esta parte do procedimento terá o seguinte formato:
my $c2 = 40;
#contador dos hosts no AP
my $c3 = 0;
#contador dos hosts ativos
while ($c2 > 1)
{
my $d1 = `ping -A $_[1]$c2 -c 3 | grep rtt|cut -d"=" -f2|cut -d"," -f1|cut
-d"/" -f2`;
if ($d1 < 5000)
{
$_[3] = $_[3] + $d1;
$c3 = $c3 + 1;
};
$c2 = $c2 - 1;
};
## media de todos os hosts no ponto de acesso referente
$_[3] = $_[3]/$c3;

Para ignorar os resultados de estações não ativas, são computadas somente
as latências abaixo de 5 segundos – $d1<5000 – portanto, resultados acima de 5
segundos serão considerados resultados de IPs inativos ou estações não ativas e
manterá a variável em zero. O resultado esperado será a soma de todas as latências
deste AP, menores de 5 segundos, sobre o número de suas estações ativas.
Finalmente, para encontrar o número de acessos ativos em um ponto de
acesso – $us_ap – recorre-se à tabela de usuários ativos em cada segmento de
rede, identificada pela tabela de clientes ativos do servidor DHCP (dhcpd.leases):
$_[4] = `/etc/dhcpd-report-1.53 -t /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases | grep
'status=active' | grep $_[1] | wc -l`;

A variável $_[4], receberá a soma total (wc –l) de todos IPs considerados
ativos (status=active) na tabela de concessões do servidor DHCP ( dhcpd.leases).
Cada segmento de rede está em uma interface, que está para cada um dos
APs. Desta forma, o número de usuários ativos no servidor DHCP para aquele
segmento, representa o número de usuários ativos no AP do mesmo segmento.
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Todas estas variáveis somadas são proporcionais ao custo do ponto de
acesso. Estas variáveis por sua vez, são multiplicadas pelos fatores de ponderação
da equação que estão condicionados ao comportamento da rede sem fio em
situações de limite, saturação ou pico, ou seja, alteram significativamente o valor das
variáveis e por conseqüência o custo do ponto de acesso.
Assim, os fatores de ponderação (k1, k2 e k3) do equacionamento serão
condicionados de acordo com o script a seguir:
#definicao dos fatores de ponderação da equacao
my $K_us = 1;
#cte da varavel de numero de usuarios
my $K_if = 0.000001;
#cte da variavel de trafego
my $K_dy = 0.1;
#cte da variavel de latencia
if ($_[4] < 2)
{
$K_us = 2;
};
if ($_[2] > 5500000)
{
$K_if = 0.00001;
};

O fator de ponderação do cálculo de latência ( $K_dy) é o único que não está
condicionado ao funcionamento da rede, valendo 10 -1 ms para qualquer caso.
O fator de ponderação de tráfego ( $K_if) recebe o valor de 10-6 s/b (segundos
por bits) para um valor de tráfego abaixo da saturação (5,5 Mbps) determinada nas
sessões anteriores. Se o tráfego for acima da saturação, o valor do fator k2 será 10 -5
Mbps, ou seja, aumenta em dez vezes o valor da variante de tráfego.
Para o caso do fator de ponderação de número de usuários associados no AP
($K_us), será um elemento neutro para a sua variante ( $K_us = 1) nos casos do
número de acessos ser maior que 1. Por outro lado, multiplicará a variável por dois
($K_us = 2) quando existir somente um usuário ativo no AP. Isto iguala em custo
dois pontos de acesso, com relação somente à variável de acessos por AP, na
existência de um ou dois usuários associados.

Enfim, definida todas as variáveis e fatores de ponderação do trinômio, temse no final do procedimento, o seguinte script-equação para o cálculo do custo do
ponto de acesso:
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$_[5] = $K_us*$_[4] + $K_if*$_[2] + $K_dy*$_[3];

$_[5] = Custo do ponto de acesso = $cost_ap
$_[4] = Número de usuários ativos no AP = $us_ap
$_[3] = Média das latências do AP = $dy_ap
$_[2] = Tráfego do AP = $if_ap

Para o caso de um AP inativo na rede sem fio, este receberá o valor de custo
máximo, no caso CAP = 100, e será indicado como AP inativo. No caso, todas as
variáveis calculadas no procedimento terão valor igual a zero ( $us_ap = $dy_ap =
$if_ap =0).

Assim, o procedimento é encerrado da seguinte forma:
chomp($_[5]);
if ($_[5] == 0)
{
$_[5] = 100;
print "AP$c4 esta inativo - custo = $_[5]\n";
}
else
{
print "custo do AP$c4 eh $_[5]\n";
};
$c4 = $c4 + 1;
};

O custo do AP será apresentado em terminal ( print) para sua validação. Não
só o custo, mas todas as variáveis encontradas no procedimento terão seus valores
apresentados em terminal. A figura 23 apresenta a tela do resultado do
procedimento executado pelo programa principal.
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Figura 23 – Validação dos custos dos pontos de acesso e suas variáveis
Fonte: elaborada pelo autor

b) Matriz de Vantagens ou relação de Custos (Kij)
A princípio, a formatação dos custos dos pontos de acesso é o suficiente para
que um administrador possa identificar como se encontra a operação dos APs da
rede sem fio. Todavia, para relacionar estes custos, o programa cria uma matriz que
relaciona a diferença dos custos dos pontos de acesso, determinando qual ponto de
acesso está mais apto a receber novas conexões e quais pontos de acesso não
estão. Esta matriz foi denominada nas sessões anteriores de matriz de vantagens
(Kij), e será criada conforme o script a seguir:
##VANTAGE MATRIX - Kij
#
$Kij[1][1] = 0; #relação de custos de um mesmo AP
$Kij[2][2] = 0; #idem
$Kij[3][3] = 0; #idem
$Kij[1][2] = $cost_ap1 - $cost_ap2; #vantagem de mudar do AP1 para AP2
$Kij[1][3] = $cost_ap1 - $cost_ap3; #vantagem de mudar do AP1 para AP3
$Kij[2][1] = -$Kij[1][2]; #vantagem de mudar do AP2 para o AP1
$Kij[2][3] = $cost_ap2 - $cost_ap3; #vantagem de mudar do AP2 para AP3
$Kij[3][1] = -$Kij[1][3]; #vantagem de mudar do AP1 para AP2
$Kij[3][2] = -$Kij[2][3]; #vantagem de uma estação mudar do AP1 para AP3
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Através deste arranjo entre custos é que se dispõe a vantagem de um ponto
de acesso em relação ao seu adjacente. Os valores da matriz iguais a zero são a
diferença de custos de um ponto de acesso para ele mesmo.
O final do script de gerência terá o seguinte formato:
my $tempo = time();
`touch /var/tmp/Kij_files/Kij_output_file_$tempo`;
$outputfile = Kij_output_file_$tempo;
open (KIJ, ">/var/tmp/Kij_files/$outputfile");
print KIJ "
AP1
AP2
AP3
AP1 $Kij[1][1]
$Kij[1][2]
$Kij[1][3]\n
AP2 $Kij[2][1]
$Kij[2][2]
$Kij[2][3]\n
AP3 $Kij[3][1]
$Kij[3][2]
$Kij[3][3]\n";
print "Arquivo $tempo criado\n";

Os valores das vantagens dos pontos de acesso encontrados nesta execução
são inseridos em um arquivo texto denominado Kij_output_file.$tempo criado a
cada vez que o script é executado. O administrador possui acesso a este arquivo por
meio do diretório /var/temp/Kij_files/ no próprio servidor.
Este arquivo é criado com uma espécie de “datação” (ou time-stamp) como
extensão do nome de arquivo ( $tempo). Esta datação é para que o arquivo possa ser
discriminado entre os demais e de certa forma ordenado seqüencialmente a cada
vez que é executado o programa principal.
A figura 24 apresenta uma tela do arquivo de uma matriz de vantagens.
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Figura 24 – Arquivo da Matriz de Vantagens
Fonte: elaborada pelo autor

A próxima sessão apresenta os cenários criados para os testes de
funcionamento do sistema de gerência, buscando as diferenças de um processo de
associação padrão e um processo com a orientação do sistema proposto.

4.3

Operação e Testes

A operação desta rede ocorre em três cenários:
1. Cenário I (Somente uma estação e AP-1) – O notebook efetua uma
associação ao ponto de acesso 1 (TP-Link) no modo padrão, ou seja,
por ser o AP de maior potência na localidade „Sala de Jantar‟. O
notebook efetua um download a partir do site do provedor de acesso e
roda-se o script do sistema de gerência (sys_managing.pl) para
verificar o estado e custo dos pontos de acesso. O site escolhido foi em
função de ser na própria rede do provedor para testes de acesso (teste
de circuito contratado), com garantia de banda entre estação móvel e
site.
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2. Cenário II (Três estações e AP-1) – Entram as demais estações
(Smartphone e Pocket-PC) na „Sala de Jantar‟ e iniciam as
associações ao ponto de acesso 1. As três estações executam
download a partir do mesmo site do cenário-I e roda-se novamente o
script do sistema de gerência.
3. Cenário III (Três estações três APs) – Em função dos custos e matriz
de vantagens identificada no cenário anterior, remanejam-se as
estações entre os pontos de acesso disponíveis (visíveis) para as
mesmas.

O site do provedor de acesso para os testes de download, indicado nos
cenários, está no endereço http://testeabc.vivax.com.br.
A figura 25 apresenta a página Web referente a este site de teste de acesso.

