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RESUMO
A partir da segunda metade dos anos 90, as redes sem fio se tornaram
populares, impulsionadas principalmente pela explosão de acessos à Internet
proporcionada pelo aumento crescente do uso de smartphones e tablets.
Acompanhando esta tendência, a partir do final da década de 2000 o IEEE publicou
as revisões 11n e 11ac do padrão 802.11, que tornaram possível às redes sem fio
alcançarem velocidades na faixa de Gigabits por segundo. O aumento na velocidade
de acesso combinado ao uso crescente de dispositivos móveis fez surgir as redes
WLAN de Alta Densidade, que são encontradas em ambientes com grande
concentração de pessoas, como estádios e arenas, pátios de aeroportos, centros de
convenções, salões de hotéis, entre outros. A quantidade elevada de dispositivos e
Access Points (APs) numa área restrita aumenta de forma significativa a interferência
entre eles, o que faz com que redes de alta densidade tenham necessidades e práticas
específicas de projeto e implementação. Este trabalho tem por objetivo analisar se a
utilização de ajustes em parâmetros de controle da rede na camada física (potência
de transmissão e sensibilidade de acesso ao meio físico) e na camada de enlace
(alocação dinâmica de canais) em conjunto com técnicas de cobertura de Rádio
Frequência (RF) e arquitetura das redes, como a disposição dos Access Points no
ambiente e o reuso de canais de transmissão, pode proporcionar uma qualidade de
experiência adequada aos usuários de redes WLAN de Alta Densidade. Para atingir
este objetivo, foi realizado um estudo de caso em duas arenas ou estádios, medindo
o desempenho destas redes de acordo com métricas de desempenho para ambientes
de redes sem fio. Os resultados obtidos demonstraram que é viável utilizar redes sem
fio nestes ambientes, desde que sejam seguidas algumas orientações de
implementação e de uso que visam diminuir a interferência entre os dispositivos em
rede.
Palavras-chave: Redes de Alta Densidade; IEEE 802.11ac; Interferências em redes;
Redes WLAN.

ABSTRACT

High Density WLANs using IEEE 802.11ac protocol: case study of a stadium

Since the second half of 1990s, wireless networks have become popular, driven
mainly by the explosion of Internet access provided by the increasing use of
smartphones and tablets. Following this trend, the IEEE published, from the late 2000s,
11n and 11ac versions of 802.11 standard, which made it possible for wireless
networks achieving speeds in the Gigabits per second rate. The increase in access
speed combined with the increasing use of mobile devices has created the High
Density WLANs, which are found in high concentration environments such as stadiums
and arenas, airport courtyards, convention centers, hotel ballrooms, among others.
The high number of devices and Access Points in a restricted area significantly
increases the interference between them, which makes high density networks have
specific design and implementation needs and practices. This work has the objective
to analyze if the use adjustments in network control parameters in the physical layer
(transmission power and clear channel assessment) and in the data link layer (dynamic
channel assignment) together with Radio Frequency (RF) design and architecture
techniques such as the provision of Access Points in the environment and the reuse
factor, can provide adequate Quality of Experience for users of High Density WLANs.
To achieve this objective, a case study was conducted in two arenas or stadiums,
measuring the performance of these networks according to wireless performance
metrics. The results demonstrate that they are viable using WLANs in these
environments, since some implementations and usage guidelines are followed, in
order to reduce the interference between devices.
Key Words: High Density WLANs; IEEE 802.11ac; Wireless network interferences;
Wireless Networks.
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1 INTRODUÇÃO
Esta seção detalha a motivação, objetivos, contribuições, além do método e
organização do trabalho que será adotado para desenvolvimento do estudo.

1.1

Motivação
Acompanhando a explosão no acesso à Internet que se verificou a partir da

segunda metade da década de 90, as redes sem fio tornaram-se bastante populares
no início do novo milênio. A flexibilidade de acesso e a liberdade proporcionada pela
ausência de fios tornou possível manter-se conectado à Internet por mais tempo, em
diferentes lugares (espaços abertos, na rua, nos Cyber Cafés etc.) e através de
diferentes dispositivos. Novos equipamentos, como os smartphones e os tablets,
foram lançados tendo como única forma de acesso à Internet a comunicação sem fio.
No final dos anos 90 o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
publicou o padrão 802.11 com uma série de protocolos que padronizaram e
disciplinaram o acesso às redes sem fio. As inovações tecnológicas que foram
surgindo levaram ao desenvolvimento de revisões complementares, sendo as mais
importantes as 11a, 11b, 11g, 11n e 11ac, que trouxeram maior alcance e velocidade
aos dispositivos compatíveis com estes protocolos. O conjunto das especificações
IEEE 802.11 passou a ser conhecido como Wireless Fidelity (Wi-Fi); atualmente, as
redes Wi-Fi estão presentes em diferentes localidades, como residências, escolas,
escritórios, órgãos governamentais, cafeterias, livrarias, dentre outros. Em algumas
comunidades, redes Wi-Fi são utilizadas no acesso à “última milha” (COX, 2002),
permitindo residências e escritórios em áreas isoladas conectarem-se à Internet.
As revisões mais recentes do padrão Wi-Fi, notadamente o padrão IEEE 802.11n
e principalmente o IEEE 802.11ac, lançados a partir do final da década de 2000,
proporcionaram aumentos significativos na largura de banda e velocidade de acesso
às redes; o aumento de velocidade de acesso combinado ao uso cada vez maior de
smartphones e tablets levou ao surgimento das chamadas High Density Wireless
Local Area Networks (HDWLANs) e Very High Density Wireless Local Area Networks
(VHDWLANs), nomeadas daqui para frente como redes WLAN de Alta Densidade.
As redes WLAN de Alta Densidade são definidas como redes com uma área de
cobertura de RF com um grande número de usuários e Access Points (APs) em um
único espaço físico, ou seja, em um único domínio de colisão de Rádio Frequência
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(RF). Costuma-se estabelecer pelo menos 100 dispositivos por célula, sendo que em
algumas situações pode se encontrar 500 dispositivos por célula (L UKASZEWSKI,
2015). Redes WLAN de Alta Densidade podem ser encontradas em grandes salas de
leitura, auditórios, centros de convenções, salões de hotéis, estádios e arenas, salas
de concertos, cassinos, pátios de aeroportos, dentre outros; por contemplarem um
grande número de usuários em uma área reduzida de alcance, estas redes têm
características específicas de projeto, segurança e implementação, uma vez que o
número elevado de APs e usuários em uma área reduzida aumenta a interferência
entre eles.
Em maio de 2013, por conta do sucesso notável (KRAEMER, 2013) das redes
Wi-Fi, o IEEE criou o grupo de estudos High Efficiency WLAN (HEW) dentro do grupo
de trabalho IEEE 802.11 para “melhorar a eficiência e o desempenho de redes 802.11
... incluindo ambientes de alta densidade com um número grande de Access Points e
estações” (KRAEMER, 2013). O grupo de estudos HEW levou a aprovação de uma
nova versão – 802.11ax – que iniciou os estudos em março de 2014 e tem lançamento
previsto para 2019; este novo padrão promete melhorar a eficiência de espectro e
aumentar a velocidades das redes atuais.
Diversos estudos foram publicados descrevendo casos de Redes WLAN com
milhares de usuários em ambientes de campus ou urbanos, tais como os de
Afanasyev et al. (2008), Aguayo et al. (2004), Henderson, Kotz e Abyzov (2008) e
Fuscaldi e Murta (2010); nestes ambientes, os usuários estão espalhados pela área
de cobertura, que normalmente é bastante ampla, podendo chegar a dezenas de
quilômetros quadrados. Este trabalho trata de redes WLAN com um número elevado
de usuários em uma área mais restrita, em torno de 200.000 m², como em um estádio,
o que o diferencia destes estudos citados.
Segundo trabalho publicado em julho de 2014 por um dos grupos de estudo
HEW do IEEE, o cenário de um estádio é o que tem a maior probabilidade de criar
gargalos em redes Wi-Fi no prazo de 2020 (PERSSON, H. et al., 2014).

1.2

Objetivo
Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo de caso de duas redes WLAN

utilizando o padrão IEEE 802.11ac instaladas em dois estádios ou arenas e que
oferecem conectividade e acesso à Internet a milhares de usuários simultaneamente.
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Pretende-se estudar o uso das redes WLAN em ambientes de alta densidade,
analisando se a utilização de ajustes em parâmetros de controle da rede, como a
potência de transmissão, a sensibilidade no acesso ao meio físico e a alocação
dinâmica de canais, em conjunto com aspectos de instalação, como o projeto da
cobertura de RF e a divisão dos APs no ambiente físico, pode proporcionar aos
usuários destas redes um desempenho adequado aos serviços demandados. Com
isso, busca-se avaliar a eficiência do uso de redes WLAN nestes ambientes.

1.3

Contribuições
Diversos estudos publicados sobre redes sem fio de alta densidade, como os de

Ma et al. (2015), Jamil, Cariou e Helard (2014), Wang, Derakhshani e Ngoc, (2014),
Apollonia (2015), Jamil (2015) e Richart (2014), propuseram o ajuste de parâmetros
de controle da rede tanto na camada física (potência de transmissão e sensibilidade
de acesso ao meio físico) quanto na camada de enlace (alocação dinâmica de canais)
como forma de diminuir a interferência entre os usuários e melhorar o acesso à rede.
Este trabalho, em um estudo de caso, analisa o uso destes ajustes em conjunto com
técnicas de projeto da cobertura de RF e arquitetura das redes, como a divisão dos
APs no ambiente e o reuso de canais, o que permite, além de avaliar a viabilidade do
uso de redes sem fio em ambientes de alta densidade similares ao caso estudado,
trazer recomendações práticas a este uso.
Em redes cabeadas, geralmente o desempenho é medido pela relação sinalruído - Signal-to-Noise Ratio (SNR) -, que é mais fortemente influenciada pela
distância entre o transmissor e o receptor. Em redes sem fio, o SNR pode variar em
função de diferentes perdas no caminho (path loss), sombras por conta de prédios e
obstruções e pela interferência de ondas (HAENGGI at al, 2009), o que faz com que
a relação sinal-ruído mais interferências – Signal-to-interference-plus-noise Ratio
(SINR) -, seja a mais apropriada para se avaliar o mérito do sistema (HAENGGI at al,
2009). Assim, o estudo da viabilidade de uso de redes sem fio nestes ambientes deve
levar em conta a existência de um nível adequado de SINR ao longo da área de
cobertura, que consideramos ser de 25 a 30dB (LUKASZEWSKI, 2015) e a qualidade
da

experiência

que

os usuários têm

ao

utilizar

os

(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2001).

serviços

oferecidos
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1.4

Método de Trabalho
Este estudo está dividido da seguinte forma:
a) Análise bibliográfica: Etapa inicial que consiste no levantamento de trabalhos
que apresentam propostas para melhorar o desempenho e funcionalidade de
redes WLAN de Alta Densidade. A análise bibliográfica explora também os
conceitos sobre a comunicação sem fio entre dispositivos em rede, incluindo
conceitos de cobertura de RF, além de descrever o histórico de evolução do
padrão IEEE 802.11 e as principais deficiências e dificuldades destes
protocolos. O objetivo desta etapa é analisar trabalhos relacionados visando a
melhora do desempenho em ambientes de alta densidade e os benefícios e
dificuldades encontrados em cada uma destas propostas;
b) Arquitetura de rede: Nesta etapa são detalhadas técnicas de arquitetura de
redes sem fio desenvolvidas para ambientes de alta densidade e como estimar
os recursos de hardware e software necessários para a comunicação sem fio
nestes ambientes;
c) Seleção das métricas para análise do estudo de caso: Aqui são
apresentadas e selecionadas as métricas que serão empregadas para a
análise e medição de desempenho nos estádios utilizados como estudo de
caso;
d) Realização das medições no ambiente do estudo de caso: As medições
são realizadas durante uma partida nos estádios selecionados para estudo de
caso, de acordo com as métricas selecionadas anteriormente;
e) Análise dos resultados: Nesta última etapa os resultados são analisados e o
desempenho das redes WLAN dos estudos de caso realizados é medido de
acordo com as métricas definidas. Por meio desta análise, verifica-se a
viabilidade de uso de redes sem fio em ambientes de alta densidade similares
ao estudado.

1.5

Organização do Trabalho
A seção 2, Revisão Bibliográfica, traz os conceitos necessários sobre cobertura

de RF e comunicação sem fio em rede segundo o protocolo IEEE 802.11, além de
descrever o histórico de evolução deste protocolo e as suas principais deficiências e
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dificuldades. A análise de trabalhos relacionados com propostas para melhorar o
desempenho e funcionalidades destas redes também é apresentada nesta seção.
A seção 3, Arquitetura de Rede, descreve técnicas de arquitetura de redes sem
fio em ambientes de alta densidade e apresenta como calcular os recursos de
hardware e software necessários para a comunicação em ambientes de alta
densidade.
Na seção 4, Métricas de Avaliação de Redes, são apresentadas métricas ou
parâmetros para análise de desempenho de redes sem fio em ambientes de alta
densidade.
A seção 5, Análise do Estudo de Caso, traz a análise e medição de desempenho
nos estádios durante uma partida de futebol, e apresenta quais métricas foram
utilizadas para se averiguar a viabilidade de uso de redes sem fio nestes estádios.
A seção 6, Análise dos resultados, concentra a análise dos resultados segundo
as medições realizadas e apresenta as limitações encontradas.
A seção 7, Conclusões, traz as conclusões deste trabalho e também sugestões
para trabalhos futuros.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção apresentam-se os principais conceitos relacionados à comunicação

sem fio entre dispositivos em rede. Descreve-se ainda o histórico de evolução do
padrão IEEE 802.11, criado especificamente para comunicação entre equipamentos
sem fio. As principais deficiências e dificuldades destes protocolos também são
apresentadas. Por fim, detalham-se as características específicas das redes WLAN
de Alta Densidade e são analisados trabalhos relacionados que apresentam propostas
para melhorar o desempenho e funcionalidades destas redes.

2.1

Redes Wi-Fi – Padrões da Série IEEE 802.11
As primeiras iniciativas de desenvolvimento de um protocolo para comunicação

entre equipamentos sem fio foram feitas no sentido de se aproveitar os padrões já
existentes para comunicação com fio, como o 802.3 (Ethernet) (HIERTZ et al., 2010),
ou o 802.4 (Token Ring), sendo o 802.4L o primeiro padrão de redes WLAN
(RYPSINSKI, 2006). Entretanto, em meados dos anos 1990 ficou claro que os
protocolos já existentes, como o Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection (CSMA/CD) do padrão 802.3 não eram apropriados para comunicação em
redes com rádios, uma vez que o ambiente com rádios não permite detectar colisões,
e em março de 1991 o projeto 802.11 foi aprovado pelo IEEE com o propósito de
desenvolver um protocolo específico para comunicação entre equipamentos sem fio.

2.1.1 Distributed Coordination Function (DCF)
O primeiro padrão 802.11 foi publicado em 1997, apresentado como um
protocolo de camada 2, o Distributed Coordination Function (DCF), popularmente
chamado de Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA), que
difere do padrão CSMA/CD (Ethernet) porque tenta evitar colisões, e não detectá-las.
Antes de transmitir, uma estação “ouve” o canal de transmissão para verificar
se ele está livre, por meio de um ajuste na camada física que estabelece um limite
para detectar a portadora - Carrier Sense Threshold (CST). O tempo que a estação
aguarda para detectar a portadora é fixo e pré-determinado, estabelecido pelo
parâmetro DCF Inter-Frame Space (DIFS). Após o período de tempo DIFS, se não
houver nenhuma comunicação acontecendo, a estação tem a oportunidade de
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transmissão – Transmit Opportunity (TXOP) - e a inicia; se outra estação estiver
transmitindo, então ela espera por um tempo aleatório para iniciar a transmissão
(JAMIL, I., 2015). Como todas as estações esperam por um tempo diferente para
transmissão, a colisão é evitada.
A Figura 1 ilustra como funciona o padrão DCF.
Figura 1 – Funcionamento do padrão Distributed Coordination Function (DCF)

Fonte: Jamil, I. (2015, p.12)

2.1.2 Clear Channel Assessment (CCA)
O tempo aleatório que cada estação irá aguardar para iniciar uma nova
transmissão é definido por uma janela de contenção – Contention Wide (CW) existente no protocolo. Este tempo diminui a cada nova tentativa de transmissão
frustrada pelo fato do canal ainda estar ocupado. Antes de se iniciar este tempo
aleatório, a estação aguarda ainda por um tempo variável, mas pré-configurado de
acordo com a classe de serviço – Class of Service (CoS) - estabelecido para esta
estação; este tempo é chamado de Arbitration Inter-Frame Space (AIFS). Por
exemplo, um dispositivo de voz pode utilizar um Voice Class of Service ([VO] CoS),
que normalmente tem um AIFS mais curto que um dispositivo de dados que, na maior
parte dos casos, não terá prioridade e utilizará um Unprioritized Class of Service ([BE]
CoS).
A Figura 2 mostra três dispositivos com diferentes classes de serviços que
aguardam a transmissão de dados. Neste exemplo, o celular e o AP tentam a
transmissão ao mesmo tempo, como o celular tem prioridade, pois utiliza uma classe
de serviço de voz ([VO] CoS), ele transmite antes, na segunda janela de oportunidade.
O tablet, que tinha iniciado antes a tentativa de transmissão, é quem transmite na
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primeira janela de oportunidade, mesmo não tendo prioridade ([BE] CoS).