Figura 25 – Pagina Web para os testes das conexões das estações móveis
Fonte: Internet
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4.3.1 Operação Cenário I – Notebook x AP-1
Neste primeiro cenário, apresenta-se somente a estação móvel (STA)
denominada Notebook associada ao ponto de acesso 1 (TP-Link) no segmento de
rede 192.168.1.0/24.
A estação coleta os dados disponíveis da rede sem fio, identificando quais
pontos de acesso estão disponíveis e qual será o predileto, pensando no modo
padrão (potência). A figura 26 apresenta as redes disponíveis para a interface de
rede sem fio do Notebook, priorizando a rede com SSID denominado “Boca_Fiapa”
como a rede preferencial para um possível acesso.
Partindo do padrão, a estação Notebook se associa a esta rede indicada
como a de maior potência recebida (figura 26).

Figura 26 – Redes Wireless (IEEE 802.11) disponíveis para estação Notebook
Fonte: elaborado pelo autor

Para reconhecer que a estação se associou ao ponto de acesso 1, a figura 27
apresenta o IP cedido pelo servidor DHCP (dhcpd.leases) para o notebook. Já na
figura 28, tem-se a rede sem fio configurada na estação notebook, identificada pelo
comando ip-config no terminal, confirmando a informação da figura 27.
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Figura 27 – IP cedido para estação Notebook (hostname IL5281509)
Fonte: elaborado pelo autor

Figura 28 – Configuração da rede sem fio no notebook
Fonte: elaborado pelo autor

A seguir, efetua-se o acesso ao site do provedor NET-Virtua (apresentado na
figura

25),

para

efetuar

um

download

de

um

arquivo

de

30MB

(net_virtua_3clips.mov) conforme figura 29. Ao mesmo tempo, inicia-se o script do
sistema de gerência (/etc/init.d/sys_managing.pl).
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Figura 29 – Download de arquivo de 30 MB a partir do site de teste NET-Virtua
Fonte: Internet

De acordo com o status de transferência (figura 30), o download ocorreu em
51 segundos, com uma taxa média de transferência de 605 KBps – uma média
aproximada de 5Mbps, acrescentando 15% do cabeçalho das camadas inferiores
(IP, MAC, PHY), têm-se 5,75 Mbps de tráfego total. A figura 30 apresenta os custos
dos pontos de acesso da rede sem fio, em especial o custo do AP1 onde está
associada a estação notebook.
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Figura 30 – Teste no Cenário I – Notebook x AP1
Fonte: elaborada pelo autor

Repetindo as informações da figura 30 sobre a saída do script na tela:
trafego-AP1 6235360 bps
delay-AP1 1.63366666666667 ms
usuarios-AP1 1 users
custo do AP1 eh 64.5169666666667
trafego-AP2 0 bps
delay-AP2 0.0398461538461539 ms
usuarios-AP2 0 users
custo do AP2 eh 0.00398461538461539
trafego-AP3 0 bps
delay-AP3 0.0445641025641026 ms
usuarios-AP3 0 users
custo do AP3 eh 0.00445641025641026
definicao de array (matriz) com sucesso
Arquivo 1241552290 criado

Observe que há uma diferença da taxa de transferência do AP1, entre o que
foi encontrado pelo Internet Explorer (5,75Mbps) e o informado no sistema de
gerência (6,23Mbps). Esta diferença ocorre por conta de dois motivos:
1. Tempos distintos de amostragem de tráfego entre o aplicativo (Internet
Explorer) e o sistema de gerência.
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2. Cabeçalho (header) das camadas superiores ao HTTP, em torno de 15%, que
não é incluído no tráfego evidenciado pela aplicação Internet Explorer.

No primeiro caso, a aplicação efetua uma amostra muito maior, isto é, a
média sobre todo o tempo de transferência, no caso do teste, 51 segundos,
enquanto no resultado apresentado pela gerência para o AP1, a amostra é de 1
segundo. Isto pode ser melhorado se o sistema de gerência efetuar amostras
maiores, em detrimento do tempo de execução do script que também aumenta.
No segundo caso, o tráfego evidenciado pelo notebook foi em torno de 6,76
Mbps. Desta forma, uma diferença de 7% entre o tráfego calculado pela gerência e o
evidenciado pela aplicação no notebook, o que pode ser considerado razoável neste
caso.
Com relação aos custos dos pontos de acesso (C AP1, CAP2 e CAP3) tem-se que
CAP1 > CAP3 Ξ CAP2. Os pontos de acesso 2 e 3 não possuem nenhum acesso ativo,
com seus custos próximos de zero (valor desprezível), portanto podem ser
considerados iguais do ponto de vista do custo do ponto de acesso.
O arquivo contendo a matriz de vantagens foi criado com a extensão
1241552290, do tipo timestamp do horário do servidor, disponível no diretório
/var/tmp/Kij_files/ para visualização e uso do administrador da rede.

A figura 31 apresenta o arquivo com a matriz de vantagens desta execução,
com as seguintes informações:

A maior vantagem é uma mudança de uma estação de origem o AP1 para o AP2
(K1-2 = 64.51298);
A segunda opção é uma estação de origem AP1 ir para o AP3 (K 1-3 = 64.51251);
As piores opções são estações de origens APs 2 e 3 irem para o AP1 (K ij < - 64);
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Figura 31 – Teste no Cenário I – Matriz de Vantagens
Fonte: elaborado pelo autor

Neste caso, sabendo que a diferença de custos dos APs 2 e 3 é praticamente
nula, a vantagem de uma estação partir do AP1 para o AP2 ou 3 será praticamente
a mesma. O que definirá a diferença da escolha será o fator potência do sinal
recebido, o que é informado pelo controle da interface (driver) de rede sem fio da
estação móvel.
Como neste cenário tem-se somente uma estação ativa, não há o que fazer
com relação ao remanejamento de estações móveis. Na próxima subseção, duas
novas estações estarão presentes no mesmo ponto de acesso e será verficada qual
a condição de funcionamento da rede sem fio.

4.3.2 Operação Cenário II – Três estações x AP1
Neste cenário, três estações estão em um único ponto de acesso (AP1), na
tentativa de proporcionar um gargalo no acesso à Internet. As figuras 32 e 33
apresentam os pontos de acesso disponíveis para as demais estações móveis:
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Smartphone – Nokia 5800 – figura 32;

Figura 32 – Redes sem fio disponíveis para o Smartphone Nokia 5800 XM
Fonte: elaborada pelo autor

Pocket-PC – HTC Atlas – figura 33;

Figura 33 – Redes sem fio disponíveis para o Pocket-PC HTC Atlas
Fonte: elaborado pelo autor
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Em todos os casos, o SSID denominado “Boca_Fiapa” (no caso, no AP-1) é o
que possui maior potência. Portanto o AP1 será o escolhido pelo método padrão
(RSSI). Observa-se que o AP com o SSID denominado “July” é o AP com o pior sinal
na lista para ambas as estações, com certa intermitência na sua visibilidade, sendo
a última opção de escolha levando em conta a potência do sinal recebido.
Enfim, nestas condições, as três estações se associam ao ponto de acesso 1
mantendo ociosos os pontos de acesso 2 e 3. A figura 34 apresenta os IPs cedidos
para as estações, vistos como ativos para o servidor DHCP (dhcpd.leases).

Figura 34 – Teste no Cenário II – Duas novas conexões ativas no AP1

Fonte: elaborada pelo autor

Portanto, as duas novas estações estão ativas na rede 192.168.1.0/24
pertencente ao acesso do AP1 (SSID “Boca_Fiapa” ).
As estações notebook e smartphone efetuam o download do arquivo de 30MB
já mencionado no cenário anterior ( net_virtua_3clips.mov) enquanto a estação
pocket-PC por questões de limitação de memória interna de usuário (20MB) efetua o
download

do

arquivo

de

(http://testeabc.vivax.com.br).

10MB

( net_abelhas.mov)

do

mesmo

site
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Efetuando quase simultaneamente o download de arquivo nas três estações,
encontrou-se o seguinte resultado:
Notebook - Diminuição da taxa de transferência para 422 KBps (3,37 Mbps) e
tempo total de download de 1 minuto e 13 segundos (vide figura 35);

Figura 35 – Teste no Cenário II – Notebook, Smartphone e Pocket-PC x AP1
Fonte: elaborada pelo autor

Pocket-PC - Download do arquivo de 10MB efetuado em aproximadamente 1
minuto e 10 segundos (vide figura 36);
Smartphone - Download do arquivo de 30MB efetuado em aproximadamente
2 minutos e 10 segundos (vide figura 36).
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Figura 36 – Teste no Cenário II – Smartphone e Pocket-PC downloads (AP1)
Fonte: elaborada pelo autor

Na gerência, o tráfego apresentado para o AP1 na execução do script foi de
aproximadamente 6,64 Mbps, aumentando portanto o custo do AP1 para 70,08
conforme apresentado na figura 35 e que será novamente apresentado a seguir:
trafego-AP1 6644448 bps
delay-AP1 6.34976923076923 ms
usuarios-AP1 3 users
custo do AP1 eh 70.0794569230769
trafego-AP2 0 bps
delay-AP2 0.0396153846153846 ms
usuarios-AP2 0 users
custo do AP2 eh 0.00396153846153846
trafego-AP3 0 bps
delay-AP3 0.0462051282051282 ms
usuarios-AP3 0 users
custo do AP3 eh 0.00462051282051282
definicao de array (matriz) com sucesso
Arquivo 1241556512 criado

Para todo tráfego acima de 5,5 Mbps, o fator de ponderação do tráfego é
aumentado em 10 vezes, conforme definido nas seções anteriores, aumentando
significativamente o custo do AP conforme observado.
A

figura

37

apresenta

o

arquivo

matriz

de

vantagens

(Kij_output_file.1241556512) gerado no final da execução do script de gerência.
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Figura 37 – Teste no Cenário II – Matriz de Vantagens (Kij)
Fonte: elaborada pelo autor

Para este cenário, a gerência informa nesta matriz que há uma grande
vantagem em estações associadas ao AP1 se reassociarem ao AP2 (K AP1-AP2 =
70.075) ou ao AP3 (KAP1-AP2 = 70.074) como segunda opção.
Como os valores são muito próximos (K1-2

Ξ

K1-3) o administrador da rede

percebe que os dois pontos de acesso terão a mesma prioridade, deixando a cargo
do usuário final da estação móvel esta decisão entre AP2 e AP3, o que no caso,
será o AP3 que possui maior sinal recebido. O administrador não sabe
premeditadamente qual das 3 estações ativas no ponto de acesso 1 está gerando
maior tráfego. Assim, o administrador escolhe uma das estações aleatoriamente
para uma reassociação ao ponto de acesso 3.
O custo de um AP com relação a sua variável de usuários ativos não terá
diferença se o seu número de acessos for menor ou igual a 2 ( $us_ap <= 2) ,
conforme estabelecido na seção 3 desta dissertação. Desta forma, o administrador
deve remanejar somente uma estação móvel para uma reassociação.
Estas reassociações e seus testes são o terceiro cenário desta operação
apresentado a seguir.
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4.3.3 Operação Cenário III – Cenário II alterado pelo Administrador por orientação
do sistema de gerência (Matriz de Vantagens)
Neste último cenário, uma das estações móveis deverá se reassociar ao
ponto de acesso 3, conforme orientação da administração da rede, com base na
matriz de vantagens.
Para estabelecer as possibilidades entre as estações, as reassociações deste
cenário são efetuadas na seguinte ordem:
1. Estação Smartphone efetua uma reassociação ao AP3, mantendo a
estação Notebook e Pocket-PC no AP1 de origem. Executam-se os
testes de download e a gerência cria uma nova matriz de vantagens,
baseada nos novos custos.
2. Estação Pocket-PC se reassocia ao AP3, retornando a estação
Smartphone ao AP1 original (segunda opção de escolha do
administrador). Novos downloads, custos e uma nova matriz de
vantagens.
3. Estação Notebook se reassocia ao AP3, mantendo as estações
Smartphone e Pocket-PC no AP1 de origem. Novos downloads, custos
e uma nova matriz de vantagens.

A figura 38 apresenta o diagrama das novas associações, em três
remanejamentos para o experimento do cenário III.
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Figura 38 – Testes no Cenário III – Diagrama das Re-Associações
Fonte: elaborada pelo autor

As estações efetuaram o download dos mesmos arquivos do site de testes,
conforme executado no cenário II – Pocket-PC = 10MB, Smartphone e Notebook =
30MB, buscando o sincronismo dos downloads para que a gerência colete as
informações no tempo correto, ou seja, quando há tráfego em todas as interfaces.
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Executando o 1º. Remanejamento (conforme figura 38) obteve-se os seguintes
resultados:
Notebook - Redução da taxa de transferência para 184 KBps (1,70 Mbps) e
tempo total de download de 2 minutos e 47 segundos (vide figura 39);
Pocket-PC – Tempo total de download em aproximadamente 3 minutos e 45
segundos. No entanto, esta estação somente obteve sucesso com download
após 70% do tempo de transferência das duas demais estações.
Smartphone - Download efetuado em aproximadamente 3 minutos e 43
segundos.

Figura 39 – Teste no Cenário III – 1o. Remanejamento
Fonte: elaborada pelo autor

As variáveis e os custos apresentados foram os seguintes (informação na tela
da gerência):
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trafego-AP3 1744128 bps
delay-AP3 1.58992857142857 ms
usuarios-AP3 1 users
custo do AP3 eh 3.90312085714286
trafego-AP2 0 bps
delay-AP2 0.0465714285714286 ms
usuarios-AP2 0 users
custo do AP2 eh 0.00465714285714286
trafego-AP1 1760 bps
delay-AP1 36.1132857142857 ms
usuarios-AP1 2 users
custo do AP1 eh 5.61308857142857
Matriz de Vantagens - Kij
Os custos sao: AP1=5.613088571 AP2=0.004657142857 AP3=3.903120857
definicao de array (matriz) com sucesso
Arquivo 1242644088 criado

Observa-se nestes dados que o AP1 mantém-se com o maior custo, resultado do
número de estações ativas na estação e latência média apresentada, contra o custo
menor do AP3, com tráfego maior e somente um usuário ativo. A figura 40 apresenta
a matriz de vantagens deste remanejamento.

Figura 40 – Teste no Cenário III – Matriz de Vantagens do 1º. Remanejamento
Fonte: elaborada pelo autor

Observando a matriz de vantagens, tem-se ainda vantagem em uma estação
de origem AP1 se reassociar ao AP2 (melhor opção) ou ao AP3 (segunda opção),
mas com uma diferença menor entre os custos do que os cenários anteriores. No
entanto, sabendo que os APs 1 e 3 possuem duas e uma estações ativas
respectivamente, este remanejamento não será efetuado.
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Neste primeiro teste no cenário III, o download foi iniciado em cada estação
na seguinte ordem: Smartphone, Notebook e Pocket-PC. Se invertida a ordem dos
downloads (no caso, Pocket-PC, Notebook e Smartphone) os resultados também
sofrem grande alteração, conforme detalhes dos testes a seguir:

Notebook - Aumento da taxa de transferência para 474 KBps (4,36 Mbps) e
redução do tempo de download para 1 minuto e 5 segundos;
Pocket-PC – Tempo total de download em aproximadamente 1 minuto;
Smartphone – Se manteve em 25% da transferência por aproximadamente 2
minutos no tempo de download, sendo reiniciado o download somente após a
transferência das demais estações (aproximadamente 4 minutos).

A rigor, neste segundo experimento, este remanejamento possui melhores
resultados para as estações Notebook e Pocket-PC do que os resultados do
experimento anterior que favoreceu o download da estação Smartphone, conforme
pode ser observado na figura 41.

Figura 41 – Teste no Cenário III – Custos do 2º. Experimento no 1º. Remanejamento
Fonte:elaborada pelo autor
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O custo do AP1 foi muito maior que o custo do AP3, 75,07 e 2,39
respectivamente, sendo que as estações Notebook e Pocket-PC que permaneceram
associadas no AP1, atingiram um tráfego de 7.07 Mbps – acima de 5,5Mbps, a
variável de custo aumenta em 10 vezes – conforme informado nos resultados da
gerência na figura 41. O tráfego do AP3 na amostragem não atingiu 1 Mbps.
Portanto, a ordem da ocupação do meio influenciou o tempo e a taxa de
transferência, assim como os custos conforme foi observado neste segundo teste. .
Um segundo detalhe importante está nos resultados apresentados. Em
ambos os casos do cenário III, os tempos e taxas de transferência foram inferiores
aos valores do cenário II. Desta forma, a análise experimental terá que avaliar os
possíveis remanejamentos de estações e a ordem do download das mesmas.

4.4

Proposições para a Análise Experimental
Para a análise experimental da próxima seção, teremos as seguintes

proposições de testes:
1. 5 experimentos no cenário I;
2. 5 experimentos no cenário II;
3. 9 experimentos no cenário III sendo:
a. Três experimentos no 1º. Remanejamento;
b. Três experimentos no 2º. Remanejamento;
c. Três experimentos no 3º. Remanejamento.

A quantidade de experimentos no terceiro cenário visa encontrar todos os
possíveis resultados em função da alteração da ordem de execução dos downloads
e os possíveis remanejamentos entre estações e pontos de acesso, conforme
resultados observados nos testes da subseção anterior.
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5

ANÁLISE EXPERIMENTAL
A figura 42 apresenta um diagrama com as larguras de banda entre as

estações móveis e o servidor do provedor NET-Virtua da qual originou os arquivos
de download.

Figura 42 – Diagrama e largura de banda das conexões
Fonte: elaborado pelo autor

As conexões entre as estações móveis e os APs, podiam variar de 11 à 54
Mbps – as interfaces suportam padrão IEEE 802.11b/g, conforme configuração da
seção 4 – dependendo da qualidade do sinal recebido do ponto de acesso. Em boa
parte dos testes, as conexões se mantiveram acima de 24 Mbps para aquelas com o
AP3 e acima de 34 Mbps para aquelas com o AP1 (AP de maior potência na maioria
dos testes).

5.1

Resultados dos Testes
Os resultados dos 3 cenários, somente no Notebook x AP1, três estações

móveis x AP1 e três estações móveis x AP1 e AP3, serão apresentados a seguir.
Em especial, o cenário III foi dividido em 3 remanejamentos das associações:

1. Notebook e Pocket-PC associado ao AP1, Smartphone ao AP3
2. Notebook e Smartphone associado ao AP1, Pocket-PC ao AP3
3. Smartphone e Pocket-PC associado ao AP1, Notebook ao AP3
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Este remanejamento de estações no terceiro cenário buscou evidenciar não
só os possíveis resultados nos testes de download, mas a influência das diferentes
interfaces de rede sem fio nos resultados finais.
5.1.1 Resultados no Cenário I (Notebook x AP1)
A tabela 09 apresenta os resultados dos 5 experimentos efetuados no 1º.
Cenário.
Tabela 08 – Resultados dos testes no Cenário I – uma única estação
Estaçoes Móveis
Cenário

I

Remanejamento

Ordem do
Experimento
Teste
N

1o.

N

2o.

N

3o.

N

4o.

N

5o.