Figura 2 – Três dispositivos com diferentes classes de serviços aguardando a oportunidade
de transmitir – Transmit Opportunity (TXOP)

Fonte: Lukaszewski (2015)

O limite para detectar a portadora estabelecido pelo CST faz parte de um
procedimento conhecido como Clear Channel Assessment (CCA), e é muitas vezes
referenciado como “sensibilidade CCA” (LUKASZEWSKI, 2015).
Uma vez que a estação ganhe acesso ao canal e inicie a transmissão, ela
intercala os frames transmitidos com um intervalo chamado de Short Inter-Frame
Space (SIFS). Este é o intervalo máximo a se manter entre os frames numa sequência
de transmissão para que outro dispositivo não ganhe acesso ao meio físico durante
esta sequência. O intervalo SIFS é menor do que o intervalo DIFS, assim, na prática,
qualquer outro dispositivo que queira transmitir irá entender que o meio físico está
ocupado durante este tempo SIFS. Existem regras no protocolo DCF que impedem
uma estação de monopolizar o meio físico através de longas sequências de
transmissão intercaladas por intervalos SIFS (JAMIL, I., 2015).
Após uma transmissão bem-sucedida, o receptor responde ao transmissor com
um frame

que

indica

o recebimento positivo

– Acknowledgment

(ACK).

Consequentemente, se o transmissor não receber um ACK após uma transmissão,
ele entende que o frame não foi bem recebido e o retransmite. Frames de broadcast
e multicast não são confirmados desta forma, apenas os frames unicast.
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Na Figura 3, a estação STAB falha ao decodificar o segundo frame enviado pela
estação STAA. Como a estação STAA não recebe um sinal ACK, ela retransmite o
segundo frame.
Figura 3 – Sequência básica de transmissão e confirmação de recebimento –
Acknowledgement (ACK) - de frames

Fonte: Jamil, I. (2015, p.14)

2.1.3 Request to Send (RTS) / Clear to Send (CTS)
Além do método de acesso básico descrito anteriormente, o padrão 802.11
ainda definiu um método adicional chamado de Request to Send (RTS) / Clear to Send
(CTS) que consiste de dois frames que controlam a transmissão e são anteriores à
troca de frames de dados. Após o período de contenção, o dispositivo que ganha
acesso ao meio físico envia um RTS. Após reconhecer este RTS, a estação
destinatária da transmissão responde ao transmissor com um CTS, após um SIFS.
Finalmente, o transmissor inicia o envio dos frames de dados (após um SIFS). Estes
frames informam às demais estações o tempo de duração da troca de dados entre as
estações através do Network Allocation Vector (NAV); o NAV tem a função de tornar
o meio físico virtualmente ocupado, ou seja, a estação que inicia a transmissão após
o envio de um RTS e recebimento de um CTS tem o meio físico “reservado” a ela
durante um período de tempo definido por NAV (JAMIL, I, 2015).
Na Figura 4 vemos o handshake do mecanismo RTS / CTS.
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Figura 4 – RTS / CTS handshake

Fonte: Jamil, I. (2015, p.15)

O mecanismo RTS / CTS é útil na solução do problema conhecido como “nó
escondido” (hidden node), em que uma estação que deseja acesso ao meio físico e
está distante do transmissor pode não perceber o meio como ocupado e iniciar uma
nova transmissão ao mesmo tempo, como indicado na Figura 5.
Na Figura 5, a estação C está na área de alcance da estação B, mas não está
na área de alcance da estação A. Uma transmissão de A para B pode não ser
detectada por C, o que pode ocasionar uma transmissão simultânea de C para B e
uma colisão, com uma necessária retransmissão de ambas estações (A e C).
Utilizando-se o mecanismo RTS / CTS a colisão é evitada, já que C não detecta a
transmissão de A para B, mas detecta o CTS enviado por B, e aguarda um tempo
NAV para iniciar uma nova transmissão.

25

Figura 5 – O problema do “nó escondido” (hidden node)

Fonte: Wikipedia

2.1.4 Frames de controle em redes de alta densidade
Os frames RTS, CTS e ACK são chamados “frames de controle” e têm a
finalidade de controlar a comunicação entre as estações e garantir o acesso justo ao
meio físico. Este controle é feito estabelecendo-se intervalos de tempo, definidos
pelos parâmetros DIFS, AIFS, SIFS e NAV, que garantem estas comunicações. Todos
estes frames atuam no chamado “processo de arbitragem”, em que as estações
disputam entre si o direito de acesso ao meio físico. Estes frames são precedidos por
preâmbulos, que informam às estações os tempos estabelecidos além de outras
funções de controle e gerenciamento. Apesar de necessários, estes frames e seus
preâmbulos acabam por desperdiçar o tempo disponível para transmissão de dados,
o que é mais crítico em transmissões em alta velocidade, já que os frames de controle
e principalmente seus preâmbulos são transmitidos à baixas velocidades, para que
todas estações, até mesmo as mais lentas, possam detectá-los (LUKASZEWSKI, C.
e LI, L., 2015).
Estes frames de controle também impactam o desempenho das redes de alta
densidade, em que normalmente existe um número grande de estações associadas
em cada AP disponível. Lukaszewski, C. e Li, L. (2015), verificaram que em ambientes
com 100 estações associadas por AP o número de frames de dados transmitidos
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diminui em 34% em relação a ambientes com 1 estação por AP e o número de frames
de controle aumenta de 3 a 5 vezes.
A figura 6 ilustra as mudanças no número de frames transmitidos pelo aumento
do número de estações associadas por AP.

Figura 6 – Número de frames transmitidos pelo número de estações associadas

* NDP (Null Data Packet) são frames de controle utilizados para economia de energia.

Fonte: Lukaszewski, C., Li, L. (2015)
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2.1.5 Frequências e canais do padrão original
O padrão 802.11 ainda definiu a utilização da banda de frequência na faixa de
2,4 GHz, que está disponível para utilização sem uma licença de operação. Esta
banda foi dividida em 14 canais separados de 5 MHz, sendo que em alguns países
nem todos estes canais estão disponíveis para utilização (BUTER, J. et al., 2013).
Para prevenir a interferência com outros equipamentos funcionando na mesma
faixa de frequências, foram definidos dois mecanismos de controle – Dynamics
Frequency Selection (DFS) e Transmit Power Control (TPC). O DFS permite que o AP
altere o canal no qual está sendo feita a transmissão dos dados para diminuir ou evitar
interferências e o TPC muda a potência de transmissão para não interferir nos
equipamentos próximos. A velocidade de transmissão possível neste padrão é de até
2 Mbps.

2.2

Evolução do padrão IEEE 802.11
Esta subseção detalha as principais versões do padrão 802.11, assinalando as

diferenças entre estas versões e as inovações tecnológicas proporcionadas pelos
seus lançamentos.

2.2.1 IEEE 802.11b
A emenda 802.11b foi definida em 1999. Ela possibilitou a utilização de canais
de 20 MHz de transmissão, através da união dos canais de 5 MHz definidos na
primeira versão do padrão, em 1997. Foram disponibilizados 3 canais de 20 MHz sem
sobreposição, que variam conforme a regulamentação de cada país. Este aumento
no canal de transmissão possibilitou suportar transmissões até 11 Mbps.

2.2.2 IEEE 802.11a
Muito embora tenha sido lançado quase ao mesmo tempo que o padrão 11b,
este padrão inovou ao utilizar um mecanismo diferente de transmissão via rádio
conhecido como Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM), ao invés do
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) inicialmente utilizado, um método mais
complexo, que possibilitou maiores velocidades de transmissão. Além disso, passou
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a operar na faixa de 5 GHz, que também está disponível para utilização sem licença,
como a frequência de 2,4 GHz, e que apresenta menor interferência que esta última,
embora apresente maior perda de sinal. Estas alterações possibilitaram velocidades
de transmissão de até 54 Mbps.

2.2.3 IEEE 802.11g
O padrão 11a possibilitava velocidades de transmissão maiores que o padrão
11b, mas com uma complexidade de transmissão maior, devido à utilização do padrão
OFDM ao invés do DSSS do padrão 11b. O padrão 11g foi lançado em 2003
compatível com os dois padrões anteriores. O 11g opera na faixa de 2,4 GHz e suporta
os dois mecanismos de transmissão – DSSS e OFDM -, o que possibilitou coexistir
com equipamentos legados 11b e também 11a, alcançando velocidades de até 54
Mbps.

2.2.4 IEEE 802.11n
O padrão 11n foi desenvolvido em 2009 com o propósito de possibilitar aos
usuários mudar suas conexões cabeadas para conexões sem fio, oferecendo suporte
a aplicações com uso intensivo de largura de banda, através de um maior throughput
de transmissão.
Muito embora o IEEE estabeleça como velocidade máxima 150 Mbps, foram
desenvolvidos dispositivos com mais de uma antena transmitindo ao mesmo tempo,
aumentando consideravelmente a velocidade de transmissão. Assim, equipamentos
com 4 antenas para transmissão e 4 antenas para recepção podem alcançar a
velocidade teórica de 600 Mbps neste padrão.
O padrão 11n opera nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz, sendo compatível com os
padrões anteriores 11a, 11b e 11g. A coexistência com estes produtos legados pode
impactar na velocidade de transmissão, uma vez que estes equipamentos legados
compartilham o mesmo rádio (11 Mbps para os equipamentos 11b e 54 Mbps para os
equipamentos 11a e 11g), e ocupam o tempo disponível para transmissão com
velocidades menores; uma opção para contornar esta dificuldade é utilizar APs com 2
rádios, em que um deles é utilizado para acesso dos equipamentos legados
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(compatibilidade com os padrões anteriores) e o outro trabalha apenas com os
equipamentos 11n, a velocidades mais altas. Além disso, cada rádio pode funcionar
com um método diferente de transmissão (DSSS ou OFDM).
O aumento no throughput de transmissão foi possível em razão de melhoras
que foram implementadas no padrão, sendo as principais abaixo listadas (SALTER,
A., 2013):
a) Channel Bonding: Habilidade para combinar dois canais adjacentes de 20
MHz para formar um único canal de 40 MHz. Isso permite mais que dobrar a
largura de banda disponível (porque entre dois canais vizinhos tem que se
deixar um faixa de banda separando os canais para diminuir interferências) e
aumentar a velocidade de transmissão. Nos países em que estão disponíveis
apenas 3 canais não sobrepostos de 20 MHz na banda de 2,4 GHz, só
conseguimos disponibilizar um único canal de 40 MHz nesta banda de
frequência, o que torna difícil a utilização desta largura de canais. Assim, a
viabilidade de uso de canais de 40 MHz está associada ao uso da banda de 5
GHz;
b) Multiple-input, Multiple-output (MIMO): É o sistema que possibilita múltiplas
antenas transmitirem e receberem sinais na mesma frequência e ao mesmo
tempo. Isso é possível através de um fenômeno conhecido por multipath, que
permite múltiplos sinais de rádio atingirem diferentes antenas de recepção por
diferentes caminhos, desviando em objetos, por exemplo. Existe a
possibilidade de se utilizar 2, 3 ou 4 antenas para transmissão e para recepção,
chamadas de spatial streams (SSs) e identificado como 2x2, 2x3, 3x2, 3x3 ou
4x4, representando o número de SSs, ou a quantidade de antenas para
transmissão e recepção, respectivamente;
c) Beamforming: As estações enviam informações sobre a qualidade dos sinais
que estão sendo recebidos, ou enviam pacotes para escuta que servem para
que os APs ajustem o ganho e a fase de cada transmissor para melhorar o
alcance e a recepção dos sinais;
d) Band Steering: É uma técnica que encoraja as estações a utilizar a banda de 5
GHz ao invés de 2,4 GHz, em que há menor interferência e as estações podem
utilizar os canais de 40 MHz disponíveis.
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2.2.5 IEEE 802.11ac wave 1
Criado com o intuito de oferecer velocidades de acesso superiores a 1 Gbps, o
padrão 11ac foi desenvolvido em 2014, e passou a ser conhecido como “Gigabit WiFi”. A proposta deste padrão é tornar as redes wireless alternativas viáveis às redes
cabeadas, oferecendo velocidades de acesso próximas a estas e possibilitando
suporte a demandas crescentes de alto desempenho, como a transmissão de vídeo
em alta definição.
Devido à dificuldade de implementação das inovações tecnológicas trazidas
por este padrão, a primeira onda de produtos compatíveis com o 11ac disponibilizados
comercialmente ofereceu apenas parte dos recursos necessários; assim, a velocidade
máxima teórica deste padrão, que chega a 6,9 Gbps, foi reduzida para 1,3 Gbps na
primeira onda de produtos, que se convencionou chamar de 11ac wave 1, sendo
postergado para uma próxima geração de produtos, chamada de 11ac wave 2, o
suporte a velocidades superiores (ARUBA NETWORKS, 2014b).
As principais inovações em relação ao padrão 11n que possibilitaram este
aumento na velocidade foram as seguintes (ARUBA NETWORKS, 2014b):
a) Channel Bonding: Suporte a canais de 80 MHz e 160 MHz, ao invés dos 40
MHz anteriores do 11n;
b) Modulação: Foi introduzido um novo esquema de modulação e codificação,
baseado no 256 Quadrature Amplitude Modulation (256 QAM), que permitiu
aumentar a velocidade de transmissão. O padrão 11n utilizava o padrão 64
QAM;
c) Multiple Spatial Streams: O padrão 11n provê a utilização de 4 SSs, enquanto
o 11ac possibilita utilizar até 8 SSs;
d) Multiuser Multiple-input, Multiple-output (MU-MIMO): O MU-MIMO se diferencia
do MIMO pelo fato de possibilitar que um AP se comunique com até 4 clientes
ao mesmo tempo.
Os produtos wave 1 utilizavam canais de 80 MHz, 3 SSs e apenas MIMO (sem
suporte a MU-MIMO), o que limitou a velocidade a 1,3 Gbps, como já mencionado. O
padrão 11ac, diferente do 11n, possibilita apenas a operação na faixa de 5 GHz, sem
suporte à faixa de 2,4 GHz (ARUBA NETWORKS, 2014b).
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2.2.6 IEEE 802.11ac wave 2
A segunda onda de produtos 11ac, ou wave 2, lançada em 2015, trouxe
inicialmente suporte a 4 SSs, canais de 160 MHz e suporte a MU-MIMO, sendo a
velocidade máxima teórica de 3,6 GHz. Alguns fabricantes mantiveram o suporte
apenas a canais de 80 MHz num primeiro momento, situação onde a velocidade
máxima teórica é reduzida a 1,8 GHz. O suporte às especificações máximas do padrão
está previsto em futuras atualizações dos produtos, quando então a velocidade de
6,9 Gbps será possível (ARUBA NETWORKS, 2016 e CISCO SYSTEMS, 2015).

2.2.7 Comparativo das principais versões do padrão 802.11
A tabela 1 detalha as principais versões dos padrões 802.11 e as suas
principais características.
Tabela 1 – Resumo dos padrões 802.11
Padrão

Modulação

Faixa de Frequência

Velocidade Transmissão

Lançamento

802.11b
802.11a
802.11g
802.11n
802.11ac

DSS
OFDM
DSS / OFDM
DSS / OFDM
DSS / OFDM

2,4 GHz
5 GHz
2,4 / 5 GHz
2,4 / 5 GHz
5 GHz

11 Mbps
54 Mbps
54 Mbps
150 Mbps
6,9 Gbps

1999
1999
2003
2009
2014

Fonte: Autor

2.3

Redes WLAN de Alta Densidade
O aumento na velocidade de transmissão proporcionado pelas revisões mais

recentes do padrão 802.11, principalmente 11n e 11ac, combinado com o uso cada
vez maior de dispositivos com comunicação sem fio fez com que as redes WLAN de
Alta Densidade surgissem. Do ponto de vista prático, estas redes são formadas
quando há uma grande concentração de usuários, como em centros de convenções
ou estádios, portando seus próprios equipamentos sem fio (smartphones, tablets,
notebooks etc.) e demandando conectividade a estes dispositivos.
À medida que o número de usuários aumenta, o desempenho da rede degrada,
uma vez que o meio físico utilizado é compartilhado por todos usuários. Para resolver
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este problema usualmente adicionam-se mais APs, o que melhora a qualidade de
serviço percebida pelos usuários.
Este aumento no número de APs (e também de usuários), por outro lado, traz
problemas de interferência, que também degradam o desempenho da rede. Dois tipos
principais de interferências são destacados (VILLEGAS et al., 2007):
a) Interferência de mesmo canal – Co-Channel Interference (CCI): causada por
transmissões indesejadas que acontecem no mesmo canal de frequências;
b) Interferência de canal adjacente – Adjacent Channel Interference (ACI):
causada por transmissões em canais adjacentes ou parcialmente sobrepostos.
O motivo principal para o surgimento destas interferências é o número limitado
de canais não sobrepostos disponíveis nas bandas utilizadas pelo padrão 802.11. A
banda de 2,4 GHz oferece apenas 3 canais não sobrepostos de 22 MHz – canais 1, 6
e 11, como ilustrado na Figura 7.
Figura 7 – Canais disponíveis no padrão 11b

Fonte: Buter, J. et al. (2013, p.10)

Nos países em que o canal 14 também está disponível para utilização, tem-se
disponíveis 4 canais de 22 MHz (1, 6, 11 e 14 ou 1, 5, 9 e 13) e 2 canais de 40 MHz
(3 e 11); grande parte dos países não permite a utilização do canal 14, neste caso a
disponibilidade é de apenas um canal de 40 MHz.
Se utilizarmos a banda de 5 GHz teremos uma quantidade maior de canais
disponíveis; esta quantidade varia conforme a regulamentação de cada país, já que
em algumas regiões alguns canais são reservados para outros tipos de
comunicações. Um ponto importante é se decidir pela utilização ou não dos chamados
canais Dynamic Frequency Selection (DFS); canais DFS trabalham em frequência que
são utilizadas por radares meteorológicos ou militares, assim, o seu uso só é permitido
em uma região onde não exista a atuação destes radares. O IEEE determina que se
o AP detectar algum radar atuando na mesma faixa de frequência utilizada por este
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AP ele deve forçar a mudança para outro canal e permanecer por um período mínimo
de 30 minutos sem utilizar o canal onde a interferência foi detectada (FEDERAL
COMMUNICATIONS

COMMISSION

OFFICE

OF

ENGINEERING

AND

TECHNOLOGY LABORATORY DIVISION, 2016). No Brasil, a Anatel também
estabelece regras similares à do IEEE (ANATEL, 2008). Além disso, equipamentos
mais antigos podem não suportar estes canais.
A Figura 8 ilustra os canais na banda de 5 GHz disponíveis nos Estados Unidos.
Figura 8 – Canais disponíveis no padrão 11ac nos Estados Unidos da América

Fonte: Lukaszewski (2015)

A Figura 8 mostra que ao utilizarmos canais DFS estão disponíveis nos Estados
Unidos 21 canais não sobrepostos de 20 MHz, utilizando canais mais largos de 40
MHz, conseguimos 12 canais não sobrepostos, ou 6 canais de 80 MHz, ou apenas 2
canais de 160 MHz.
Assim, quando utilizamos a banda de 2,4 GHz, ou não utilizamos canais DFS na
banda de 5 GHz, ou utilizamos canais mais largos, poucos canais estarão disponíveis
para uso pela rede Wi-Fi, e as interferências acima descritas ocorrerão mais
frequentemente. Desta maneira, em ambientes muito densos ou em localidades onde
apenas canais não DFS estejam disponíveis, deve-se utilizar canais menos largos, de
20 MHz, preferencialmente; em ambientes de baixa densidade, ou em que canais DFS
estejam sendo utilizados, implementações com canais de 40 MHz e 80 MHz são mais
comuns e, eventualmente, canais de 160 MHz, se o número de usuários for bem
restrito e o nível de ruído suficientemente baixo.
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As interferências de mesmo canal e de canal adjacente ocorrem quando dois
APs estão próximos o suficiente para que a transmissão de um interfira no outro (no
caso da interferência de mesmo canal) ou para que haja uma sobreposição física entre
os canais utilizados pelos APs (no caso da interferência de canal adjacente). As
Figuras 9 e 10 ilustram estas interferências.
Figura 9 – Interferência de mesmo canal

Fonte: Apollonia, G (2015, p.12)
Figura 10 – Interferência de canal adjacente

Fonte: Apollonia, G (2015, p.12)

Uma possível solução para diminuir ou eliminar estas interferências é deixar os
APs distantes um do outro de tal forma que não haja sobreposição entre as suas
células de cobertura; entretanto, esta solução se contrapõe à utilização em ambientes
densos, no qual o número elevado de usuários e APs faz com que a distância entre
os APs seja reduzida.
Assim, um ajuste preciso de parâmetros, combinado com um dimensionamento
adequado da área de cobertura e um bom aproveitamento do espectro disponível, são
técnicas que melhoram o desempenho de redes WLAN de Alta Densidade, e são fruto
de estudos acadêmicos que serão apresentados ainda nesta seção.
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2.4

Cobertura de RF
Em ambientes tradicionais, como residências, escritórios, prédios públicos,

hospitais, entre outros, a exigência principal que se tem das redes WLAN é que os
APs tenham uma cobertura adequada para atender a toda a área onde os usuários se
conectarão à rede. Em ambientes de alta densidade, tem-se um número maior de
usuários, dispositivos e APs para atender a estes usuários e dispositivos; neste
ambiente, existe visada direta entre os APs, ou seja, eles “podem escutar uns aos
outros”, e isso faz com que as interferências de mesmo canal e de canais adjacentes
sejam mais frequentes, por isso, muitas vezes restringe-se a cobertura dos APs para
diminuir estas interferências, o que faz com que a capacidade dos APs, ou seja, o
número máximo de dispositivos associados a estes APs, passe a ser o fator mais
crítico em ambientes de alta densidade (RUCKUS WIRELESS, 2012).
Assim, para melhorar a capacidade dos equipamentos, algumas ações podem
ser tomadas:
a) Aumentar o número de APs: com isso, o número de dispositivos associados
por AP diminui. Redes WLAN com dezenas de milhares de usuários exigem
centenas de APs para associação dos usuários, uma vez que cada AP
tipicamente consegue associar apenas algumas centenas de usuários;
b) Utilizar frequências maiores de RF: as revisões mais recentes do protocolo
802.11 trabalham com frequências de 2,4 GHz e 5 GHz; frequências menores
possibilitam maior alcance dos sinais, já que as perdas são menores ao longo
da área de alcance, entretanto, a interferência é menor em frequências maiores
(BUTER at al, 2013). Quando se tem foco na capacidade e não na cobertura,
deve-se priorizar menos interferências do que maior alcance, logo, prefere-se
utilizar frequências maiores. Adicionalmente, a frequência de 5 GHz permite
um maior número de canais do que a de 2,4 GHz;
c) Priorizar o uso de canais mais estreitos: o protocolo 802.11ac permite a
utilização de canais de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz e 160 MHz; canais mais largos
suportam maiores velocidades, mas aumentam a interferência, já que o número
total de canais disponíveis é menor.
Um ponto importante no projeto de cobertura de RF é o planejamento do reuso
de canais, ou seja, garantir que cada AP utilize um canal que não é utilizado por um
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dos seus APs vizinhos; neste caso, AP vizinho é aquele cuja área de cobertura se
sobrepõe à area do AP com um nível de sinal suficiente para interferir na transmissão
deste AP e causar retransmissão.
A Figura 11 mostra um diagrama de reuso de canais adequado à diminuição de
interferência entre APs.
Figura 11 – Planejamento de reuso de canais que diminui interferências

Fonte: Lukaszewski (2015)

Na Figura 11 não existem dois canais adjacentes (ou dois canais iguais)
vizinhos. Por exemplo, o canal 48, no centro da figura, tem como vizinhos os canais
36, 153, 161, 40, 157 e 149, nenhum deles repetido ou adjacente. Claro que a
propagação de sinais em APs não se dá em hexágonos perfeitos como ilustrados na
Figura 11, a cobertura de cada AP é influenciada por diversos fatores externos.
Algumas propostas no meio acadêmico foram feitas para se criar protocolos que
façam a alocação dinâmica de canais, como nos trabalhos de Apollonia (2015) e
Richart (2014), facilitando o reuso de canais. Também na indústria os fabricantes
desenvolveram os seus protocolos proprietários com esta mesma finalidade, como
encontrado em Aruba Networks (2014a), Cisco Systems (2016) e Ruckus Wireless
(2014). Estes protocolos apresentam bons resultados em ambientes de baixa
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densidade, com poucos APs, mas em ambientes com alta densidade de usuários e
APs eles podem tomar decisões que nem sempre são as mais adequadas, como
alocar o mesmo canal para APs que estão em locais adjacentes, como lados opostos
de uma mesma parede. Em ambientes com alta densidade, pode ser necessário
planejar o reuso de canais levando-se em conta a topologia da rede, o que não é
possível em protocolos de alocação dinâmica de canais.
O aumento no número de canais disponíveis através da utilização prioritária da
faixa de 5 GHz em detrimento da faixa de 2,4 GHz e da utilização de canais mais
estreitos de 20 MHz, ao invés de canais mais largos de 40, 80 ou 160 MHz, facilita o
reuso de canais, uma vez que o maior número de canais proporciona maior distância
de reuso entre os APs. A Figura 12 ilustra este aumento de distância no reuso de
canais.
Figura 12 – Distância de reuso de acordo com o número de canais disponíveis

Fonte: Lukaszewski (2015)

2.5

Estratégias para diminuir a interferência em redes WLAN
Broustis et al. (2009) afirma que existem três estratégias principais que podem

ser utilizadas para diminuir a interferência e aumentar a capacidade em redes WLAN:
a) Alocação inteligente de frequência entre os APs (alocação dinâmica de canais);
b) Balanceamento da carga dos usuários associados aos APs;
c) Controle da potência de transmissão e recepção de cada AP.
A utilização destas técnicas nos permite a diminuição da interferência e o
consequente aumento da capacidade porque possibilita isolar as transmissões de três
maneiras diferentes – no espaço (controle da potência), no tempo (balanceamento da
carga) e na frequência (alocação de canais).
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Estas estratégias nos propiciam benefícios, mas também podem nos trazer
dificuldades adicionais ao dimensionamento das redes. Por exemplo, a diminuição na
potência de transmissão, técnica bastante utilizada em redes celulares (MHATRE,
PAPAGIANNAKI e BACCELLI, 2007), diminui a interferência de mesmo canal e entre
canais adjacentes, mas pode aumentar a perda de pacotes, ocasionando mais
retransmissões e degradando o desempenho. Outra possibilidade, que muitas vezes
é utilizada em conjunto com a diminuição da potência de transmissão, é o ajuste da
sensibilidade CCA, através da diminuição do limite para reconher a portadora
estabelecido pelo parâmetro CST; quando diminuimos o valor do CST (mais sensível),
menos transmissões simultâneas acontecem, diminuindo as colisões e melhorando o
desempenho, mas o espaço disponível para transmissão de cada AP também diminui,
o que afeta o desempenho.
Assim, o estabelecimento de protocolos que realizam o ajuste dinâmico destes
parâmetros, em função do ambiente, da carga utilizada, do número e velocidade dos
usuários destas redes, foi amplamente estudado, tanto no meio acadêmico como pela
indústria. Alguns destes estudos foram realizados antes de 2009, e restringiram-se às
versões 11b, 11a e 11g, que eram os padrões existentes até aquele ano. Exemplos
destes estudos encontram-se nos trabalhos de Gupta et al. (2006), Mhatre e
Papagiannaki (2006), Ergin, Ramachandran e Gruteser (2007), Ma et al. (2007), Li et
al. (2007), Zheng e Hoang (2007), Mhatre, Papagiannaki e Baccelli (2007), Murty et
al. (2008), Ma e Roy (2008) e Zhu et al. (2008). Por serem estudos mais antigos, não
exploram técnicas mais modernas trazidas pelas revisões 11n e 11ac, como o MIMO
e MU-MIMO e a possibilidade de trabalhar com um número maior de canais, oferecida
pela faixa de 5 GHz (no padrão 11ac) e pelas recentes regulamentações que
aumentaram o número de canais disponíveis nesta faixa. Desta maneira, os
resultados e conclusões destes trabalhos limitam-se aos padrões da época, que
dificilmente são utilizados hoje em dia.
Na indústria, alguns fabricantes desenvolveram protocolos proprietários que
trabalham com estas três técnicas apresentadas e monitoram continuamente o
desempenho da rede, ajustando os parâmetros da rede de forma dinâmica para
melhorar este desempenho. Exemplos destes protocolos são o Adaptive Radio
Management (ARM) da Aruba Networks (ARUBA NETWORKS, 2014a), o Radio
Resource Management (RRM) da Cisco Systems (CISCO SYSTEMS, 2016) e o
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ChannelFly da Ruckus Wireless (RUCKUS WIRELESS, 2014). Por serem protocolos
proprietários, só funcionam nos equipamentos destes fabricantes, não havendo
interoperabilidade com produtos de outros fabricantes.

2.6

Trabalhos relacionados
Estudos acadêmicos mais recentes, realizados a partir de 2009, foram feitos

propondo protocolos ou técnicas para diminuir a interferência nestas redes e melhorar
o desempenho em ambientes de alta densidade, ou para simular o comportamento e
medir o desempenho de redes utilizando estes protocolos propostos em ambientes de
alta densidade.
Li et al. (2011) propõe um novo algoritmo chamado Power Control for AP
Performance (PCAP) com o intuito de controlar a potência dos APs da rede
melhorando o equilíbrio entre a equidade (ou a igualdade de chances de transmissão
entre todos os usuários da rede estabelecida pela norma 802.11) dos usuários e APs
e o throughput de uma rede 802.11 com várias taxas diferentes de velocidade. Foi
realizada uma simulação num ambiente virtual com 20 APs distantes 100 metros um
do outro e com 200 a 350 usuários e os resultados obtidos mostraram uma melhor
alocação de banda e um melhor desempenho da rede na comparação com outros
protocolos existentes. A preocupação dos autores é com ambientes que apresentam
diferentes taxas de velocidade, em como garantir acesso justo e em velocidades
adequadas a todos os usuários da rede, não são feitas considerações para ambientes
de alta densidade e mesmo no ambiente simulado a distância entre os APs é bem alta
(100 metros), o que não se encontra em ambientes com alta densidade de usuários.
As simulações foram feitas utilizando-se padrões mais antigos – 11b e 11g – em
detrimento da versão 11n já disponível quando da publicação do artigo.
Ma et al. (2015) também propôs um novo algoritmo chamado Simplified
Coefficient of Variation (SCV) com o mesmo intuito de controlar a potência dos APs
da rede melhorando o equilíbrio entre equidade de usuários e APs e o throughput de
uma rede 802.11 com várias taxas diferentes de velocidade. Este artigo é bem
parecido com o artigo anterior de Li et al. (2011), os autores preocuparam-se em
comparar o seu algoritmo SCV com o algoritmo PCP proposto pelos outros autores.
O ambiente de simulação também foi muito parecido com o de Li et al. (2011), com