Download

Notebook

Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)

51
605
48
643
48
643
48
643
44
701

Smartphone

Custos dos APs
Pocket-PC

1

2

3

64.517 0.0398 0.0044
68.436 0.0156 0.0171
57.039 0.0042

0.014

70.974 0.0187 0.0125
74.479 0.0043 0.0056

Fonte: elaborado pelo autor

O campo “Ordem do Teste” apresenta a ordem dos downloads (ou seja, qual
estação iniciou o processo de downloads). Neste caso, sendo somente o Notebook a
estação móvel ativa, tem-se a letra N (N = Notebook). No campo “Download” da
tabela tem-se o tempo e a taxa de transferência informada pela aplicação Internet
Explorer em segundos e bytes por segundo (Bps) respectivamente, em cada um dos
downloads efetuados.
Os valores de taxa de transferência apresentados no campo “Download”,
sendo em kBps, devem ser multiplicados por 8 para encontrar o seu valor em bits
por segundo (bps). Para identificar o tráfego na interface referente a esta
transferência, deve-se acrescer 15% no valor de taxa de transferência apresentado
conforme informado na seção anterior.
Os resultados dos testes de download para uma única estação móvel em um
único ponto de acesso (ambiente sem colisão), foram todos com taxa de
transferência acima de 605 kBps – 5,56 Mbps na interface no sentido Eth1 > AP1 –
sendo o experimento 5 a maior taxa de transferência com 701 kBps, ou 6,45 Mbps
na interface Eth1 do servidor.
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A figura 43 apresenta os resultados do script para o 5º experimento deste
cenário.

Figura 43 – Resultado da gerência para tentativa 5 – Cenário I
Fonte: elaborado pelo autor

Os custos apresentados para o AP1 neste cenário estão coerentes com os
resultados de tráfego, pois, todo experimento obteve tráfego acima de 5,5 Mbps –
considerado limite de saturação para a proposta experimental – aumentando em dez
vezes a variável de tráfego e conseqüentemente elevando o custo do AP1 para
valores entre 10 e 100.
Com relação aos custos dos APs 2 e 3, estes são praticamente desprezíveis
no experimento. Isto ocorre para que se tenha a correta idéia de que estes APs
estão ociosos, com custos próximos de zero. Os custos dos APs 2 e 3 foram
resultados somente da variável de latência do único IP ativo na rede, o próprio IP do
ponto de acesso.
Entretanto, sabendo que a conexão da estação móvel com o AP1 esteve
acima de 30 Mbps, mas o link para o provedor é de 12 Mbps, nenhum teste neste
cenário conseguiu atingir uma taxa acima de 6,45 Mbps.

Os experimentos do

segundo cenário, três estações em um único AP, apresentaram maiores taxas e
serão detalhados na sub-seção a seguir.
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5.1.2 Resultados no Cenário II (3 Estações x AP1)
A tabela 9 apresenta todos os resultados dos 6 experimentos executados no
2º. Cenário.
Tabela 9 – Resultados dos testes no Cenário II – três estações móveis x AP1
Estaçoes Móveis
Cenário

Remanejamento

Ordem do
Experimento
Teste
N-S-P

1o.

N-P-S

2o.

P-N-S

3o.

P-S-N

4o.

S-N-P

5o.

S-P-N

6o.

II

Custos dos APs

Download

Notebook

Smartphone

Pocket-PC

Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)

91
339
118
261
150
205
78
395
169
182
97
318

85

60

115

180

135

75

125

60

210

225

75

117

1

2

3

77.098

0.008

0.0183

76.051 0.0148 0.0159
10.353 0.0074 0.0104
82.631 0.0131 0.0137
8.834

0.0137 0.0167

83.642 0.0041 0.0061

Fonte: elaborado pelo autor

Neste cenário em ambiente de colisão, três estações se mantiveram
associadas em um único AP, sendo que cada uma das experiências apresentadas,
foram downloads na ordem indicada pela coluna „Ordem do Teste‟ contendo as
seguintes siglas:
N = Notebook
P = Pocket-PC
S = Smartphone

Exemplo: a seqüência N-S-P, indica que o download foi iniciado pela estação
Notebook (N), logo seguido pela estação Smartphone (S) e finalmente pela estação
Pocket-PC (P). De fato, os downloads foram iniciados com no máximo 2 segundos
entre cada estação (tentativa de simultaneidade).
Observa-se que na maioria dos experimentos (4 entre 6) o tráfego esteve
acima do limite de 5,5 Mbps estabelecido (tráfego de saturação) e acima das taxas
apresentadas no primeiro cenário. Com ênfase, para os experimentos 4 e 6 que
apresentaram tráfego acima de 7,75 Mbps, conforme figura 44 com o resultado do
script de gerência para o 4º experimento deste cenário.
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Figura 44 – Resultado da gerência para tentativa 4 – Cenário II
Fonte: elaborado pelo autor

Com relação à ordem dos downloads, não se percebeu tendência de maiores
vazões em função da ordem de início. A estação Notebook, quando a última a iniciar
o download, apresentou a sua melhor taxa e tempo neste cenário (4º experimento).
No entanto, a segunda melhor taxa e tempo acontece quando a estação encabeça a
ordem (1º experimento) dos downloads. O comportamento também se repete para
as estações Smartphone e Pocket-PC que apresentou seus melhores tempos em
ordens diversas. Este comportamento corrobora com a função do protocolo de
controle do acesso da rede que, a princípio, não favorece nenhuma estação quanto
ao tempo de espera para uma transmissão (IEEE 99).
A pior taxa de transmissão foi no Notebook = 182 KBps e os piores tempos
(Smartphone = 210 segundos, Pocket-PC = 225 segundos) foram os apresentadas
no 5º experimento. O custo do ponto de acesso neste experimento também foi o
menor custo dos resultados deste cenário – CAP1 = 8,834. Nesta tentativa, não
houve aumento excessivo na latência do AP – LAP1 = 9ms – tão pouco o tráfego do
AP1 esteve acima do limite de 5,5 Mbps. A figura 45 apresenta os resultados da 5ª
experiência em questão.
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Em todos os casos, a taxa de transferência e os tempos da estação
Notebook, depreciaram (menor taxa, maior tempo) em relação ao cenário I pois o
circuito de acesso à Internet dividia três downloads quase simultâneos.

Figura 45 – Resultado da gerência para tentativa 5 – Cenário II
Fonte: elaborado pelo autor

Todavia, um detalhe importante sobre taxas de transferência apresentadas na
tabela 10 foi o aumento da vazão (throughput) do AP em relação ao cenário anterior.
Conforme referência da seção 2, a vazão de um AP com uma única estação
associada é menor que a vazão de um AP com duas ou mais estações associadas
em uma rede IEEE 802.11b, quando abaixo do limite de saturação. Este é o modelo
que foi observado para a construção do sistema de gerência (SUNWOONG;
KIHONG; CHONG, 2005).

No próximo cenário experimental houve uma depreciação ainda maior dos
tempos

de

taxas

de

transferência

das

estações

em

função

remanejamentos entre os APs. Estes detalhes serão informados a seguir.

dos

seus
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5.1.3 Resultados no Cenário 3 e Remanejamentos
Neste terceiro cenário experimental, as estações móveis foram
remanejadas entre os APs 1 e 3, entre os que possuíam maior potência no sinal
recebido, de acordo com os cenários anteriores. Sendo o AP1 o ponto de acesso
que em boa parte dos cenários experimentais obteve o melhor sinal, manteve
sempre duas conexões ativas enquanto o AP3 apenas uma.
.
A Tabela 10 apresenta os resultados do cenário III.
Tabela 10 – Resultados dos testes no Cenário III – Remanejamentos
Estaçoes Móveis
Cenário

Remanejamento

1
(Smartphone em AP3)

III

2
(Pocket-PC em
AP3)

3
(Notebook em AP3)

Ordem do
Experimento
Teste
N-P-S

1o.

P-S-N

2o.

S-N-P

3o.

N-P-S

4o.

P-S-N

5o.

S-N-P

6o.

N-P-S

7o.

P-S-N

8o.

S-N-P

9o.

Custos dos APs

Download

Notebook

Smartphone

Pocket-PC

Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)

232
133
47
656
124
248
151
204
138
223
134
230
169
182
231
133
304
126

290

360

310

90

210

235

130

70

132

65

120

65

70

50

75

55

135

75

1

2

3

4.763

0.0148

8.3

68.513

0.011

2.904

7.862

0.0069

3.958

7.393

0.0126

5.232

5.521

0.0161

4.212

3.079

0.0129

2.458

3.688

0.0078

2.852

13.156 0.0042

2.274

5.671

3.647

0.0157

Fonte: elaborado pelo autor

Neste terceiro cenário, cada remanejamento foi efetuado três vezes para que
se alterasse a ordem dos downloads, da mesma forma que o efetuado no cenário
anterior. A coluna „Ordem de Teste‟ segue o mesmo padrão das siglas apresentadas
no cenário II (quem inicia a ordem dos downloads).
No primeiro remanejamento (Smartphone em AP3) o melhor resultado para a
estação Notebook foi encontrado no experimento 2 – 656 kBps e 47 segundos de
taxa de transferência e tempo de download respectivamente. Este foi o melhor
resultado para esta estação em todo o cenário III. No entanto, as estações
Smartphone e Pocket-PC tiveram seus tempos de download aumentados, sendo a
estação Smartphone o pior tempo de download de todo o cenário, 310 segundos.
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O custo do AP1 neste 2º experimento, também foi o maior em todo o cenário,
indicando tráfego acima de 5,5 Mbps na interface Eth1 – 6,53 Mbps. Por outro lado,
o tráfego do AP3 foi abaixo de 1 Mbps mantendo um custo inferior a 3 – tráfego
somente da estação Smartphone.