40

20 APs distantes 100 metros um do outro. A questão de uma alocação dinâmica em
múltiplos canais também é apresentada como objetivo secundário do trabalho, mas é
pouco explorada. A exemplo do artigo anterior, a preocupação maior aqui é com
ambiente com diferentes taxas de velocidade e não com ambientes com alta
densidade de usuários. As simulações foram feitas utilizando-se padrões mais antigos
– 11b e 11g – em detrimento das versões 11n e 11ac já disponíveis quando da
publicação do artigo.
Em Wang, Deraknshani e Ngoc (2014) é proposto um algoritmo para alocação
dinâmica de canais em ambientes de alta densidade. Este algoritmo proposto foi
desenvolvido para redes distribuídas e não coordenadas, ou seja, sem a figura de um
elemento central que gerencia e controla os demais dispositivos da rede; neste
cenário, a alocação dos APs em diferentes canais é decidida pelos próprios APs, que
compartilham informações da carga entre si e decidem qual o melhor canal para
trabalharem. Apesar de focar em um ambiente de alta densidade, o ambiente virtual
utilizado para simulação foi de apenas 6 APs e os estudos de referência apresentados
são todos de 2002 a 2008, anos em que ainda não estavam disponíveis equipamentos
nos padrões 11n e 11ac; os autores também optaram por utilizar a banda de 2,4 GHz,
onde há menos canais disponíveis, ao invés de se utilizar a banda de 5 GHz, onde o
wnúmero de canais é bem maior e que vem sendo preferida atualmente.
Apollonia (2015) também propõe um protocolo para alocação dinâmica de canais
como forma de diminuir a interferência e melhorar o desempenho em ambientes
densos. O autor argumenta que a banda de 5 GHz é a mais apropriada para redes de
alta densidade, mas aponta que a maior frequência traz a desvantagem da menor
cobertura (maior dificuldade de propagação através de móveis, paredes e muros) e
maior controle da banda, principalmente no que se refere aos canais DFS e, por esta
razão, foca seus estudos na banda de 2,4 GHz, com o protocolo proposto alocando
os APs nos 3 canais não sobrepostos disponíveis nesta banda de frequência. São
propostas 3 diferentes estratégias para esta alocação – local e sem coordenação,
coordenada e distribuída e centralizada, com a conclusão que a centralizada é a que
oferece melhores resultados. O ambiente para avaliação destes protocolos foi de um
testbed com 10 APs montados para esta finalidade.
Richart (2015) propõe um mecanismo conjunto de controle de potência e de
alocação dinâmica de canais chamado Power, Rate and Carrier-Sense-Threshold
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Control (PRCS) para melhor desempenho em ambientes de alta densidade. O
ambiente de simulação utilizado foi o NS3 com 4 APs e 10 estações e o desempenho
do protocolo PRCS foi comparado neste ambiente com o de outros protocolos
existentes. Os artigos utilizados como referência e os protocolos comparados são, em
sua maioria, bem antigos, de 2004 a 2008, com apenas 1 artigo de 2009 e outro de
2012, quando estava disponível o padrão 11n; várias inovações tecnológicas surgiram
de lá para cá, trazendo melhorias significativas para o desempenho das redes WLAN
e isso não foi considerado (nem citado) pelo autor.
Broutis et al. (2009) realizou testes de desempenho em 3 diferentes protocolos,
correspondentes a cada uma das estratégias apresentadas anteriormente – alocação
dinâmica de canais, balanceamento de carga e controle de potência; cada um dos
protocolos foi testado em separado e em conjunto, com o intuito de se verificar se a
adoção conjunta de mais de uma estratégia melhora o desempenho da rede, o que
não se verificou. O ambiente de teste constou de dois testbeds, um com 21 APs e 30
estações e outro com 8 APs e 20 estações. Foi criado um método para avaliar o
desempenho destes protocolos, o que os autores entendem ter sido a maior
contribuição do estudo. As redes utilizadas foram 11a e 11g, as mais utilizadas na
época, muito embora produtos 11n já estivessem disponíveis.
O estudo presente propõe-se a analisar a questão do uso das redes WLAN em
ambientes de alta densidade por meio de estudo de caso de implementações em
estádios, em que as estratégias apresentadas na subseção 2.5 para diminuição da
interferência e aumento da capacidade em redes WLAN tenham sido implementadas.
Como detalhado na subseção 2.5, os principais fabricantes utilizam estas técnicas em
seus equipamentos através de implementações proprietárias, em sua maioria
disponibilizadas via arquiteturas centralizadas, ou seja, com um elemento central que
tem a função de controlar e gerenciar o tráfego entre os APs da rede. O objetivo desta
análise é de se verificar a viabilidade de uso de redes WLAN em um ambiente com
milhares de pessoas acessando a rede simultaneamente.
Assim, este trabalho visa analisar ambientes de alta densidade de usuários (e
não ambientes com múltiplas taxas de velocidade, como em Li et al., 2011 e Ma et al.,
2015), com redes funcionando no padrão 11ac, que é o mais recente (diferente dos
trabalhos acima relacionados, que analisaram as redes mais antigas, nos padrões
11a, 11b e 11g) e realizando estudo de caso em implementações em ambientes reais
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(ou não controlados), com centenas ou milhares de APs e estações, o que também o
difere dos trabalhos anteriormente relacionados, que trabalharam em ambientes
virtuais ou testbeds com 10 a 20 APs e de 10 a 30 estações.
Desta maneira, analisando todos estes pontos em conjunto em um estudo de
caso, objetiva-se concluir sobre a viabilidade da utilização deste tipo de rede em
ambientes com alta densidade de usuários. As próximas sessões detalharão estes
resultados obtidos.

2.7

Conclusão do capítulo
A publicação da primeira versão do padrão IEEE 802.11 em 1997 permitiu a

comunicação através de redes de dados entre equipamentos sem fio de forma
apropriada, já que o padrão CSMA/CA, oriundo desta versão, foi criado
especificamente com o propósito de evitar colisões entre os equipamentos
transmitindo na rede, e não apenas detectá-las.
As versões seguintes deste protocolo trouxeram inovações tecnológicas que
possibilitaram melhor cobertura e maior velocidade de transmissão, possibilitando o
funcionamento com um número cada vez maior de dispositivos, o que fez surgir as
Redes WLAN de Alta Densidade.
Estudos foram realizados propondo protocolos e ajustes que melhoram a
cobertura de RF e a capacidade de associação das estações participantes destas
redes de alta densidade. Assim, propostas foram feitas para ajustar parâmetros que
reduzem a interferência e melhoram o desempenho da rede, como canal a ser
utilizado, potência de transmissão e balanceamento de carga entre os usuários.
Este presente trabalho se propõe a analisar a questão do uso das redes WLAN
em ambientes de alta densidade por meio de estudo de caso de implementações em
estádios, onde todos estes aspectos podem ser analisados e estudados em conjunto,
verificando a sua aplicação em um ambiente com milhares de pessoas acessando a
rede simultaneamente.
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3

ARQUITETURA DE REDE

Esta seção detalha as principais técnicas de arquitetura de redes sem fio
desenvolvidas para ambientes de alta densidade e como estimar os recursos de
hardware e software necessários para a comunicação sem fio nestes ambientes.
Existem diferentes cenários de alta densidade e cada um deles pode ter
necessidades específicas de desempenho e capacidade. Os conceitos gerais aqui
apresentados sobre arquitetura de redes WLAN de Alta Densidade são válidos para
todos estes locais, mas as soluções apresentadas nesta seção podem não ser as mais
apropriadas para todos ambientes de alta densidade. Por causa disso, é importante
entender o tipo e as principais características de cada ambiente para se avaliar quais
técnicas são as mais apropriadas.
Como exemplo, uma rede em uma escola em que cada estudante utiliza seu
dispositivo durante todo o tempo de aula tem necessidades de desempenho diferentes
de um centro de convenções em que milhares de dispositivos podem ou não estar
ativos num dado momento, ou em um estádio onde existem picos de utilização, como
nos intervalos dos jogos. Cada um destes cenários também tem necessidades
diferentes de uso (largura de banda necessária, atraso máximo suportado, ciclo de
trabalho suportado etc.) e capacidade (throughput por usuário).
Neste trabalho, nos dispomos a dimensionar e estimar os recursos necessários a
um estádio ou arena, que é o caso objeto deste estudo.

3.1

Descrição do cenário
Em julho de 2013, numa reunião realizada em Genebra, Suiça, o grupo de

estudos HEW do IEEE aprovou um documento que propunha diferentes cenários a
serem utilizados como modelos para o estudo da eficácia de redes WLAN em
ambientes de alta densidade (CARIOU, L., 2013). Um dos modelos propostos é o de
um estádio, com características principais descritas abaixo:
a) Área aberta com poucos obstáculos e múltiplos APs. A maior parte das
transmissões ocorre com visada direta, em rajadas no tempo, com picos de
utilização ao longo do evento e distribuída de forma não uniforme entre os
diferentes usuários dentro da área de cobertura;
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b) Alta densidade de usuários e dispositivos, considerado 0,5 dispositivos por m²;
c) Distância entre os APs entre 12 a 20m.
Com base neste modelo, Levy, J. e La Sita, F. (2013) propuseram ao mesmo
grupo de trabalho do IEEE um ambiente em que o estádio é dividido em áreas de
tamanho 12m x 12m com um AP em cada uma destas áreas e com as seguintes
características:
a) cobertura aérea (APs localizados acima dos assentos);
b) Cada AP (cada bloco de 12m x 12m) cobre 242 assentos (11 fileiras com 22
assentos em cada uma delas);
c) 0,5m de espaçamento entre as fileiras de assentos;
d) De 12m a 13,4m de distância entre os APs;
e) Take rate (porcentagem de uso simultâneo da rede) de 30%, correspondendo
a 72 dispositivos ativos por AP.
Assim, para o correto dimensionamento do nosso cenário, vamos considerar um
estádio com estas características propostas por Levy, J. e La Sita, F. (2013) e com
capacidade para 40.000 torcedores.

3.1.1 Tipos e variedades de dispositivos
A maior parte dos usuários das redes sem fio é composta por torcedores, que
irão basicamente se manter conectados à rede durante o evento através de um
smartphone. Adicionalmente, estes usuários podem ainda portar um segundo
dispositivo, como um tablet.
Apesar do ambiente proposto por Levy, J e La Sita, F. (2013) considerar um
take rate de 30%, a expectativa é que este número cresça no futuro, seja pela maior
utilização destes dispositivos conectados à rede, seja pelo fato de que cada usuário
pode portar mais que um dispositivo. Assim, consideraremos um take rate de 60%,
com os dispositivos portados pelos usuários (smartphones e tablets) sendo
predominantemente 1SS e 2SS (50% cada).
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3.1.2 Expectativas de uso e de bandas
As expectativas de uso variam de acordo com as aplicações suportadas e o
público que as estão utilizando. Os torcedores irão em sua maioria acessar a Internet
e e-mails e podem baixar alguns vídeos, aplicações que não consomem muita banda
e que suportam altas latências; os empregados podem demandar aplicações
específicas de bilheteria e pontos de venda, que usam pouca banda, mas exigem
baixa latência (Aruba Networks, 2014b).
A Tabela 2 traz um resumo destas aplicações e das necessidades de banda e
de latência delas.
Tabela 2 – Necessidades de banda e latência das aplicações utilizadas
Grupo

Torcedores

Aplicações

Largura de Banda

Máxima Latência

Mínima

Suportada

Acesso à Internet

~ 300 Kbps

Média

e-mails

~ 200 Kbps

Alta

Vídeos

~ 500 Kbps

Média

Bilheteria

Leitura de bilhetes

< 200 Kbps

Baixa

Pontos de Venda

Transações

< 200 Kbps

Baixa

Acesso à Internet

~ 300 Kbps

Média

Fotos e vídeos

~ 500 Kbps

Média

Acesso à Internet

~ 300 Kbps

Média

e-mails

~ 200 Kbps

Alta

Vídeos

~ 500 Kbps

Média

via

Cartões de Crédito
Imprensa

Empregados

Fonte: Elaborado pelo Autor com dados de Aruba Networks (2014b)

3.1.3 Interferências
Locais abertos (venues) com poucos obstáculos, como estádios, são
normalmente ambientes com grande interferência de Wi-Fi. Isso acontece por vários
motivos, mas o principal é que vários APs têm visada direta entre eles, o que faz com
que um AP consiga “enxergar” e “ouvir” vários outros APs; além disso, a falta de
obstáculos favorece a propagação do sinal.
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Estes fatores, combinados ao fato de termos centenas de APs no ambiente (em
nosso caso, cada AP cobre 242 assentos, como definido no ambiente proposto por
Levy, J. e La Sita, F. (2013) e, como temos capacidade total de 40.000 espectadores,
é natural estimarmos em torno de 200 APs no estádio), que é bem maior que o número
de canais disponíveis para transmissão (máximo de 25, dependendo da faixa de
frequência utilizada e das especificações do país), assim, podemos esperar termos
mais que uma dezena de APs no mesmo canal.
Outros fatores que influenciam a alta interferência neste ambiente é o fato de
que muitos smartphones e tablets normalmente utilizam a máxima potência EIRP
permitida e que a distância entre os APs é curta (em nosso caso, de 12m a 13m).
Todos estes fatores somados levam a uma maior preocupação com o projeto
da cobertura de RF. A utilização de antenas direcionais (que têm a propriedade de
enviar ou receber ondas com mais eficiência em algumas direções do que em outras,
direcionando o foco de cobertura das antenas) e o correto posicionamento dos APs
são quesitos cruciais, que têm de ser avaliados e considerados pelos projetistas da
cobertura de RF. Além disso, se superestimarmos o número de APs no ambiente,
poderemos aumentar significativamente a interferência entre eles e degradar o
desempenho total (RUCKUS WIRELESS, 2012).
3.2

Dimensionamento
Com base nas considerações apresentadas na subseção anterior – Descrição

do Cenário - vamos dimensionar os equipamentos necessários para a comunicação
sem fio neste cenário descrito.
3.2.1 Definição de métricas
As seguintes métricas foram consideradas (estabelecidas pelo autor):
a) Take rate: 60%;
b) Número de dispositivos ativos: 24.000 (40.000 torcedores X 60%);
c) Largura de Banda mínima necessária: 500 Kbps;
d) Latência máxima suportada: de média a alta;
e) Divisão entre faixa de frequências para os torcedores:
i.

5 GHz: 75%;
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ii.

2,4 GHz: 25%.

A divisão de acordo com a faixa de frequências foi feita levando-se em conta
que os dispositivos mais modernos são compatíveis com a faixa de 5 GHz e que esta
é preferencial à de 2,4 GHz, por ter menor interferência e suportar um maior número
de canais para transmissão.
3.2.2 Estimativa da capacidade de dispositivos associados
A Tabela 3 traz um resumo da capacidade de dispositivos associados que deve
ser suportada tanto para a VLAN Guest (torcedores) quanto para a VLAN Segura
(empregados e terceirizados).
Tabela 3 – Capacidade de dispositivos associados
Grupo

Capacidade total de

Dispositivos em 5

Dispositivos em

dispositivos associados

GHz

2,4 GHz

24.000

18.000

6.000

Bilheteria

50

50

0

Pontos de Venda

100

100

0

Imprensa

100

50

50

Empregados

150

150

0

Total VLAN Guest

24.000

18.000

6.000

Total VLAN Segura

400

350

50

24.400

18.350

6.050

Torcedores (Guest)

Total Geral

Fonte: Elaborado pelo Autor com dados de Lukaszewski, C. (2015)

Assim, a capacidade total de dispositivos associados que a rede Wi-Fi deve
suportar é de 24.400 usuários, sendo 18.350 na faixa de frequências em 5 GHz e
6.050 na faixa de frequências em 2,4 GHz, incluindo aí a VLAN Guest e a VLAN
Segura.
3.2.3 Estimativa do número de APs
No ambiente proposto por Levy, J. e La Sita, F. (2013) cada AP cobre 242
assentos, como temos um take rate de 60%, cada AP irá cobrir até 145 dispositivos
ativos. Se trabalharmos com APs com dois rádios, sendo um na faixa de 5 GHz e outro
na faixa de 2,4 GHz, como normalmente se trabalha em ambientes de alta densidade,
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o número de APs deverá ser especificado para atender à capacidade total de
dispositivos associados na faixa de 5 GHz, que é maior que a da faixa de 2,4 GHz.
Assim, temos uma capacidade total de dispositivos associados de 18.000 (na
faixa de 5 GHz) para a VLAN Guest e, como cada AP cobre 145 dispositivos ativos,
serão necessários 125 APs (18.000 / 145) com 2 rádios para atender aos torcedores.
Esta quantidade será suficiente para atender tanto os usuários na faixa de 5 GHz
quanto os usuários na faixa de 2,4 GHz.
No caso da VLAN Segura dos empregados e terceirizados, a correta
quantificação do número de APs depende da análise e correta dimensão do local e,
invariavelmente, um site survey deve ser realizado. Entretanto, para fins de
dimensionamento, fizemos algumas previsões baseadas na área a ser coberta que
estão resumidas na Tabela 4.
Tabela 4 – Estimativa do número de APs necessários
Grupo

Torcedores
(Guest)

Métrica para

Cenário para

Método contagem

Número de APs

contagem

métrica

APs

necessários

Nº dispositivos

18.000

145 dispositivos por

125

em 5 GHz

AP

Serviços

Área

5.000 m²

1 AP por 100 m²

50

Imprensa

Assentos

50

1 AP por 50

1

assentos
Empregados

Área

2.000 m²

1 AP por 100 m²

Total

20
196

Fonte: Elaborado pelo Autor com dados de Lukaszewski, C. (2015)

3.2.4 Dimensionamento dos demais dispositivos
Uma vez dimensionado o número de dispositivos acessando a rede
simultaneamente e o número de APs necessários, é possível o dimensionamento dos
demais dispositivos. Este dimensionamento deve ser feito para um ambiente de alta
disponibilidade, ou seja, os equipamentos que representam um ponto único de falhas,
como os controladores, switches core e servidores de autenticação, deverão ser
configurados de forma redundante, para garantir a funcionalidade da rede mesmo em
caso de falhas individuais. Equipamentos como switches de borda não precisam ser
replicados (nem mesmo as conexões para os APs), uma vez que a falha em um destes

49

equipamentos (ou em uma destas portas) pode levar alguns APs a não funcionarem,
mas não fará com que a rede toda pare, no máximo sobrecarregará outros APs e
tornará o acesso à rede mais lento.
Ítens como o tamanho do link necessário para comunicação com a operadora
e a capacidade dos servidores de autenticação são importantes, um dimensionamento
mal feito destes equipamentos pode levar a uma degradação no desempenho da rede,
o que irá comprometer a experiência dos usuários presentes ao evento.
Outro ponto importante são os APs a serem utilizados. Como já explicado
anteriormente, a recomendação é para utilização de APs com 2 rádios (um para a
faixa de 5 GHz e outro para a faixa de 2,4 GHz), o que dobra a capacidade dos
dispositivos. Também é importante a utilização de equipamentos para ambientes
externos, resistentes à água, poeira, vento, dentre outros, e com suporte a antenas
externas, que possibilite utilizar antenas adequadas à distância dos APs aos usuários
e ao ângulo necessário de cobertura.
Em relação à escolha das antenas, normalmente em ambientes de alta
densidade o uso de antenas omnidirecionais não é uma boa escolha, sendo mais
comum a utilização de antenas direcionais de feixe estreito (RUCKUS WIRELESS,
2012). As antenas direcionais têm duas vantagens: primeiro, o foco reduzido do feixe
diminui a interferência com os APs vizinhos, segundo, o feixe estreito aumenta o
ganho do sinal, o que possibilita o AP ser colocado distante dos usuários, o que é
especialmente importante num ambiente como um estádio, em que os APs
normalmente ficam a vários metros de altura dos usuários. É comum utilizar-se
antenas com um ângulo de apenas 30º de cobertura (RUCKUS WIRELESS, 2012).
Assim, os demais dispositivos que precisam ser dimensionados estão abaixo
resumidos:
a) Controladores dos APs: Devem ser dimensionados de acordo com o número
de dispositivos associados simultaneamente de 24.400 dispositivos. Deve-se
utilizar uma configuração de alta disponibilidade 1+1, dividindo-se a carga entre
os dois controladores redundantes;
b) Switches de borda: Serão necessárias 196 portas PoE+ de switch para atender
a todos os APs, o que resulta em 9 switches de 24 portas;
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c) Core switches: Dois core switches com 24 portas numa configuração de alta
disponibilidade são suficientes. As tabelas de encaminhamento destes
dispositivos devem suportar as 24.000 entradas por VLAN exigidas pelo nosso
ambiente, o que normalmente está bem aquém da capacidade máxima
suportada por estes dispositivos;
d) Servidores: A maior preocupação deve ser no pico das associações dos
usuários. Para este dimensionamento, consideraremos que 5% do total de
torcedores chegue ao estádio em 5 minutos, o que resultaria numa frequência
de 4,1 autenticações por segundo (24.400 dispositivos X 5% / 300 segundos).
São necessários 4 tipos diferentes de servidores:
i.

Servidores DHCP;

ii.

Servidores DNS;

iii.

Servidores de autenticação (AAA ou servidores Radius);

iv.

Servidores para portal captivo.

e) Firewalls: Devem ser dimensionados para suportar o número total de
dispositivos associados simultaneamente de 24.400;
f) Capacidade do link para comunicação com a operadora: Como calculado na
próxima subseção, o tamanho do link necessário é de 1,054 Gbps. Assim, um
link WAN de 1,5 Gbps é suficiente para atender este cenário;
g) Antenas dos APs: Dependem do site survey a ser realizado no ambiente, mas
normalmente se utilizam antenas direcionais com ângulo de cobertura de 30º.
3.3

Planejamento da capacidade
Para cálculo da capacidade, ou throughput disponível por usuário, primeiro

precisamos considerar o throughput disponível por canal utilizado, que irá depender
do tamanho do canal (20 MHz, 40 MHz, 80 MHz ou 160 MHz) e do número de SSs
suportados (de 1 a 8 SSs).
Além disso, o throughput irá variar conforme o número de estações que estão
disputando o uso do canal simultaneamente - quanto maior o número de estações,
menor o throughput (LUKASZEWSKI, C. e LI, L., 2015).
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Outros fatores, principalmente a interferência com canais adjacentes e com
outros dispositivos não Wi-Fi, também influenciarão o desempenho ou throughput
disponível.
Para o cálculo da capacidade por usuário, vamos considerar o cenário com
canais de 20 MHz de largura, já que estudos comprovam que canais mais largos são
menos eficientes para um número muito grande de usuários (LUKASZEWSKI, C. e LI,
L., 2015), principalmente com muito tráfego, uma vez que em canais mais estreitos
este tráfego tem um número maior de domínios de colisão para fluir. Em relação ao
número de SSs, o cálculo será feito de acordo com as considerações que fizemos em
nosso cenário que 50% dos dispositivos têm 1 SS e outros 50% têm 2 SS.
O primeiro dado a se considerar é a taxa máxima de dados de camada 1, que
depende do tamanho do canal e do número de SSs. Estes valores estão disponíveis
no Anexo 2, para o nosso cenário, os valores são:
a) Taxa máxima camada física para canais de 20 MHz, 1 SS e modulação 256QAM (MCS 8): 86,7 Mbps;
b) Taxa máxima camada física para canais de 20 MHz, 2 SS e modulação 256QAM (MCS 8): 173,3 Mbps;
c) Taxa máxima média camada física para canais de 20 MHz, 50% dispositivos 1
SS e 50% dispositivos 2 SS e modulação 256-QAM (MCS8): 130 Mbps (86,7
Mbps X 50% + 173,3 Mbps X 50%).
Esta é a taxa máxima considerando todo o pacote que será transmitido, para
calcularmos a taxa máxima útil de transmissão de dados, devemos desconsiderar o
overhead da transmissão, que no caso de redes 802.11ac irá corresponder a 25% do
total (LUKASZEWSKI, C. e Li, L., 2015). Assim, a taxa de transmissão de dados terá
os seguintes valores:
a) Taxa de dados para canais de 20 MHz: 97,5 Mbps (130,0 Mbps X (1-25%)).
Para termos o throughput por canal devemos desconsiderar as perdas por
interferência. Segundo estudos realizados por Lukaszewski, C. e Li, L. (2015) e
apresentados ao grupo de estudos HEW do IEEE, estas perdas são em torno de 25%.
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Neste caso, o throughput por canal, ainda considerando um único dispositivo com
acesso exclusivo a este canal, será:
a) Throughput médio por canal de 20 MHz para único usuário: 73,1 Mbps (97,5
Mbps X (1-25%)).
O throughput por canal num ambiente com vários dispositivos disputando o
acesso a este canal será reduzido. Ainda segundo Lukaszewski, C. e Li, L. (2015),
para canais com largura de 20 MHz a redução é de 40%. Assim, os novos valores
serão de:
a) Throughput médio por canal de 20 MHz para vários usuários: 43,9 Mbps (73,1
Mbps X (1-40%)).
Com o throughput médio por canal, podemos calcular o throughput total do
sistema, que irá corresponder ao throughput médio por canal X o número de canais
disponíveis X fator de reuso.
O fator de reuso corresponde à medida de reuso dos canais disponíveis, ou
seja, quantas vezes um mesmo canal pode ser reutilizado por equipamentos distantes
o suficiente entre si de forma que estes equipamentos não interfiram um com o outro.
De acordo com Lukaszewski, C et al.. (2014), “em ambientes como estádios outdoor
... reuso de canais é muito difícil de se obter”; assim, consideraremos como 1 o fator
de reuso.
O número de canais disponíveis será de 21 na frequência de 5 GHz (ou seja,
estamos considerando o uso de canais DFS e considerando o espectro disponível
para uso em países como EUA e Brasil) e 3 na frequência de 2,4 GHz. Desta forma,
o throughput total do sistema será assim calculado:
a) Throughput total do sistema na faixa de 5 GHz: 921,9 Mbps (43,9 Mbps X 21
canais X 1);
b) Throughput total do sistema na faixa de 2,4 GHz: 131,7 Mbps (43,9 Mbps X 3
canais X 1);
c) Throughput total do sistema: 1,0546 Gbps (921,9 Mbps + 131,7 Mbps).
O throughput total do sistema é o valor que temos que considerar para o
tamanho do link para comunicação com a operadora, ou seja, esta é a taxa de dados
que será gerada pela rede Wi-Fi para acesso à Internet via operadora.
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Para calcularmos o throughput médio disponível por usuário, dividimos o
throughput total do sistema pelo número de usuários associados que tentam acesso
ao meio em um dado instante. O número de usuários associados em um momento
corresponde ao ciclo de trabalho de transmissão dos dispositivos e pode ser obtido
pela capacidade total de dispositivos associados X ciclo de trabalho do dispositivo. O
ciclo de trabalho do dispositivo representa a porcentagem de tempo que um
determinado dispositivo está tentando transmitir, que consideraremos como 10%
(LUKASZEWSKI, C. e Li, L., 2015). Assim, o throughput por usuário terá os seguintes
valores:
a) Throughput médio por usuário na faixa de 5 GHz: 512,2 Mbps (921,9 Mbps /
(18.000 usuários X 10%));
b) Throughput médio por usuário na faixa de 2,4 GHz: 219,5 Mbps (131,7 Mbps /
(6.000 usuários X 10%)).
Estes resultados confirmam que na faixa de 5 GHz conseguimos atingir a
largura de banda mínima de 500 Mbps que consideramos, baseado nas aplicações
demandadas pelos usuários, mas que na faixa de 2,4 GHz esta banda mínima não é
alcançada. Assim, usuários com dispositivos mais modernos, que trabalhem em
ambas as faixas terão uma melhor experiência ao enviarem ou baixarem vídeos de
alta resolução. Isso confima e reforça a estratégia de utilizarmos preferencialmente a
banda de 5 GHz para acesso à rede Wi-Fi.
3.4

Arquitetura de RF
De acordo com Lukaszewski (2015), em um ambiente de alta densidade de

usuários os arquitetos de redes sem fio têm a responsabilidade de garantir um nível
mínimo de 25dB a 30dB SINR em toda a área de serviço. Soder, J. et al.. (2014)
sugere um nível mínimo de -65dBm RSSI. Assim, as métricas são estabelecidas de
acordo com estes parâmetros – níveis mínimos de 25dB SINR e -65dBm RSSI na área
de trabalho da rede sem fio.
3.4.1 Estratégia de cobertura
Como detalhado na descrição do cenário no início desta seção, o modelo
proposto por Cariou, L. (2013) e aqui seguido prevê uma cobertura aérea. Em muitos
estádios, esta cobertura pode ser feita utilizando catwalks (estruturas metálicas que
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ficam no alto de locais abertos e que servem para suporte de equipamentos de apoio),
que normalmente se situam a uma distância de 10 a 30 m acima dos usuários.

3.4.2 Tipos de antenas
Para a cobertura descrita anteriormente, é recomendável a utilização de
antenas direcionais com alto ganho. O uso destas antenas auxilia em dois aspectos
importantes:
a) Cria pequenas células de cobertura que melhoram o isolamento entre células
adjacentes, diminuindo a interferência entre canais adjacentes;
b) A configuração do ganho máximo para baixo direciona o sinal, permitindo que
ele chegue num nível adequado aos usuários.
O aumento no nível do sinal permite que os APs sejam colocados mais
distantes dos usuários, como é o caso de um estádio, sem que haja prejuízo na
potência do sinal recebido. Usualmente, utilizam-se antenas com padrão de cobertura
de 30° x 30° ou 60° x 60° (ângulos de cobertura). Alguns fabricantes desenvolveram
antenas que reduzem drasticamente o alcance traseiro e atenuam fortemente nas
pontas horizontais de alcance; estas antenas são próprias para ambientes de alta
densidade, onde os APs ficam muito próximos um do outro.
3.4.3 Planejamento de canais
Como existem vários APs muito próximos uns dos outros, o uso de mecanismos
que tomam decisões automáticas para alocação de canais não é recomendado,
porque os APs não são suficientemente diferenciados um do outro (a topologia da
rede não é facilmente reconhecida pelo protocolo) para que as decisões adequadas
sejam tomadas. Assim, o uso de um plano estático de alocação destes canais é
recomendado para a rede dos torcedores (LUKASZEWSKI, C., et al.., 2014). Para a
rede de staffs, o uso de mecanismos automáticos pode ser adotado, já que o número
de APs neste ambiente não é tão grande.
3.5

Modelo de segurança recomendado
A rede guest deve ter um SSID aberto que redireciona a um portal captivo, onde

os usuários se cadastram para liberar o acesso à rede. Este portal captivo pode coletar
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informações dos usuários, como endereço, telefones etc., que poderão ser utilizadas
para ações de marketing.
O acesso para o staff, ou usuários corporativos, deve ser feito através de um
SSID fechado, acessível via protocolo 802.1X e seguro via encriptação WPA2/AES,
autenticado via servidor AAA ou Radius. Não recomendamos a utilização de
encriptação WPA2 via chave compartilhada, porque esta oferece um nível de
segurança inferior e inadequado a este ambiente.
3.6

Arquitetura completa fim a fim
De acordo com o dimensionamento estudado nas subseções 4.2.3 e 4.2.4,

podemos estabelecer a arquitetura da rede do nosso cenário proposto. A Figura 13
detalha esta configuração.
Figura 13 – Arquitetura completa fim a fim

Fonte: Autor
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Na seção 3.3 calculamos o tamanho do link para comunicação WAN como sendo
de 1,054 Gbps, mas este é o tráfego gerado apenas pela infraestrutura dos guests ou
torcedores, se levarmos em conta o tráfego gerado pelos staffs da rede segura, a
necessidade será maior. Por esta razão, consideramos dois links redundantes de 1
Gbps como suficientes para atender a toda esta demanda.
A configuração proposta é toda redundante nos componentes que representam
um ponto único de falha, ou seja, a falha compromete o funcionamento da rede como
um todo. Este é o caso dos Core Switches, Controladores dos APs e servidores. Estes
equipamentos devem estar preparados para trabalharem na configuração Ativo-Ativo,
ou seja, devem funcionar em conjunto, dividindo a carga entre eles e, em caso de
falha de um equipamento, o outro assume a totalidade das funções.
A conexão dos Controladores dos APs é feita através de portas 10 Gbps, isso
por causa do alto tráfego de gerenciamento (devido ao número elevado de APs), os
túneis de camada 2 e a característica de controle dos dispositivos, que faz com que o
tráfego entre os controladores e os APs seja bidirecional (“hairpin traffic”).
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4 MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO DE REDES

O maior desafio das redes cabeadas e sem fio baseadas em IP é
oferecer Qualidade de Serviço (QoS) adequada a diferentes serviços.
Para fazer isso, é necessário um conhecimento detalhado das
necessidades

de

desempenho

de

determinados

serviços

e

aplicações. O ponto de partida para se alcançar este desempenho
deve ser o usuário (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION
UNION, 2001, p. 1).

Assim, a Qualidade de Experiência – Quality of Experience (QoE) -, um conceito
subjetivo, medido a partir da experiência do usuário com um serviço (acesso à
Internet, chamada telefônica, conferência em vídeo etc.), passa a ter relevância na
métrica de avaliação do desempenho de redes baseadas em IP.
Um usuário típico compara os serviços oferecidos por diferentes provedores,
buscando o desempenho desejado para um determinado serviço, sem se preocupar
em como este serviço é implementado. Então, os serviços oferecidos devem se
basear em parâmetros como (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION,
2001):
a) Levar em conta todos os aspectos do serviço do ponto de vista do usuário;
b) Focar em aspectos perceptíveis ao usuário, e não específicos da rede;
c) Ser objetivamente ou subjetivamente medido no ponto de acesso ao serviço.