A figura 46 apresenta o resultado da gerência para o experimento 2, no
primeiro remanejamento.

Figura 46 – Resultado da gerência para 2ª experiência – Cenário III
Fonte: elaborado pelo autor

Observou-se também na figura 46 que o AP3 mesmo com baixo tráfego – 169
kbps, apresentou a sua variável de latência significativa comparado com a mesma
variável no AP1. Isto ocorre por conta da diferença das taxas de conexão entre o
AP1 e AP3 – AP1 > 30 Mbps e AP3 > 24 Mbps mantendo a confiabilidade do
sistema de gerência no caso da variável latência, quando as variáveis de tráfego e
número de usuários indicam baixos valores.
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A estação Pocket-PC obteve seus piores tempos de download quando
compartilhou o acesso com a estação Notebook, mas obteve bons tempos,

entre

50 e 75 segundos, quando compartilhou o acesso com o Smartphone que efetuou
download de um arquivo também do mesmo tamanho, 30 MB, que o da estação
Notebook. Não é possível estabelecer uma tendência neste caso, exceto que a
interface da estação Notebook possui uma antena melhor e maior que a estação
Pocket-PC.
Dois comportamentos, que se complementam, podem ser observados em
todo este cenário III:

os tempos de download e taxas de transferência para as estações no AP3
foram inferiores em relação ao AP1 – independente da estação associada –
reforçando o comportamento do cenário II sobre o aumento da vazão de um
ponto de acesso quando há mais de uma estação ativa;
as médias das taxas de transferência foram maiores e a média dos tempos de
download foram menores no cenário II do que os mesmos valores no cenário
III. A tabela 11 apresenta estas médias e a figura 47 o gráfico das taxas de
transferência da estação Notebook em todos os cenários (I, II e III).

Tabela 11 – Média dos tempos de download e das taxas de transferência das estações
móveis nos três cenários.

Estações Móveis
Notebook
Smartphone
Pocket-PC

Cenário
I
II
III
II
III
II
III

Taxa Média Tempo Médio
(KB/s)
(s)
647
47.8
283
117
237
170
124
164
120
118

Fonte: elaborado pelo autor
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Taxas de Transferência da Estação Notebook nos Cenários
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Figura 47 – Gráfico da taxa de transferência da estação Notebook nos três cenários e
média final.
Fonte: elaborado pelo autor

Os custos dos APs encontrados nos cenários II e III confirmam estes valores
da tabela 12 e figura 46 apresentados. Os custos são diretamente proporcionais ao
tráfego de um AP, principalmente no caso dos custos informados no cenário II que
foram de valores acima de 55 (CAP > 55) enquanto os custos do cenário III em
grande maioria estiveram muito abaixo de 55, como demonstra a tabela 12.
Tabela 12 – Média dos custos dos pontos de acesso nos três cenários

Cenario I
Cenario II
Cenário III

Média dos Custos
AP1
AP2
67.089
0.01652
56.435
0.010
13.294
0.011

AP3
0.01072
0.014
3.982

Fonte: elaborado pelo autor

Os custos do AP1 no 3º cenário sempre foram superiores que os demais APs
(2 e 3) por sempre conter duas estações associadas nos cenários II e III e requisitar
maiores cargas, sempre acima de 40 MB, em cada teste de download.
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A estação Pocket-PC foi a única que obteve, ligeiramente, uma média menor
de tempo de download no cenário III em relação ao cenário II conforme tabela 12.
Esta estação efetuou downloads do menor arquivo (10 MB) do site, exigindo um
cuidado maior no controle dos tempos de download nos experimentos. O controle do
tempo nos experimentos foi um dos problemas encontrados no ambiente
experimental e que também será abordado na próxima subseção.
5.2

Limitações e Problemas
As limitações e/ou problemas encontrados no ambiente experimental foram os

seguintes:
a) sincronismo da amostragem do tráfego para os APs 2 e 3;
b) potência do sinal recebido do AP2 e intermitência;
c) controle do tempo de download e taxa de transmissão nas estações
Smartphone e Pocket-PC.

Os casos serão apresentados com maior detalhe nas subseções a seguir,
incluindo as soluções adotadas.
5.2.1 Problemas de sincronismo da amostragem do tráfego
O programa do sistema de gerência, no início dos experimentos, não
apresentava os valores de tráfego dos pontos de acesso 2 e 3 (AP2 e AP3) nos
cenários II e III. O problema ocorrido, a princípio, seria por duas razões:
1. falha de sincronismo do script que coletou informações de tráfego em
tempo diferente do tempo dos downloads (amostragem antes ou
depois da ocorrência dos downloads);
2. erro de amostragem das informações nas interfaces (eth2, eth3).

Inicialmente o script levava em torno de 6,5 minutos para sua execução e nos
experimentos os tempos de download atingiam no máximo 5,5 minutos. Sendo
assim, a amostragem do tráfego dos APs 2 e 3 estaria certamente comprometida,
pois o programa sendo seqüencial, somente o AP1 teria seu tráfego amostrado, pois
é o primeiro AP a ser amostrado no programa principal e o dos demais APs
amostrados sempre após o download da maior parte das estações associadas.
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Foram adotadas as seguintes soluções para a resolução do caso:

1. Melhoria no tempo de execução do script:
a. Reduzido para 15 o número IPs (estações) amostrados no teste
de PING (variável de latência);
b. Reduzido de três para dois pacotes no teste de PING (variável
de latência).
2. Melhoria na simultaneidade da amostragem nas três interfaces:
a. Criado três processos independentes para cada processo e
indexados para serem acionados quase simultaneamente em
um script em shell (terminal), agora como programa principal.

Somente o segundo caso (simultaneidade) foi o que realmente ajustou o
processo de amostragem de tráfego de cada AP. Desta forma, 4 instâncias do
programa foram dividas em 4 arquivos distintos, sincronizados por um script em shell
no servidor, conforme figura 48. O tempo de execução do script final (programa final)
dura pouco mais de 45 segundos.
O Apêndice B apresenta a estrutura e a indexação dos scripts inseridos no
programa principal do sistema de gerência.

Figura 48 – Alterações no script para correção de problemas de sincronismo
Fonte: elaborado pelo autor
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5.2.2 Potência do sinal recebido do AP2 – SSID “July”
O custo do AP2 apresentado na seção 4 nos primeiros cenários (I e II) obtinha
um custo inferior em relação ao seu adjacente AP3. No entanto, o AP3 foi o
escolhido para receber as reassociações no cenário III. O fato é que o AP2
apresentou um sinal com baixa potência em todas as interfaces de rede das
estações móveis, inclusive, ocorrendo intermitência nas tentativas de associação por
este AP.
A figura 49 apresenta o scan-ativo da estação Smartphone, onde há um
indicativo da potência do AP2 – SSID “July” – comparado aos demais APs da rede.

Figura 49 – Indicação da potência do AP2 (SSID: July)

Fonte: elaborado pelo autor

Um cenário com conexões em todos APs (três estações x 3 APs ) foi efetuado
em um cenário adicional (cenário extra) que será informado na conclusão desta
análise experimental. No entanto, o AP2 foi remanejado para próximo do AP1 para
que este cenário fosse possível.
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5.2.3 Controle do tempo dos downloads e taxa de amostragem

Nas experiências executadas nos dois últimos cenários, as aplicações de
navegação das estações Smartphone e Pocket-PC, não apresentavam os resultados
de taxa de transferência e tempo de download. Somente a aplicação Internet
Explorer na estação Notebook informou estes resultados em cada transferência.
Desta forma, todos os tempos de download apresentados no ambiente
experimental para as estações Pocket-PC e Smartphone foram cronometrados
manualmente, o que pode ter ocasionado erros de +/- 3 segundos nos resultados de
cada estação.
Este erro pode ter influenciando principalmente os resultados da estação
Pocket-PC. De acordo com as tabelas dos cenários II e III, os testes nesta estação
apresentaram o menor de tempo de download, pois efetuava downloads de um
arquivo de 10 MB, ocasionando resultados muito próximos entre os cenários,
indicando uma ligeira vantagem para o último cenário.

5.3

Comentários sobre a Análise Experimental
O sistema mostrou eficiência sobre as indicações de quais pontos de acesso

estariam com menor custo, orientado pela gerência, por meio dos resultados do
script e a matriz de vantagens (Kij).
Após as reassociações do cenário III, os novos custos apresentados pela
gerência demonstravam a distribuição dos custos entre os APs conforme esperado.
No entanto, não houve melhoria nos tempos de download e nas taxas de
transferência das estações móveis nas experiências deste último cenário,
independente dos remanejamentos propostos e executados.
O cenário I, somente a estação Notebook, obteve as melhores taxas de
transferência, pois não havia concorrência no acesso à Internet, seguido do cenário
II e finalmente do cenário III, com a menor vazão e menores taxas de transferência
entre todos os cenários, mesmo com o remanejamento entre as estações.
Pode ainda ter permanecido a dúvida sobre um possível cenário onde cada
estação se associasse a um AP (3 estações x 3 APs), como solução para aumentar
a vazão dos APs, sendo o melhor cenário para as três estações requisitantes.
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Este cenário adicional, extra,

foi executado e seus resultados são

encontrados na tabela 13 a seguir.

Tabela 13 – Resultados dos experimentos para o cenário adicional (Extra)
Estaçoes Móveis
Cenário

Extra

Remanejamento

Ordem do
Experimento
Teste
N-S-P

1o.

N-P-S

2o.

S-N-P

3o.

S-P-N

4o.

P-N-S

*5o.

P-S-N

6o.