4.1 Parâmetros chave que impactam o usuário
Os principais parâmetros que influenciam a experiência dos usuários com os
serviços prestados são (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2001):
a) Atraso: Pode ser medido de diferentes formas, como o tempo total para que um
serviço seja estabelecido, desde a requisição inicial, ou o tempo que uma
informação específica é recebida, uma vez que o serviço é estabelecido. O
atraso tem impacto direto na satisfação do usuário em relação ao serviço
prestado e, do ponto de vista do usuário, pode impactar o efeito de outros
parâmetros de rede, como o throughput;
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b) Variação de atraso (jitter): Alguns serviços, como os relacionados à áudio, são
fortemente influenciados pelo jitter, uma vez que o ouvido humano é altamente
intolerante à variação de atraso na captação de sons;
c) Perda de informação: A perda de informação tem um efeito direto na qualidade
do serviço final prestado ao usuário, quer seja voz, imagem, vídeo ou dados.
Não somente a perda de bits ou pacotes durante a transmissão é significativa,
mas também a degradação da codificação de mídia durante a transmissão.

4.2 Considerações de desempenho para diferentes aplicações
Ainda segundo a International Telecommunication Union (2001), as aplicações
são geralmente classificadas em quatro diferentes categorias - áudio, vídeo, dados e
aplicações de background -, que podem ser divididas em vários serviços, como abaixo
detalhado:
a) Áudio: Refere-se a conversas, mensagens de voz e transmissão de áudio. É
fortemente influenciado pelo atraso, que pode impactar a dinâmica da conversa
ou o entendimento do áudio, e que deve permanecer na casa de centenas de
milisegundos. Outros fatores limitantes são o jitter e a perda de informação,
uma vez que o ouvido humano é intolerante a estes fatores;
b) Vídeo: Tanto para transmissão apenas de imagens (one-way video) quanto
imagens e áudio (videofone). Parâmetros como distorção, perda de sinal e
erros influenciam a qualidade de serviço. Os fatores que mais limitam a
qualidade da transmissão costumam ser os mesmos que limitam as
transmissões de áudio;
c) Dados: Normalmente, o parâmetro que mais impacta a qualidade de serviço é
a perda de pacotes, que não costuma ser admitida. Os serviços de dados mais
comuns são navegação na internet (Web-browsing), dados em massa, serviços
de transação (e-commerce), controles e comandos, imagens paradas, jogos
interativos, telnet, e-mail e mensagens instantâneas;
d) Aplicações de background: Como na transmissão de dados, a maior
preocupação é com a perda de dados. Refere-se a serviços como transmissão
de fax e mensagens (SMS).
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As Tabela 5 e 6 resumem os objetivos de desempenho a serem alcançados para
se ter uma Qualidade de Serviço adequada às diferentes categorias apresentadas.
Tabela 5 – Objetivos de desempenho para aplicações de áudio e vídeo
Mídia

Aplicação

Fluxo de dados

Valores alvo de desempenho
Atraso

Jitter

Perda de
Informação

Conversas

4-64 Kbps

< 150ms

< 1ms

< 3% Packet Loss
Ratio (PLR)

Áudio

Mensagens de Voz

4-32 Kbps

< 1s

< 1ms

< 3% Packet Loss
Ratio (PLR)

Transmissão de áudio

16-128 Kbps

< 10s

<< 1ms

< 1% Packet Loss
Ratio (PLR)

Somente imagens

16-384 Kbps

< 10s

< 1% Packet Loss
Ratio (PLR)

Vídeo
Vídeofone

16-384 Kbps

< 150ms

< 1% Packet Loss
Ratio (PLR)

Fonte: International Telecommunication Union (2001)
Tabela 6 – Objetivos de desempenho para aplicações de dados e background
Mídia

Aplicação

Quantidade de

Valores alvo de desempenho

dados
Atraso

Jitter

Perda de
Informação

Web-browsing

~ 10 KB

< 2s

N.A.

Zero

e-commerce

< 10 KB

< 2s

N.A.

Zero

Imagens paradas

< 100 KB

< 2s

N.A.

Zero

Jogos interativos

< 1 KB

< 200ms

N.A.

Zero

Telnet

< 1 KB

< 200ms

N.A.

Zero

e-mail

< 10 KB

< 2s

N.A.

Zero

Fax

~ 10 KB

< 30s

N.A.

<10—6 BER

SMS

< 10 KB

< 30s

N.A.

Zero

Dados

Background

Fonte: International Telecommunication Union (2001)
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4.3

Métricas para redes WLAN de Alta Densidade
Sendo o QoE um parâmetro subjetivo, as literaturas não oferecem
procedimentos claros e mensuráveis para a sua medição (NGO, C. e SHAO, H, 2013);
tipicamente, QoE é obtido através da Mean Opinion Score (MOS), que é calculada
através de uma pesquisa de opinião coletada em meio a uma ampla base de usuários
(TIANYU, et al., 2013). Entretanto, é possível estimar o desempenho necessário para
que as redes alcancem elevados valores de QoE.

4.3.1 Estimativa do desempenho de aplicações em redes IP
A International Telecommunication Union (2014a), através do seu Grupo de
Trabalho G.1030, traz recomendações práticas de como se estimar o desempenho de
ponta a ponta de aplicações operando em redes IP. Segundo esta associação, este
processo engloba a avaliação tanto do desempenho da rede em si, quanto a avaliação
do desempenho da aplicação e do “desempenho perceptivo”, que é uma interpretação
do desempenho da aplicação como uma estimativa da qualidade da experiência da
população típica de usuários.
A Figura 14 ilustra o processo geral para se estimar o desempenho de ponta a
ponta.
Figura 14 – Processo para se estimar o desempenho de ponta a ponta

Fonte: International Telecommunication Union (2014a)

Sendo este um processo geral, várias alternativas estão disponíveis para se
completar este processo. O Grupo de Trabalho G.1030 da International
Telecommunication Union (2014a) detalha um modelo para o desenvolvimento deste
processo, com diferentes possibilidades de combinações, e uma proposta é
especificada em maiores detalhes no apêndice II deste trabalho (INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION UNION – 2014a).
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Este trabalho do Grupo G.1030 da ITU-T foi apresentado em uma primeira
versão no ano de 2005; nesta versão, o modelo especificado era considerado para
aplicações de navegação na Internet em geral (“web brownsing”), já na versão mais
atualizada, de 2014, o modelo é considerado como válido apenas para uma tarefa
simples de busca na Internet (“web searching”). A versão de 2014, “assinala que a
tarefa simples de busca na Internet não reflete a dinâmica de uma navegação real na
Internet, como a experiência de fluidez, interações com sites da Internet e
consequentes tempos de carregamento típicos da navegação pela Internet”
(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION – 2014a); um novo Grupo de
Trabalho, o G.1031, foi criado, detalhando melhor estas diferenças.
O artigo publicado pelo Grupo de Trabalho G.1031 (INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION UNION – 2014b) aponta fatores de influência técnica e não
técnica que alteram a percepção do usuário em relação ao tempo total de acesso,
como design da página, número de elementos, entre outros.
Um dos artigos utilizados como referência pelo Grupo de Trabalho G.1031, o
de Egger, S (2012), apresentado em uma conferência da IEEE, conclui que para
serviços com interatividade mais simples, como download de arquivos, leitura e escrita
de e-mails, visualização de imagens e procuras básicas na Internet, a lei WeberFechner (WEBER, E. H., 1851), que estabelece uma relação logarítmica entre o tempo
de espera e a satisfação resultante do usuário, pode ser aplicada. Já para serviços
mais complexos, como navegação na Internet, observou-se que não há uma relação
direta entre tempo total de acesso e largura de banda disponível, uma vez que tarefas
adicionais, como montagem da página, adaptação ao tamanho da tela, entre outras,
realizadas para abertura das páginas dos sites, dão ao usuário uma percepção de
tempo total de acesso maior que o tempo técnico. O autor conclui que nestas
situações não é possível se utilizar a lei Weber-Fechner e propõe um estudo mais
apurado como trabalho futuro para se chegar a uma relação mais direta do tempo com
o QoE.
Schatz, R. e EGGER, S. (2014) estabelecem quatro categorias de sites, os
dividem entre mais “leves” e mais “pesados” (em termos de objetos maiores e páginas
mais complexas) e realizam uma pesquisa de satisfação com usuários destes sites;
as conclusões são que sites mais pesados recebem menor pontuação MOS que sites
mais leves e que o MOS, principalmente nos sites mais leves, apresenta um
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comportamento logarítmico com a variação da largura de banda até a faixa de 256
Kbps, onde o MOS satura em torno de 4,3.
A Figura 15 ilustra os resultados obtidos de MOS para diferentes sites em
diferentes larguras de banda.
Figura 15 – Resultados de MOS para diferentes sites em diferentes larguras de banda

Fonte: Schatz, R.; EGGER, S. (2014)

Assim, conclui-se que para tarefas mais simples, como download de arquivos,
leitura e escrita de e-mails, visualização de imagens e procuras básicas na Internet, e
mesmo para acesso a sites que não tenham grandes objetos e páginas muito
complexas (como enciclopédias, notícias, receitas etc.), pode ser considerada uma
relação logarítmica entre o tempo de acesso (ou tempo de conclusão, como no caso
de downloads, por exemplo) e o MOS, ou a qualidade da experiência dos usuários.
Egger, S (2012) apresenta resultados obtidos para tarefas de interatividade
mais simples, que estão resumidos na Figura 16 (MOS em relação ao tempo de
download de arquivos) e na Figura 17 (MOS em relação ao tempo de carregamento
de fotos e imagens na Internet e o tempo de resposta de buscas na Internet).
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Figura 16 – Resultados de MOS em relação ao tempo de download de arquivos

Fonte: Egger, S (2012)
Figura 17 – Resultados de MOS em relação ao tempo de carregamento de fotos e imagens
na Internet e o tempo de resposta de buscas na Internet

Fonte: Egger, S (2012)

A partir dos resultados ilustrados nestas figuras, pode-se estabelecer as
fórmulas que relacionam estes parâmetros, que estão resumidas nas Tabelas 7 e 8.
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Tabela 7 – Resultados de MOS em relação ao tempo de download de arquivos

Tamanho do arquivo

Ano da pesquisa

Qualidade de ajuste

Função logarítmica

2,5 MB

2009

0,98

QoE(t) = -1,14 ln(𝑡) + 6,83

2,5 MB

2011

1,00

QoE(t) = -1,12 ln(𝑡) + 6,89

10,0 MB

2009

0,98

QoE(t) = -1,68 ln(𝑡) + 9,61

10,0 MB

2011

0,98

QoE(t) = -1,68 ln(𝑡) + 9,61

Fonte: Egger, S (2012)
Tabela 8 – Resultados de MOS em relação ao tempo de carregamento de fotos e imagens na
Internet e o tempo de resposta de buscas na Internet

Tarefa

Qualidade de ajuste

Função logarítmica

Carregar foto 1 na Internet

1,00

QoE(t) = -0,80 ln(𝑡) + 3,77

Carregar foto 2 na Internet

1,00

QoE(t) = -0,63 ln(𝑡) + 3,58

Busca na Internet

0,98

QoE(t) = -0,88 ln(𝑡) + 4,72

Carregar imagem na Internet

0,99

QoE(t) = -1,00 ln(𝑡) + 4,73

Fonte: Egger, S (2012)

O artigo do Grupo de Trabalho G.1030 da ITU-T (INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION UNION – 2014a) também apresenta alguns resultados para
tarefas de busca na Internet, com o intuito de “mapear o tempo de resposta e de
download ... para verificar a qualidade de uma seção de busca na Internet”. Estes
resultados foram coletados de acordo com três diferentes escalas de tempo – 6, 15 e
60

segundos

–

correspondentes

a

contextos

rápidos,

médios

e

lentos,

respectivamente, relacionados à expectativa do usuário em relação ao tempo máximo
de estabelecimento da seção.
O modelo recomendado descreve a relação entre os diferentes tempos de
resposta e de download numa busca na Internet e a correspondente percepção do
usuário quanto à qualidade da comunicação.
Os experimentos foram realizados em dois grupos de usuários, os que já
possuem maior familiaridade com o sistema, chamados de experientes e os que não
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possuem esta familiaridade, chamados de inexperientes. Para o contexto lento,
observou-se o mesmo resultado para os experientes e inexperientes, para os
contextos rápidos e médios, os resultados foram um pouco diferentes, o que fez com
que um modelo mais avançado, levando em conta o peso para cada uma das fases
do processo (requisição de busca e resposta da página) fosse levado em
consideração, mas a conclusão final obtida foi que “a qualidade percebida pelos
usuários diminui linearmente com o logaritmo do tempo de seção”, ou seja, a aplicação
da lei Weber-Fechner foi comprovada.
As Figuras 18, 19 e 20 mostram os gráficos que detalham o MOS em relação
ao tempo para estabelecimento da seção para os contextos lento, médio e rápido,
respectivamente.
Figura 18 – Relação entre MOS e tempo de estabelecimento da seção no contexto lento

Fonte: International Telecommunication Union (2014a)
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Figura 19 – Relação entre MOS e tempo de estabelecimento da seção no contexto médio

Fonte: International Telecommunication Union (2014a)
Figura 20 – Relação entre MOS e tempo de estabelecimento da seção no contexto longo

Fonte: International Telecommunication Union (2014a)

Assim, podemos destacar, dos trabalhos apresentados acima, tempos relativos
aos valores de pontuação do MOS (1 a 5). A Tabela 9 detalha estes valores.

67

Tabela 9 – Valores do MOS de acordo com o tempo total nos diferentes experimentos
Tarefa

Artigo

Valor do MOS

Qualidade

Tempo total

Download
arquivo 10 MB

Egger, S (2012)

5

Excelente

15,55 segundos

4

Boa

28,20 segundos

3

Razoável

51,14 segundos

2

Ruim

92,74 segundos

1

Péssima

168,17 segundos

5

Excelente

0,10 segundos

4

Boa

0,51 segundos

3

Razoável

2,51 segundos

2

Ruim

12,28 segundos

1

Péssima

60,05 segundos

5

Excelente

0,73 segundos

4

Boa

2,27 segundos

3

Razoável

7,06 segundos

2

Ruim

22,00 segundos

1

Péssima

68,53 segundos

5

Excelente

0,76 segundos

4

Boa

2,08 segundos

3

Razoável

5,64 segundos

2

Ruim

15,33 segundos

1

Péssima

41,68 segundos

5

Excelente

0,62 segundos

4

Boa

1,34 segundos

3

Razoável

2,89 segundos

2

Ruim

6,24 segundos

1

Péssima

13,48 segundos

5

Excelente

0,81 segundos

4

Boa

2,14 segundos

3

Razoável

5,62 segundos

2

Ruim

14,78 segundos

1

Péssima

38,87 segundos

5

Excelente

2,22 segundos

4

Boa

6,37 segundos

3

Razoável

18,30 segundos

2

Ruim

52,52 segundos

1

Péssima

150,76 segundos

Carregar foto na
Internet

Busca Internet

Carregar
imagem na
Internet

Busca Internet
contexto lento

Busca Internet
contexto médio

Busca Internet
contexto rápido

Fonte: Autor

Egger, S (2012)

Egger, S (2012)

Egger, S (2012)

ITU-T G.1030
(2014)

ITU-T G.1030
(2014)

ITU-T G.1030
(2014)
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4.4 Conclusão da seção
A International Telecommunication Union (2001), através do Grupo de Trabalho
G.1010 observa que o mais importante para se medir o desempenho adequado em
redes baseadas em IP é a qualidade da experiência que o usuário tem com a utilização
dos

serviços.

O

Grupo

de

Trabalho

G.1030

(INTERNATIONAL

TELECOMMUNICATION UNION – 2014a) realizou algumas medições para busca na
Internet com usuários experientes e inexperientes e conseguiu comprovar o
comportamento logarítmico entre a qualidade observada pelos usuários e o tempo de
estabelecimento da seção, confirmando a aplicabilidade da Lei Weber-Fechner
(WEBER, E. H., 1851). Com isso, foi possível estabelecer intervalos de tempo em que
a qualidade é vista como excelente, boa, razoável, ruim ou péssima.
Outros atores, como Egger, S (2012) também realizaram medições para tarefas
básicas, como download de arquivos, carregamento de fotos e imagens e buscas na
Internet, encontrando o mesmo comportamento logarítmico.
Schatz, R. e EGGER, S. (2014) concluíram que este comportamento logarítmico
obtido nestas medições pode também ser estendido para navegação em sites mais
“leves”, com páginas menos complexas e objetos menores.
Assim, para o enfoque do estudo de caso aqui realizado, estes resultados
obtidos se aplicam, já que a maior parte da utilização das redes Wi-Fi nestes
ambientes é para o envio de fotos, vídeos, leitura de e-mails e postagens em redes
sociais (EXTREME NETWORKS, 2017), em que o comportamento logarítmico, dado
pela lei Weber-Fechner, se aplica.
A análise de desempenho da rede no estádio será realizada, então, através da
medição do tempo gasto para acesso a páginas na Internet e para enviar e baixar
arquivos, imagens estáticas e vídeos. Os valores medidos serão confrontados com as
funções obtidas pelos artigos apresentados para avaliar a qualidade da rede dentro
dos parâmetros encontrados – excelente, boa, razoável, ruim ou péssima.
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5

ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso se deu em dois estádios, um nos Estados Unidos da América e
outro no Brasil. Nos Estados Unidos, o estádio escolhido foi o AT&T Stadium, e as
medições aconteceram durante uma partida válida pela Liga de Futebol Nacional dos
Estados Unidos – National Footbal League (NFL) – no dia 01 de outubro de 2017.
Naquela oportunidade, jogaram o Dallas Cowboys contra o Los Angeles Rams, sendo
o placar final 35 a 30 para o Rams. O público presente foi de 91.869 pessoas (NEW
JERSEY REAL-TIME SPORTS, 2017), o que é bem próximo à capacidade máxima
do estádio, que é de 80.000 pessoas sentadas, sendo extensível a 100.000 torcedores
(POPIK, B., 2009).
No Brasil, as medições se deram no Estádio Allianz Parque, durante uma partida
do Campeonato Brasileiro de Futebol no dia 30 de outubro de 2017. Nesta partida, se
enfrentaram Palmeiras e Cruzeiro e o resultado foi um empate em 2 a 2. Estiveram
presentes 37.961 pessoas pagantes (GLOBO ESPORTE, 2017), cerca de 87% da
capacidade máxima de 43.713 pessoas (ALLIANZ PARQUE, 2017).
Assim, nas duas situações os estádios estavam praticamente lotados, podendose deduzir que o número de pessoas acessando a rede Wi-Fi também tenha sido
bastante elevado, o que faz com que as medições realizadas sejam mais efetivas.
Nos dois jogos, não foram divulgados números oficiais de utilização da rede Wi-Fi,
mas no caso do AT&T Stadium existem estatísticas de uso levantadas em outras
oportunidades que nos permitem fazer uma estimativa do número de usuários da rede
ao longo do espetáculo e do número máximo de usuários acessando a rede ao mesmo
tempo. A Tabela 10 detalha as estatísticas dos 4 últimos Super Bowls (jogo final da
Liga de Futebol dos Estados Unidos). Para o Brasil, não foram encontradas estas
estatísticas.
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Tabela 10 – Estatísticas de utilização da rede Wi-Fi nos 4 últimos Super Bowls

Ano

Dados totais transferidos

Público

Número total de

Número acessos

por Wi-Fi

presente

usuários Wi-Fi

simultâneos Wi-Fi

2014

3.2 TB

82.529

Não informado

13.500

2015

6.23 TB

70.288

Não informado

17.826

2016

10.15 TB

68.252

28.666

19.223

2017

11.8 TB

72.306

35.430

27.191

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Extreme Networks (2014), Slide Share (2015),
Tech Republic (2016) e Extreme Networks (2017)

Na Tabela 10 pode-se observar que em 2016 o número total de usuários da rede
Wi-Fi correspondeu a 42% do total de pessoas, enquanto em 2017 este percentual foi
de 49%, com o número de acessos simultâneos de 28% e 38%, respectivamente,
sendo de apenas 16% e 25% nos anos anteriores. Com base nestes percentuais,
podemos estimar o número de usuários da rede Wi-Fi no dia 01 de outubro como
sendo de 38.500 a 45.000 e o número de acessos simultâneos de 25.700 a 34.900.
O equipamento utilizado para as análises foi um smartphone LG G4, modelo LGH818P, com sistema operacional Google Android 6.0 e interface Wi-Fi compatível com
o padrão IEEE 802.11ac Wave1 com 1 SS. As medições foram divididas em dois
grupos principais, no primeiro grupo foram baixados e enviados arquivos de dados,
fotos e vídeos, o segundo grupo mediu o tempo de busca e acesso a páginas de redes
sociais e sites utilizados para armazenamento de informações e e-mails. As medições
foram realizadas com um cronômetro. As Tabelas 11 e 12 resumem as medições
realizadas.
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Tabela 11 – Primeiro grupo de medições – enviar e baixar arquivos, fotos e vídeos
Tipo
Arquivo 6,8MB

Ação
Baixar do Google Drive
Compartilhar via Whatsapp

Foto 6,55MB

Baixar do Onedrive
Compartilhar via Facebook
Compartilhar via Whatsapp

Foto 6,46MB

Baixar do Onedrive
Compartilhar via Facebook
Compartilhar via Whatsapp

Foto 6,58MB

Baixar do Onedrive
Compartilhar via Facebook
Compartilhar via Whatsapp

Vídeo 25,6MB

Baixar do Google Drive
Compartilhar via Whatsapp

Fonte: Autor

Os arquivos foram disponibilizados previamente em sites de armazenamento na
nuvem, no caso o Google Drive e o Onedrive, e compartilhados via redes sociais; no
caso das fotos, foi possível compartilhar via Whatsapp e Facebook, no caso do arquivo
e do vídeo, só foi possível o compartilhamento via Whatsapp.
Tabela 12 – Segundo grupo de medições – busca e acesso a páginas na Internet
Site acessado
Hotmail

Ação
Busca da página no Google
Abertura da página para login
Abertura da página para senha
Abertura da página inicial
Tempo Total de acesso

Onedrive

Busca da página no Google
Abertura da página para login
Abertura da página para senha
Abertura da página inicial
Tempo Total de acesso

Facebook

Busca da página no Google
Abertura da página para login e senha
Abertura da página inicial
Tempo Total de acesso

Fonte: Autor
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A busca e acesso a estas páginas corresponde às tarefas básicas realizadas por
alguns artigos para estudo da percepção de qualidade dos usuários em relação ao
tempo de acesso, como demonstrado na seção anterior, e vão de encontro às
principais aplicações utilizadas pelos usuários durante estes eventos. Para termos
uma média mais confiável, foram realizadas ao todo 3 medições em cada estádio e
para cada uma das ações listadas acima. A Tabela 13 detalha as principais aplicações
utilizadas pelos usuários nos 4 últimos Super Bowls.

Tabela 13 – Principais aplicações nos 4 últimos Super Bowls
Aplicação

2014

2015

2016

2017

Redes Sociais

1ª

1ª

2ª

1ª

Armazenamento na nuvem

3ª

4ª

1ª

2ª

Comunicação em tempo real

4ª

2ª

4ª

3ª

Navegação na Internet

2ª

3ª

3ª

4ª

Mecanismos de busca

5ª

5ª

5ª

5ª

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Extreme Networks (2014), Slide Share (2015),
Tech Republic (2016) e Extreme Networks (2017)

Em relação ao consumo de banda, as redes sociais tipicamente consomem cerca
de 10% da banda disponível, sendo que este número em 2017 aumentou para 14% e
o armazenamento na nuvem consome cerca de 30% da banda disponível (EXTREME
NETWORKS, 2017).
Na próxima seção, são analisados os dados coletados.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O objetivo desta seção é apresentar as medições realizadas, detalhando a
infraestrutura de rede Wi-Fi disponível nos estádios visitados e comparando-as com
os cenários apresentados na seção 3 e as considerações feitas na seção 2; além
disso, os resultados obtidos nestas medições serão confrontados com as métricas
estabelecidas na seção 4.

6.1 AT&T Stadium
Nesta subseção são detalhadas a infraestrura e as medições realizadas no AT&T
Stadium.
6.1.1 Infraestrutura de rede Wi-Fi disponível
As Figuras 21 a 24 mostram os canais disponíveis para uso nas bandas de 2,4
GHz e 5 GHz.
Figura 21 – Canais disponíveis na banda de 2,4 GHz

.
Fonte: Autor
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Figura 22 – Canais disponíveis na banda de 5 GHz, faixa de frequência de 5.170 MHz

Fonte: Autor
Figura 23 – Canais disponíveis na banda de 5 GHz, faixa de frequência de 5.502 MHz

Fonte: Autor
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Figura 24 – Canais disponíveis na banda de 5 GHz, faixa de frequência de 5.835 MHz

Fonte: Autor

A análise das Figuras 21 a 24 nos permite fazer observações importantes, que
vão de encontro às considerações feitas nas sessões 2 e 3 sobre a cobertura de RF
e a arquitetura da rede. A primeira observação é em relação ao número de canais
disponíveis para utilização – temos 3 canais na banda de 2,4 GHz (Figura 21) e 21
canais na banda de 5 GHz (Figuras 22 a 24); também podemos observar que, apesar
de ter menos canais disponíveis, a potência do sinal (e, consequentemente, o alcance
deste sinal) é maior em 2,4 GHz (Figura 21) do que em 5 GHz (Figuras 22 a 24).
Também observamos que os canais DFS estão disponíveis para utilização (Figura
24).
Alguns APs na banda de 5 GHz apresentam uma potência em torno de -60 dBm
(Figura 23), que é intermediária, mas a maioria está entre -60 e -70 dBm (Figura 24).
Estes resultados vão de encontro às propostas apresentadas na seção 2 de se reduzir
a potência do sinal para diminuir a interferência entre os APs e ao valor mínimo de 65dBm proposto por Soder, J. et al.. (2014) e utilizado na seção 3 como valor mínimo
a se alcançar. Outra sugestão apresentada na seção 2 é a de se utilizar canais mais
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estreitos, de 20 MHz, ao invés dos canais mais largos, de 40, 80 e 160 MHz
disponíveis no padrão 11ac; podemos observar nas Figuras 22 a 24 que todos os
canais disponibilizados na banda de 5 GHz tem 20 MHz de largura.
A norma IEEE 802.11 estabelece que a estação deve se conectar ao AP de
sinal mais forte (LUKASZEWSKI, 2015), entretanto, a técnica de band steering,
apresentada na seção 2, e disponível em alguns APs de mercado, possibilita que as
estações se conectem preferencialmente aos APs que trabalham na faixa de 5 GHz,
independente de terem ou não o sinal mais forte. O uso desta técnica pôde ser
observado no AT&T Stadium, uma vez que, ao se conectar à rede Wi-Fi, a associação
foi feita ao AP funcionando na banda de 5 GHz, mesmo os APs de 2,4 GHz tendo
sinais mais fortes.
A Tabela 14, abaixo, resume todos os canais disponíveis para utilização no
estádio.
Tabela 14 – Canais disponíveis para utilização no AT&T Stadium

Banda

Tipo

Canais disponíveis

-----

1, 6 e 11

5 GHz

Não DFS

36, 40, 44 e 48

5 GHz

DFS

52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 136, 140 e 144

5 GHz

Não DFS

149, 153, 157, 161 e 165

2,4 GHz

Fonte: Autor

Assim, dos 21 canais de 5 GHz disponíveis, temos 9 canais não DFS e 12
canais DFS. Os canais 120, 124 e 128 foram desabilitados em 2013 nos Estados
Unidos da América (LUKASZEWSKI, 2015) e não estão disponíveis para uso no
estádio.
Em relação ao número de APs disponíveis para conexão, a Figura 25 ilustra os
resultados encontrados.
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Figura 25 – APs disponíveis para conexão

Fonte: Autor
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Na Figura 25 podemos visualizar que no ponto onde foram realizadas as
medições 36 APs estavam disponíveis para utilização nos diferentes canais da banda
de 5 GHz. Também é possível verificar que todas as redes disponíveis são as
disponibilizadas pelo estádio, a rede attwifi, e que a potência de cada uma destas
redes é bem próxima.

6.1.2 Métricas para avaliação da Qualidade da Experiência

Como mencionado anteriormente, as medições realizadas foram divididas em
dois grupos principais, procurando reproduzir as principais aplicações utilizadas pelos
usuários nos estádios, segundo as estatísticas levantadas. As Tabelas 15 e 16
resumem os resultados obtidos. Todas as medições foram realizadas no mesmo
evento.
Tabela 15 – Primeiro grupo de medições - enviar e baixar arquivos, fotos e vídeos

Tipo

Ação

Resultados
Medição 1

Medição 2

Velocidade 1

Velocidade 2

1,75 Mbps

3,40 Mbps

2,02 Mbps

3,08 Mbps

1,26 Mbps

3,45 Mbps

3,76 Mbps

2,92 Mbps

2,73 Mbps

4,10 Mbps

Arquivo

Baixar do Google Drive

31s

16s

6,8 MB

Compartilhar via Whatsapp

16s

4s

Baixar do Onedrive

26s

17s

Compartilhar via Facebook

7s

2s

Compartilhar via Whatsapp

5s

5s

Baixar do Onedrive

41s

15s

Compartilhar via Facebook

6s

5s

Compartilhar via Whatsapp

9s

4s

Baixar do Onedrive

14s

18s

Compartilhar via Facebook

4s

5s

Compartilhar via Whatsapp

8s

5s

Baixar do Google Drive

75s

50s

Compartilhar via Whatsapp

49s

44s

Foto
6,55 MB

Foto
6,46 MB

Foto
6,58 MB

Vídeo
25,6 MB

Fonte: Autor

A Medição 1 representa os resultados alcançados com o estádio cheio, durante
o jogo, a medição 2 se refere aos resultados com o estádio vazio, após o término do
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jogo. Podemos obter a conclusão lógica que com o estádio cheio e,
consequentemente, mais pessoas acessando a rede, o desempenho é degradado e
o tempo de resposta se eleva, muito embora um dos resultados, o da foto de 6,58 MB,
ilustrado na segunda linha da Tabela 15, tenha sido melhor com o estádio cheio, o
que pode ser explicado por algum problema momentâneo com a rede no momento da
medição com o estádio vazio.
Destas medições, podemos calcular a média das velocidades de todas as
medições, que foi de 2,30 Mbps para o estádio cheio e 3,39 Mbps para o estádio vazio,
ou seja, a velocidade da rede degradou em 30% com o estádio cheio.
Tabela 16 – Segundo grupo de medições – busca e acesso a páginas na Internet

Ação

Site

Resultados

acessado
Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

Média

Busca da página no Google

5s

2s

1s

2.67s

Abertura da página para login

5s

2s

2s

3.00s

Abertura da página para senha

2s

2s

2s

2.00s

Abertura da página inicial

6s

7s

4s

5.67s

Tempo Total de acesso

18s

13s

9s

13.33s

Busca da página no Google

3s

2s

1s

2.00s

Abertura da página para login

9s

6s

5s

6.67s

Abertura da página para senha

2s

3s

3s

2.67s

Abertura da página inicial

22s

17s

9s

16.00s

Tempo Total de acesso

36s

28s

18s

27.33s

Busca da página no Google

5s

1s

1s

2.33s

Abertura da página p/ login e senha

3s

2s

2s

2.33s

Abertura da página inicial

7s

3s

6s

5.33s

Tempo Total de acesso

15s

6s

9s

10.00s

Hotmail

Onedrive

Facebook

Médias

Busca de páginas no Google

2.33s

Abertura de páginas p/ login ou senha

3.33s

Abertura de páginas iniciais

9.00s

Fonte: Autor

No segundo grupo de medições, foram realizadas 3 amostras de cada
resultado, e calculada a média das amostras, para maior precisão. Os resultados
mostram valores próximos para busca de páginas no Google e abertura de páginas
para login ou senha, com médias de 2 a 3 segundos; entretanto, os tempos para
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abertura das páginas iniciais dos diferentes sites variou bastante, o que se explica
pelo fato que diferentes sites têm diferentes requisitos para montagem de telas, que
variam conforme o tamanho do dispositivo que está sendo utilizado, número e
complexidade das imagens, entre outros pontos. Assim, a correta interpretação destes
valores deve levar em conta a complexidade destes sites.
Podemos então confrontar os resultados das Tabelas 15 e 16 com os
resultados da Tabela 10, que detalha os valores de MOS e a qualidade experimentada
pelos usuários de acordo com o tempo total de acesso nos diferentes experimentos
apresentados na seção 4; esta comparação nos permite estimar a qualidade da
experiência que os usuários têm ao utilizar a rede Wi-Fi do AT&T Stadium. A Tabela
17 apresenta estes resultados.
Tabela 17 – Qualidade da experiência percebida pelos usuários no AT&T Stadium

Tarefa

Artigo

Medição realizada

Tempo
medido
34,78s *

MOS
calculado
3,65

Qualidade
obtida
Boa

Download
arquivo

Egger, S
(2012)

Baixar arquivos, fotos e
vídeos de aplicativos em
nuvem

Busca Internet

Egger, S
(2012)

Busca de páginas no
Google

2,33s

3,98

Boa

Busca Internet

Egger, S
(2012)

Busca de páginas para
login ou senha

3,33s

3,66

Boa

Busca Internet
contexto rápido

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas no
Google

2,33s

3,28

Razoável

Busca Internet
contexto rápido

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas para
login ou senha

3,33s

2,82

Razoável

Busca Internet
contexto médio

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas no
Google

2,33s

3,91

Boa

Busca Internet
contexto médio

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas para
login ou senha

3,33s

3,54

Boa

Busca Internet
contexto lento

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas no
Google

2,33s

4,95

Excelente

Busca Internet
contexto lento

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas para
login ou senha

3,33s

4,62

Excelente

* para o cálculo deste valor considerou-se a média das velocidades das 5 medições realizadas (2,30
Mbps) e calculou-se o tempo para baixar um arquivo de 10 MB, que foi o padrão utilizado no artigo,
nesta velocidade.