3 Estações x 3 Aps

Custos dos APs

Download

Notebook

Smartphone

Pocket-PC

Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)
Tempo (seg)
Taxa (KB/s)

129
239
191
161
176
175
186
165
212
145
187
165

185

75

155

80

180

70

65

210

150

260

230

60

1

2

3

Fonte: elaborado pelo autor

Observe que os resultados das taxas de transferência e tempos de download
foram ainda inferiores que os resultados dos cenários II e III apresentados na análise
experimental. A tabela 14 apresenta as médias deste cenário extra, comparadas
com os demais cenários desta seção.

Tabela 14 – Média dos tempos de download e das taxas de transferência entre os
cenários I, II, III e Extra
Estações Móveis

Notebook

Smartphone

Pocket-PC

Cenário
I
II
III
Extra
II
III
Extra
II
III
Extra

Taxa Média Tempo Médio
(KB/s)
(s)
647
47.8
283
117
237
170
175
180
124
164
161
120
118
126

Fonte: elaborado pelo autor
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Neste cenário, há um aumento da média dos tempos de download da estação
Pocket-PC, contra uma pequena redução dos tempos de download da estação
Smartphone. No entanto, na maioria dos casos, as médias neste cenário adicional
foram depreciadas com relação as médias apresentadas no cenário II, sendo o que
apresentou as melhores médias entre os três cenários de ambiente compartilhado
(cenários II, III e Extra).

Enfim, as conclusões que todos estes cenários oferecem à análise
experimental são as seguintes:

A vazão (throughput) de um AP continuou aumentando mesmo com o
aumento do número de estações associadas, acima da vazão de saturação
considerada.
Contudo, o valor da vazão de saturação considerado para este sistema – 5,5
Mbps, relevante no cálculo da equação de custo do AP (C AP), mostrou-se
menor que a provável vazão de saturação deste sistema, operando no padrão
IEEE 802.11g com taxas acima de 20 Mbps entre estações e APs.

O valor da vazão de saturação escolhido para o sistema de gerência foi com
base nos testes de desempenho de uma rede WLAN padrão IEEE 802.11b, onde a
taxa de acesso é de no máximo 11 Mbps (SUNWOONG; KIHONG; CHONG, 2005).
A vazão esperada para um ponto de acesso será maior em ambientes que se
encontram próximos da saturação (SUNDARESAN; PAPAGIANNAKI, 2006). Como
os experimentos foram executados em rede sem fio com taxa de acesso muito
acima dos 5,5 Mbps, a real vazão de saturação não foi atingida. Ao contrário, foi
aumentada a vazão e as taxas de transferência do AP1, quando se aumentou o
número de acessos que compartilhavam este AP (no caso, o cenário II) em
detrimento dos cenários que distribuíram as estações entre os demais APs
disponíveis (cenários III e extra).
Por outro lado, quando o tráfego de um ponto de acesso estiver acima da
vazão de saturação, espera-se que a vazão deste AP diminua em função do
aumento do número de acessos ativos para uma mesma carga oferecida, conforme
figuras 12 e 14 da seção 2 (SUNWOONG; KIHONG; CHONG, 2005).
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Em ambos os casos, sabe-se que o valor da vazão de saturação adotado
para o cálculo do custo do ponto de acesso está abaixo do que deveria ser
considerado, impactando diretamente nos fatores de ponderação do tráfego (k2) e
número de acessos ativos no AP (k1) estabelecidos na equação 3, presente na
seção 3 desta dissertação.
CAP = k1* UAP + k2* TAP + k3* LAP

(3)

O fator de ponderação de tráfego k2 da equação de custo do AP (CAP), é
substituído pelos seguintes valores na atual configuração:
10-6 → quando o tráfego no AP for abaixo de 5,5 Mbps
10-5 → quando o tráfego no AP for maior ou igual a 5,5 Mbps

Como a real vazão de saturação não foi atingida (o link de acesso à Internet é
de 12 Mbps), este fator k2 contribui para um aumento desnecessário e incorreto do
valor do custo do AP, visto que na maioria dos experimentos, o custo ultrapassou
este suposto limite estabelecido de vazão de saturação (5,5 Mbps).
Já o fator de ponderação k1 da equação de custo do AP (CAP), é substituído
pelos seguintes valores:
2 → quando o número de acessos no AP for igual a uma estação ativa.
1 → quando o número de acessos no AP for igual ou maior que duas
estações ativas

No atual caso, os custos são maiores a partir de duas estações ativas em um
AP e em teoria a vazão tenderia a diminuir. Todavia, de acordo com os experimentos
do cenário II com mais de duas estações ativas em um AP e carga oferecida abaixo
do valor de saturação, a vazão aumentou. No experimento não havia 18 estações
móveis disponíveis para várias associações em um AP, como o apresentado na
seção 2 da análise da rede WLAN, para então validar o desempenho do AP com
várias estações associadas e tráfego ainda abaixo do valor de saturação
(SUNWOONG; KIHONG; CHONG, 2005).
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De qualquer forma, é relevante considerar o número de estações ativas em
um AP em relação a seu custo, somente quando o tráfego for acima da vazão de
saturação. Abaixo da vazão de saturação, aumentando-se o número de acessos,
aumenta-se a vazão do AP.
Usando da proporcionalidade entre as taxas das duas redes – IEEE 802.11b
e IEEE 802.11g – propõe-se na tabela 15 um novo valor de vazão de saturação.

Tabela 15 – Proposta de novo valor de vazão de saturação

Padrão
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g

Taxa de
Acesso
11 Mbps
54 Mbps

Vazão de
Saturação
5,5 Mbps
27 Mbps*

* valor proposto

Fonte: elaborado pelo autor

Baseado nesta nova proposta de vazão de saturação tem-se os novos valores
dos fatores de ponderação k1 e k2 do equacionamento do custo do AP:

Para o fator de tráfego k2:
o k2 = 10-6 → quando o tráfego no AP for abaixo de 27 Mbps
o k2 = 10-5 → quando o tráfego no AP for maior ou igual a 27 Mbps
Para fator de número de acessos ativos k1:
o k1 = 0 → quando o tráfego no AP for abaixo de 27 Mbps
o k1 = 1 → quando o tráfego no AP for igual ou maior que 27 Mbps

A variável de tráfego continuará aumentando em 10 vezes quando o tráfego
do AP for maior que a vazão de saturação, enquanto que a variável do número de
acessos ativos só terá relevância quando o tráfego estiver próximo do limite de
saturação (nesta nova proposta, 27 Mbps).
A fator de ponderação de latência k3 não sofrerá alterações, mantendo suas
características em função dos seguintes elementos:
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potência do AP – se diminuir a potência recebida, se degrada o sinal
aumentando a latência nos testes;
largura de Banda x Tráfego – quanto maior a largura de banda do
uplink do AP, ou menor o tráfego, menor será a latência nos testes.

Estas observações sobre os ajustes no sistema de gerência, ou seja,
encontrar empiricamente novos valores de saturação da rede, indicam os próximos
passos ou trabalhos futuros para esta gerência de controle. Além destes ajustes,
automatizar a comunicação entre a gerência e as estações móveis pode ser uma
segunda opção. É o que será visto a seguir.

5.4

Trabalhos Futuros
Duas propostas iniciais de trabalhos futuros serão apresentadas a seguir. A

primeira está relacionada com a introdução de uma Internet simulada na própria LAN
do ambiente experimental para a busca dos valores de saturação. A segunda será
uma proposta de automatização da busca da matriz de vantagens dos pontos de
acesso na gerência de controle, por parte das estações móveis associadas, por meio
de um software-cliente na própria estação.

5.4.1 Internet simulada
Uma das limitações apresentadas na conclusão deste trabalho foi com
relação ao tráfego de saturação da rede sem fio não alcançado nos cenários
experimentais. Neste sentido, uma proposta para o cenário experimental seria uma
chamada Internet simulada na rede local, conforme figura 50.
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Figura 50 – Proposta de Internet simulada para os cenários experimentais
Fonte: elaborado pelo autor

Desta forma, seriam alterados os circuitos de interconexão entre APs e
gateway-gerência e entre gateway-gerência e servidor “Internet”,

para conexões

FastEthernet em rede LAN.
A intenção é aumentar as taxas de transferência nos testes de download das
estações móveis, para que a rede atinja realmente a vazão de saturação e o
experimento encontre os limites de operação da rede. Desta forma, formatando
novamente as variáveis da equação do custo do ponto de acesso, a matriz de
vantagens e finalmente contribuindo com os possíveis remanejamentos.

5.4.2 Software-cliente para a busca automática da matriz de vantagens
Este trabalho exigiu sempre o cuidado do administrador da rede sobre o
remanejamento das estações móveis por ele administradas. Desta forma, o
administrador foi o intermediador entre a matriz de vantagens e as estações.
Uma proposta para melhorar este processo seria um software-cliente na
estação móvel que busque a matriz de vantagens e por meio dos seus valores,
oriente as novas associações.
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A gerência de controle mantém disponível todas as informações geradas
sobre os APs da rede sem fio (CAP, Kij). Este software-cliente poderia buscar estas
informações (via protocolo HTTP, por exemplo) para que em uma próxima
associação à rede sem fio, use os valores fornecidos pela gerência sobre os APs
disponíveis em sua interface.
Um exemplo de software-cliente que atualiza informações de rede e políticas
de acesso dos seus usuários em uma rede corporativa é uma aplicação chamada
IPassConnect (IPass, 2008). O IPassConnect é um gerenciador de acesso à redes
– WLAN, LAN, ISDN, entre outras – que continuamente atualiza as contas de acesso
usuário e redes externas contratadas pela empresa (hot-spot públicos, por exemplo)
por meio de políticas de segurança da corporação da qual a estação móvel pertence
e busca em uma conexão segura a um servidor corporativo (VPN).
Sabendo que este software mantém conexões periódicas com seu servidor,
esta gerência poderia também disponibilizar junto com as atualizações das políticas
de segurança, uma matriz de vantagens dos pontos de acesso possivelmente
disponíveis na área de cobertura daquela estação móvel. A figura 51 apresenta uma
proposta dos estados de funcionamento desta operação com a aplicação cliente.
No entanto, o aplicativo IPassConnect, estabelece comunicação com o
servidor em protocolo fechado (criptografia) e proprietário, impossibilitando qualquer
desenvolvimento sobre esta aplicação em especial.
Enfim, receber automaticamente os custos de APs e remanejar a estação
móvel deverá ser o principal caminho para trabalho futuro no controle de acesso a
rede sem fio IEEE 802.11. Porém, deve-se levar em conta a estabilidade do sistema,
criando uma possível "histerese" com níveis diferentes de limites de custo
(thresholds) da rede sem fio para novas associações, evitando remanejamentos
contínuos que desestabilizam a rede com o detrimento do tempo útil de estações
associadas.
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Figura 51 – Proposta de operação do software-cliente para busca automática da matriz de
vantagens
Fonte: elaborado pelo autor
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6

CONCLUSÕES
A dissertação propôs uma forma de classificar os pontos de acesso de uma

rede sem fio IEEE 802.11 por meio do custo do ponto de acesso (CAP). Em função
deste custo, estabelece-se uma matriz de vantagens entre os pontos de acesso para
que um administrador de rede possa remanejar as estações móveis em função
destes valores. Todos os valores apresentados (custos e matriz) estão disponíveis
ao administrador por meio de um sistema de gerência.
No Estado da Arte exposto na seção 2, parte das propostas apresentavam
alterações do firmware dos pontos de acesso ou a sua reprogramação com códigos
proprietários (AL-BIN-ALI, 2002; SUNSARESAN, 2006). No caso de Nicholson et al.
(2006), a inclusão de software cliente, parte do sistema de testes do ambiente de
rede sem fio e produz considerável tráfego não útil à rede (overhead) e ainda
necessita manter uma base de dados de todos os pontos de acesso já testados pelo
sistema, que deve ser continuamente atualizada em todas as estações móveis.
No tocante as alterações do ambiente de rede, o sistema de gerência deste
trabalho manteve sua proposta de transparência, não havendo alterações nos
controladores (drivers) das estações móveis, tão pouco nos pontos de acesso. Da
mesma forma, minimizou o tráfego não útil à rede (overhead) que emite até 28
pacotes ICMP de tamanho inferior a 100 bytes a cada operação da gerência
mostrada nos testes de latência das estações móveis.
O sistema de distribuição que representa a rede local (LAN) desta rede sem
fio associada, vê com total transparência o sistema de gerência e seus efeitos de
remanejamento. Em um caso particular, a possível diferença de banda dos uplinks
para a rede local (portanto, passível de gargalo no caso de remanejamentos
arbitrários) é perceptível nos testes de latência do ponto de acesso, aumentando,
portanto, o custo do AP por meio desta variável.
A gerência foi configurada em um programa simples de linguagem
interpretada (Perl) em um sistema operacional que exige poucos recursos (Linux),
abrindo espaço para que o sistema possa ser inserido em outros dispositivos e não
somente à uma estação PC. A gerência utilizou de suas próprias interfaces e
serviços internos (servidor DHCP, PING, contadores das interfaces) para coletar
informações pertinentes à operação de toda rede sem fio.
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Este projeto provou que é possível controlar os pontos de acesso de uma
rede sem fio, por meio de um custo do AP. Um custo que é a combinação de valores
disponíveis na operação de uma rede sem fio como tráfego, número de acessos por
AP e latência entre gerência e estações, aprimorando o processo de escolha de um
AP para as estações móveis.
As variáveis do custo do ponto de acesso: latência, número de acessos ativos
e tráfego do AP, apresentaram interdependência nos cenários experimentais e
seriam ainda mais efetivas se o ambiente experimental tivesse um acesso à Internet
com um link acima de 50 Mbps, somado a um número de estações móveis acima de
18 estações ativas, buscando assim os reais valores de saturação desta rede sem
fio. É por este motivo que para expandir este trabalho em um ambiente corporativo
(escalabilidade do projeto), deve-se realizar um novo cenário simulado, seguido do
experimental, utilizando mais estações móveis associadas e tráfego acima dos
valores estabelecidos nos experimentos do capítulo 4.
Neste sentido, os resultados poderiam ser utilizados para projetos de rede
sem fio em um possível dimensionamento e distribuição de estações móveis entre
os serviços de rede. Os custos dos pontos de acesso são importantes para o
remanejamento de estações móveis essencialmente quando o ponto de acesso
opera próximo dos seus limites de funcionamento.

Da mesma forma que o desempenho da rede sem fio sob saturação é hoje
ambíguo entre os estudiosos também o foi com relação à rede local no padrão
Ethernet (SUNWOONG; KIHONG; CHONG, 2005).
Em uma rede estruturada (LAN), fatores como interferência co-canal, ruído
(SNR) e contenção no caso de rede comutada (switch) não são relevantes. Desta
forma, o projeto deste sistema de gerência não deve ser diretamente aderente ao
controle de uma rede local com relação aos valores de saturação e limites de
funcionamento (ótimo) adotados neste trabalho. Todavia, um cenário em rede local
levando em consideração as mesmas variáveis (número de usuários, tráfego e
latência) gerando assim um tipo de "custo de rede local" ou "custo de switch" pode
ser relevante para possíveis remanejamentos de estações ou computadores pela
administração da rede, podendo até ser utilizado em novos projetos de LAN.
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Provou-se que as três estações móveis distribuídas entre os APs da rede sem
fio obtiveram taxas de transferência inferiores aos resultados encontrados no cenário
II, onde as estações estavam concentradas em um único ponto de acesso. Os
resultados do cenário extra, mostrados na conclusão experimental, apresentaram
taxas ainda menores que os resultados do cenário III.
Este trabalho, no tocante a formatação de um custo para um ponto de acesso,
levou em consideração três variáveis: tráfego, número de acessos e latência na
formatação do custo do AP. Ao contrário das referências citadas na seção 2, onde
em um primeiro caso, somente o número de acessos ativos em um AP foi levado em
consideração por Al-Bin-Ali (2002), no caso de Sundaresan e Papagiannaki (2006),
somente a capacidade de transmissão de um AP sem levar em consideração o seu
uplink de acesso ao sistema de distribuição, e num último caso da seção 2, somente
a largura de banda do uplink do AP estimada em um teste de download entre
estação móvel e servidor de referência (NICHOLSON et al., 2006).
Estas variáveis (latência, tráfego e número de acessos por AP) isoladas não
representam efetivamente o estado de funcionamento de um ponto de acesso e um
controle baseado somente em uma variável, seria totalmente arbitrário.
A qualidade do sinal do ponto de acesso (RSSI) é realmente um elemento
importante sobre seu funcionamento e deve ser realmente decisivo em uma
associação. No início dos trabalhos, qualquer AP “visível” nos scans das estações
móveis seria considerado usável e contado como AP disponível para um
remanejamento. Todavia, nem todo sinal considerado visível (dentro do chamado
cell switch deve ser considerado disponível (AL-BIN-ALI, 2002). O AP2 não foi
utilizado no ambiente experimental por este único motivo, mesmo com o menor
custo apresentado nos cenários relevantes.
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APÊNDICE A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PONTOS DE ACESSO

AP1 – TP-Link Wireless Router WR541G
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AP2 – 3Com Wireless LAN OfficeConnect 3CRWE454G72
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AP3 – Linksys Wireless Router WRT54GL
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APÊNDICE B - CÓDIGOS E SCRIPTS DO SISTEMA DE GERÊNCIA

Script principal – sys_managing.sh:
#!/bin/sh
/etc/init.d/sys_managing-ap.sh &&
wait &&
/etc/init.d/sys_managing-matrix.pl
#

Script de acionamento simultâneo – sys_managing-ap.sh:
#!/bin/sh
/etc/init.d/sys_managing-ap1.pl & /etc/init.d/sys_managing-ap2.pl &
/etc/init.d/sys_managing-ap3.pl &
wait
#

Scripts de amostragem dos APs
sys_managing-ap1 :
#!/usr/bin/perl
#
print "Eth1 - AP1\n";
##Programa _ Gerencia de Rede sem Fio (IEEE802.11) _ Mestrado IPT#
#Defincao de Variaveis
my $if_ap1 = 0; #trafego da interface de uplink do AP1
my $us_ap1 = 0; #numero de usuarios do AP1
my $dy_ap1 = 0; #media da latencia do AP1
my $c1 = 1; #variavel do calculo de trafego do AP
my $cost_ap1 = 0; #custo do ponto de acesso 1
#
print "definicao de variaveis com sucesso \n";
#
#CHAMADA PROCEDIMENTO PARA CALCULO DOS ELEMENTOS - TRAFEGO / LATENCIA /
NUMERO DE ACESSOS
#
&ProcessAP("eth1","192.168.1.",$if_ap1,$dy_ap1,$us_ap1,$cost_ap1);
#
#
#PROCEDIMENTOS
#
sub ProcessAP
{
# process ap-interfaces
# inputs: $_[0]: interface name (ie, eth0/eth1/eth2/ppp0)
#
$_[1]: subnet configured it
#
$_[2-4]: other variables already defined - indexed to interfaces
#
$_[5]: access point cost = CapX
##TRAFIC calculation
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# get network interface bytes info - Downloads ONLY
while ($c1 == 1)
{
my $out1 = `ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " f1`;
sleep 1;
my $out2 = `ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " f1`;
$_[2] = ($out2 - $out1)*8;
$c1 = 0;
if ($_[2] < 0)
{
$c1 = 1;
};
};
##DELAY calculation
my $c2 = 15;
#contador dos hosts no AP
my $c3 = 0;
#contador dos hosts ativos
while ($c2 > 1)
{
my $d1 = `ping -A $_[1]$c2 -c 2 | grep rtt|cut -d"=" -f2|cut -d","
-f1|cut -d"/" -f2`;
if ($d1 < 5000)
{
$_[3] = $_[3] + $d1;
$c3 = $c3 + 1;
};
$c2 = $c2 - 1;
};
## media de todos hosts no ponto de acesso referente
$_[3] = $_[3]/$c3;
##USERS calculation
$_[4] = `/etc/dhcpd-report-1.53 -t /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases |
grep 'status=active' | grep $_[1] | wc -l`;
##validar os calculos dos tres parametros:
# remove eol chars
chomp($_[2]);
chomp($_[3]);
chomp($_[4]);
print "trafego-AP1 $_[2] bps\n";
print "delay-AP1 $_[3] ms\n";
print "usuarios-AP1 $_[4] users\n";
###Calculo do CUSTO do AP
#definicao dos fatores de ponderação da equacao
my $K_us = 1; #cte da varavel de numero de usuarios
my $K_if = 0.000001; #cte da variavel de trafego
my $K_dy = 0.1; #cte da variavel de latencia
if ($_[4] < 2)
{
$K_us = 2;
};
if ($_[2] > 5500000)
{
$K_if = 0.00001;
};
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#
# calculo do custo do AP
$_[5] = $K_us*$_[4] + $K_if*$_[2] + $K_dy*$_[3];
## PARA PONTO DE ACESSO DESLIGADO/SEM ACESSO - CUSTO = 100 (MAX)
#validar os calculos do custo do AP
#remove eol chars
chomp($_[5]);
if ($_[5] == 0)
{
$_[5] = 100;
print "AP1 esta inativo - custo = $_[5]\n";
}
else
{
print "custo do AP1 eh $_[5]\n";
open (CAP1, ">/etc/cost_ap1");
print CAP1 "$_[5]";
close (CAP1);
};
};
##
#

sys_managing-ap2 :
#!/usr/bin/perl
#
print "Eth2 - AP2\n";
##Programa _ Gerencia de Rede sem Fio (IEEE802.11) _ Mestrado IPT#
#Defincao de Variaveis
my $if_ap2 = 0; #trafego da interface de uplink do AP2
my $us_ap2 = 0; #numero de usuarios do AP2
my $dy_ap2 = 0; #media da latencia do AP2
my $cost_ap2 = 0; #custo do ap2
my $c1 = 1; #variavel do calculo de trafego do AP
#
print "definicao de variaveis com sucesso \n";
#
#CHAMADA PROCEDIMENTO PARA CALCULO DOS ELEMENTOS - TRAFEGO / LATENCIA /
NUMERO DE ACESSOS
#
&ProcessAP("eth2","192.168.2.",$if_ap2,$dy_ap2,$us_ap2,$cost_ap2);
#
#
#PROCEDIMENTOS
#
sub ProcessAP
{
# process ap-interfaces
# inputs: $_[0]: interface name (ie, eth0/eth1/eth2/ppp0)
#
$_[1]: subnet configured it
#
$_[2-4]: other variables already defined - indexed to interfaces
#
$_[5]: access point cost = CapX
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##TRAFIC calculation
# get network interface bytes info - Downloads ONLY
while ($c1 == 1)
{
my $out1 = `ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " f1`;
sleep 1;
my $out2 = `ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " f1`;
$_[2] = ($out2 - $out1)*8;
$c1 = 0;
if ($_[2] < 0)
{
$c1 = 1;
};
};
##DELAY calculation
my $c2 = 15;
#contador dos hosts no AP
my $c3 = 0;
#contador dos hosts ativos
while ($c2 > 1)
{
my $d1 = `ping -A $_[1]$c2 -c 2 | grep rtt|cut -d"=" -f2|cut -d","
-f1|cut -d"/" -f2`;
if ($d1 < 5000)
{
$_[3] = $_[3] + $d1;
$c3 = $c3 + 1;
};
$c2 = $c2 - 1;
};
## media de todos hosts no ponto de acesso referente
$_[3] = $_[3]/$c3;
##USERS calculation
$_[4] = `/etc/dhcpd-report-1.53 -t /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases |
grep 'status=active' | grep $_[1] | wc -l`;
##validar os calculos dos tres parametros:
# remove eol chars
chomp($_[2]);
chomp($_[3]);
chomp($_[4]);
print "trafego-AP2 $_[2] bps\n";
print "delay-AP2 $_[3] ms\n";
print "usuarios-AP2 $_[4] users\n";
###Calculo do CUSTO do AP
#definicao dos fatores de ponderação da equacao
my $K_us = 1; #cte da varavel de numero de usuarios
my $K_if = 0.000001; #cte da variavel de trafego
my $K_dy = 0.1; #cte da variavel de latencia
if ($_[4] < 2)
{
$K_us = 2;
};
if ($_[2] > 5500000)
{
$K_if = 0.00001;
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};
#
# calculo do custo do AP
$_[5] = $K_us*$_[4] + $K_if*$_[2] + $K_dy*$_[3];
## PARA PONTO DE ACESSO DESLIGADO/SEM ACESSO - CUSTO = 100 (MAX)
#validar os calculos do custo do AP
#remove eol chars
chomp($_[5]);
if ($_[5] == 0)
{
$_[5] = 100;
print "AP2 esta inativo - custo = $_[5]\n";
}
else
{
print "custo do AP2 eh $_[5]\n";
open (CAP2, ">/etc/cost_ap2");
print CAP2 "$_[5]";
close (CAP2);
};
};
##
#

sys_managing-ap3:
#!/usr/bin/perl
#
print "Eth3 - AP3\n";
##Programa _ Gerencia de Rede sem Fio (IEEE802.11) _ Mestrado IPT#
#Defincao de Variaveis
my $if_ap3 = 0; #trafego da interface de uplink do AP3
my $us_ap3 = 0; #numero de usuarios do AP3
my $dy_ap3 = 0; #media da latencia do AP3
my $cost_ap3 = 0; #custo do ap3
my $c1 = 1; #variavel do calculo de trafego do AP
#
print "definicao de variaveis com sucesso \n";
#
#CHAMADA PROCEDIMENTO PARA CALCULO DOS ELEMENTOS - TRAFEGO / LATENCIA /
NUMERO DE ACESSOS
#
&ProcessAP("eth3","192.168.3.",$if_ap3,$dy_ap3,$us_ap3,$cost_ap3);
#
#
#PROCEDIMENTOS
#
sub ProcessAP
{
# process ap-interfaces
# inputs: $_[0]: interface name (ie, eth0/eth1/eth2/ppp0)
#
$_[1]: subnet configured it
#
$_[2-4]: other variables already defined - indexed to interfaces
#
$_[5]: access point cost = CapX
##TRAFIC calculation
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# get network interface bytes info - Downloads ONLY
while ($c1 == 1)
{
my $out1 = `ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " f1`;
sleep 1;
my $out2 = `ifconfig $_[0] |grep bytes|cut -d":" -f3|cut -d" " f1`;
$_[2] = ($out2 - $out1)*8;
$c1 = 0;
if ($_[2] < 0)
{
$c1 = 1;
};
};
##DELAY calculation
my $c2 = 15;
#contador dos hosts no AP
my $c3 = 0;
#contador dos hosts ativos
while ($c2 > 1)
{
my $d1 = `ping -A $_[1]$c2 -c 2 | grep rtt|cut -d"=" -f2|cut -d","
-f1|cut -d"/" -f2`;
if ($d1 < 5000)
{
$_[3] = $_[3] + $d1;
$c3 = $c3 + 1;
};
$c2 = $c2 - 1;
};
## media de todos hosts no ponto de acesso referente
$_[3] = $_[3]/$c3;
##USERS calculation
$_[4] = `/etc/dhcpd-report-1.53 -t /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases |
grep 'status=active' | grep $_[1] | wc -l`;
##validar os calculos dos tres parametros:
# remove eol chars
chomp($_[2]);
chomp($_[3]);
chomp($_[4]);
print "trafego-AP3 $_[2] bps\n";
print "delay-AP3 $_[3] ms\n";
print "usuarios-AP3 $_[4] users\n";
###Calculo do CUSTO do AP
#definicao dos fatores de ponderação da equacao
my $K_us = 1; #cte da varavel de numero de usuarios
my $K_if = 0.000001; #cte da variavel de trafego
my $K_dy = 0.1; #cte da variavel de latencia
if ($_[4] < 2)
{
$K_us = 2;
};
if ($_[2] > 5500000)
{
$K_if = 0.00001;
};
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#
# calculo do custo do AP
$_[5] = $K_us*$_[4] + $K_if*$_[2] + $K_dy*$_[3];
## PARA PONTO DE ACESSO DESLIGADO/SEM ACESSO - CUSTO = 100 (MAX)
#validar os calculos do custo do AP
#remove eol chars
chomp($_[5]);
if ($_[5] == 0)
{
$_[5] = 100;
print "AP3 esta inativo - custo = $_[5]\n";
}
else
{
print "custo do AP3 eh $_[5]\n";
open (CAP3, ">/etc/cost_ap3");
print CAP3 "$_[5]";
close (CAP3);
};
};
##
#