Fonte: Autor
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A interpretação destes resultados mostra que, em geral, a qualidade percebida
pelos usuários é boa; apenas no caso das considerações realizadas pela International
Telecommunication Union (2014a) a qualidade pode ser vista como razoável ou
excelente, uma vez que este órgão considera 3 contextos diferentes – lento, médio e
rápido; poderíamos considerar que num estádio de futebol as pessoas tolerariam um
tempo maior de acesso, por causa do grande número de pessoas acessando a rede
e porque o propósito principal dos que lá estão é assistir o espetáculo que está sendo
apresentado, neste caso, o contexto que melhor se aplicaria para este ambiente seria
o contexto lento, mas esta consideração carece de comprovação, o que podemos
afirmar é que dentro do contexto rápido a percepção é razoável, no contexto médio
boa e no contexto lento é excelente.

6.2 Estádio Allianz Parque

Nesta subseção são detalhadas a infraestrura e as medições realizadas no
Estádio Allianz Parque.

6.2.1 Infraestrutura de rede Wi-Fi disponível

As Figuras 26 a 29 mostram os canais disponíveis para uso nas bandas de 2,4
GHz e 5 GHz.
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Figura 26 – Canais disponíveis na banda de 2,4 GHz

Fonte: Autor
Figura 27 – Canais disponíveis na banda de 5 GHz, faixa de frequência de 5.170 MHz

Fonte: Autor
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Figura 28 – Canais disponíveis na banda de 5 GHz, faixa de frequência de 5.502 MHz

Fonte: Autor
Figura 29 – Canais disponíveis na banda de 5 GHz, faixa de frequência de 5.835 MHz

Fonte: Autor
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Podemos observar nas Figuras 26 a 29 2 SSIDs diferentes para as redes do
Estádio – AllianzParqueFree e AllianzParqueWifi – disponíveis nas duas bandas de
frequência, sendo que na banda de 2,4 GHz estão em canais adjacentes, interferindo
uma na outra (a rede AllianzParqueFree utiliza o canal 11 e duas redes
AllianzParqueWifi utilizam o canal 13) e na banda de 5 GHz estão em canais não
adjacentes (as redes AllianzParqueWifi utilizam o canal 42 e as redes
AllianzParqueFree utilizam os outros canais). Assim, desconsiderando os canais
adjacentes na banda de 2,4 GHz, temos 2 canais disponíveis na banda de 2,4 GHz
(Figura 26) e 17 canais na banda de 5 GHz (Figuras 27 a 29); alguns canais não
aparecem no detalhe, como no caso da faixa de frequência de 5.170 MHz (canais 52
e 56) e 5.825 MHz (canal 153), mas foram destacados nas Figuras 27 e 29 com um
círculo vermelho na parte superior. A potência dos sinais e, por consequência, o
alcance destes sinais, é maior em 2,4 GHz do que em 5 GHz. Estão sendo utilizados
canais DFS.
Os APs na banda de 5 GHz estão em sua totalidade abaixo de -60 dBm, e em
sua maioria abaixo de -70 dBm (Figuras 27 a 29). Na banda de 2,4 GHz, as potências
estão entre -50 dBm e -60 dBm (Figura 26). Diferente do que vimos no AT&T Stadium,
aqui os APs com SSID AllianzParqueWifi que utilizam o canal 42 tem largura de 80
MHz (Figura 27), estando todos os demais com largura de 20 MHz (Figuras 28 e 29).
A técnica de band steering mencionada na análise dos resultados do AT&T
Stadium, também foi presenciada aqui, já que, ao se conectar à rede Wi-Fi, a
associação foi feita no AP funcionando na banda de 5 GHz, mesmo os APs de 2,4
GHz tendo sinais mais fortes.
A Tabela 18, abaixo, resume todos os canais disponíveis para utilização no
estádio.
Tabela 18 – Canais disponíveis para utilização no Estádio Allianz Parque

Banda

Tipo

Canais disponíveis

-----

1 e 11

5 GHz

Não DFS

36, 40, 44 e 48

5 GHz

DFS

52, 56, 100, 104, 108, 116, 132, 136 e 140

5 GHz

Não DFS

149, 153, 157 e 161

2,4 GHz

Fonte: Autor
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Assim, dos 17 canais de 5 GHz disponíveis, temos 8 canais não DFS e 9 canais
DFS. Alguns canais disponíveis para uso no Brasil, como 60, 64, 112 e 120, não estão
sendo utilizados. Em conversa com a área de TI do Estádio Allianz Parque (na pessoa
do Sr. Aloízio Antonio Duarte Silva, Gerente de TI) fomos informados que não existe
um planejamento para reuso de canais e aproveitamento de todos os canais
disponíveis.
Em relação ao número de APs disponíveis para conexão, a Figura 30 ilustra os
resultados encontrados.
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Figura 30 – APs disponíveis para conexão

Fonte: Autor
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Na figura 30 podemos visualizar 15 APs disponíveis para conexão dos
torcedores nos diferentes canais da banda de 5 GHz. Outros dois SSIDs da rede do
Estádio aparecem disponíveis – Allianz_Parque e AllianzParqueCorp -, mas são redes
que exigem senha, não estão, portanto, disponíveis para o acesso livre e parecem ser
redes para uso corporativo. Ainda outras redes aparecem com diferentes nomes, são
hot spots individuais, ou seja, torcedores que disponibilizam seus celulares como
roteadores para acesso à Internet; estas redes consomem banda disponível,
principalmente por se localizarem, na sua maioria, na faixa de 2,4 GHz, onde há mais
interferência. Por informações que tivemos da área de TI do Estádio Allianz Parque
(na pessoa do Sr. Aloízio Antonio Duarte Silva, Gerente de TI), a única política para
restrição à criação destes hot spots individuais é a limitação da banda. Uma outra
opção possível de se implementar é utilizar sistemas de proteção de intrusos em redes
Wireless, como o Wireless Intrusion Protection System (WIPS).

6.2.2 Métricas para avaliação da Qualidade da Experiência
As Tabelas 19 e 20 resumem os resultados obtidos nas medições realizadas
nos dois grupos principais de medições.
Tabela 19 – Primeiro grupo de medições - enviar e baixar arquivos, fotos e vídeos
Tipo

Ação

Resultados
Medição 1

Medição 2

Velocidade 1

Velocidade 2

0,78 Mbps

1,27 Mbps

0,19 Mbps

1,25 Mbps

0,19 Mbps

1,12 Mbps

0,32 Mbps

1,25 Mbps

0,66 Mbps

0,70 Mbps

Arquivo

Baixar do Google Drive

70s

43s

6,8 MB

Compartilhar via Whatsapp

60s

6s

Baixar do Onedrive

269s

42s

Compartilhar via Facebook

4s

3s

Compartilhar via Whatsapp

14s

16s

Baixar do Onedrive

272s

46s

Compartilhar via Facebook

4s

4s

Compartilhar via Whatsapp

8s

6s

Baixar do Onedrive

165s

42s

Compartilhar via Facebook

4s

3s

Compartilhar via Whatsapp

8s

4s

Baixar do Google Drive

310s

294s

Compartilhar via Whatsapp

181s

72s

Foto
6,55 MB

Foto
6,46 MB

Foto
6,58 MB

Vídeo
25,6 MB

Fonte: Autor
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Como explicado na subseção sobre o AT&T Stadium, a Medição 1 foi realizada
com o estádio cheio, durante o jogo, e a Medição 2 com o estádio vazio, após o término
do jogo. A média das velocidades de todas as medições é de 0,43 Mbps para o estádio
cheio e 1,12 Mbps para o estádio vazio, ou seja, a velocidade da rede degradou em
60% com o estádio cheio.

Tabela 20 – Segundo grupo de medições – busca e acesso a páginas na Internet
Ação

Site

Resultados

acessado
Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

Média

Busca da página no Google

3s

3s

2s

2.67s

Abertura da página para login

36s

5s

6s

15.67s

Abertura da página para senha

7s

4s

5s

5.33s

Abertura da página inicial

12s

12s

23s

15.67s

Tempo Total de acesso

58s

24s

36s

39.33s

Busca da página no Google

9s

8s

2s

6.33s

Abertura da página para login

4s

14s

16s

11.33s

Abertura da página para senha

8s

5s

4s

5.67s

Abertura da página inicial

50s

26s

22s

32.67s

Tempo Total de acesso

71s

53s

44s

56.00s

Busca da página no Google

51s

4s

2s

19.00s

Abertura da página p/ login e senha

13s

5s

9s

9.00s

Abertura da página inicial

4s

6s

4s

4.67s

Tempo Total de acesso

68s

15s

15s

32.67s

Hotmail

Onedrive

Facebook

Médias

Busca de páginas no Google

9.33s

Abertura de páginas p/ login ou senha

9.40s

Abertura de páginas iniciais

17.67s

Fonte: Autor

No segundo grupo de medições, foram realizadas 3 amostras de cada
resultado, e calculada a média das amostras, para maior precisão. Os resultados
mostram variações muito grandes nas medições, tanto na busca de páginas no
Google, quanto na abertura de páginas para login ou senha e para abertura das
páginas iniciais. Estas variações ocorreram tanto entre diferentes sites (por exemplo,
a média da busca da página do onedrive no Google foi de 6,33s, enquanto do
Facebook foi de 19,00s) quanto nas medições realizadas no mesmo site (por exemplo,
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o tempo total de acesso na primeira medição do Facebook foi de 68s, nas outras duas
medições foi de 15s), o que demonstra instabilidade no acesso à rede.
Esta instabilidade também foi confirmada pelo fato de que em alguns momentos
a abertura dos sites não foi possível, em função da excessiva demora no acesso.
Principalmente no intervalo do jogo, em que estatísticas mostram que ocorrem picos
no acesso à rede (EXTREME NETWORKS, 2014), o acesso não foi possível, sendo
necessário aguardar pelo reinício do jogo no segundo tempo para continuar as
medições. A Figura 31 mostra uma mensagem de erro recebida.
Figura 31 – Dificuldade de acesso à rede no intervalo do jogo no Allianz Parque – mensagem
de erro recebida

Fonte: Autor

Podemos então confrontar os resultados das Tabelas 20 e 21 com os
resultados da Tabela 10, que detalha os valores de MOS e a qualidade experimentada
pelos usuários de acordo com o tempo total de acesso nos diferentes experimentos
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apresentados na seção 4; esta comparação nos permite estimar a qualidade da
experiência que os usuários têm ao utilizar a rede Wi-Fi do estádio Allianz Parque. A
Tabela 21 apresenta estes resultados.

Tabela 21 – Qualidade da experiência percebida pelos usuários
Tarefa

Artigo

Medição realizada

Tempo
medido
186,05s *

MOS
calculado
0,83

Qualidade
obtida
Péssima

Download
arquivo

Egger, S
(2012)

Baixar arquivos, fotos e
vídeos de aplicativos em
nuvem

Busca Internet

Egger, S
(2012)

Busca de páginas no
Google

9,33s

2,75

Razoável

Busca Internet

Egger, S
(2012)

Busca de páginas para
login ou senha

9,40s

2,75

Razoável

Busca Internet
contexto rápido

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas no
Google

9,33s

1,48

Péssima

Busca Internet
contexto rápido

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas para
login ou senha

9,40s

1,47

Péssima

Busca Internet
contexto médio

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas no
Google

9,33s

2,48

Ruim

Busca Internet
contexto médio

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas para
login ou senha

9,40s

2,47

Ruim

Busca Internet
contexto lento

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas no
Google

9,33s

3,64

Boa

Busca Internet
contexto lento

ITU-T G.1030
(2014)

Busca de páginas para
login ou senha

9,40s

3,63

Boa

* para o cálculo deste valor considerou-se a média das velocidades das 5 medições realizadas (0,43
Mbps) e calculou-se o tempo para baixar um arquivo de 10 MB, que foi o padrão utilizado no artigo,
nesta velocidade.

Fonte: Autor

A interpretação dos resultados mostra que, em geral, a qualidade percebida
pelos usuários é de ruim a péssima; apenas no caso do contexto longo considerado
pelo International Telecommunication Union (2014a) e da busca pela internet
considerada por Egger, S (2012) a qualidade pode ser vista como boa ou razoável.
6.3 Comparação entre os resultados obtidos nos dois estádios
Podemos confrontar os resultados obtidos nas medições realizadas nos dois
estádios para comparar as estratégias implementadas por ambos e a qualidade da
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experiência observada pelos usuários das duas redes. A Tabela 22 realiza esta
comparação.

Tabela 22 – Comparação entre os resultados obtidos nos dois estádios
Descrição

AT&T Stadium

Estádio Allianz Parque

Número total de APs instalados

2.567 *

125 **

Canais disponíveis para
utilização

3 canais 2,4 GHz
21 canais 5 GHz

2 canais 2,4 GHz
17 canais 5 GHz

Utiliza todos canais disponíveis
para transmissão

Sim

Não

Utiliza canais DFS

Sim

Sim

Único SSID para acesso
torcedores

Sim

Não

Potência típica de transmissão

De -50 a -60 dBm em 2,4 GHz
De -60 a -70 dBm em 5 GHz

-50 dBm em 2,4 GHz (um AP)
Menor que -70 dBm em 5 GHz

Largura canais 5 GHz

Apenas 20 MHz

20 MHz e 80 MHz

Utiliza técnica de band steering

Sim

Sim

Número de APs visíveis no local
das medições

36 APs em 5 GHz

15 APs em 5 GHz

Outras redes visíveis,
degradando a banda disponível

Não

Sim

Velocidade de download

2,30 Mbps no estádio cheio
3,39 Mbps no estádio vazio

0,43 Mbps no estádio cheio
1,12 Mbps no estádio vazio

Degradação com o estádio
cheio

30%

60%

Tempo médio de acesso a sites

2,33s busca páginas Google
3,33s abert. pág. login/senha
9,00s abertura página inicial

9,33s busca páginas Google
9,40s abert. pág. login/senha
17,67s abertura página inicial

Congestionamento durante
horários pico (intervalos)

Não

Sim

Qualidade estimada experiência
dos usuários, em geral

Boa

De ruim a péssima

* Mobile Sports Report (2017).
** Fox Sports (2014).

Fonte: Autor

92

A comparação apresentada na Tabela 22 acima mostra diferentes estratégias
para os dois estádios. No AT&T Stadium todos os canais disponíveis são utilizados,
não há interferência de hot spots individuais dos torcedores (não foi feita a tentativa
de se criar um hot spot mas, provavelmente, esta criação não é permitida) e nem de
redes corporativas que ficam visíveis aos torcedores (as redes corporativas não estão
disponíveis nas arquibancadas); além disso, todas as redes disponíveis são de 20
MHz, o que aumenta o número de redes e canais disponíveis aos torcedores. Vale
ainda ressaltar, como detalhado na seção 2, que os smartphones disponíveis
atualmente no mercado, que são a esmagadora maioria dos dispositivos acessando
estas redes (TECH REPUBLIC, 2016) não suportam uma largura de banda maior que
os 20 MHz, já que não possuem mais de 1 SS.
Já no Estádio Allianz Parque não são utilizados todos os canais disponíveis,
encontramos hot spots individuais, redes corporativas visíveis aos torcedores
(ocupando parte valiosa do espectro de banda disponível aos torcedores) e existem
canais com 80 MHz de largura; cada uma destas redes com 80 MHz de largura poderia
ser substituída por 4 redes com 20 MHz de largura, o que aumentaria a capacidade
da rede tornando-a mais disponível e acessível aos torcedores.
Além disso, o número de APs no AT&T Stadium é bem maior que no Estádio
Allianz Parque – 2.567 x 125 – incluindo aí o aumento de 667 APs que ocorreu em
Setembro de 2017 no AT&T Stadium e que o tornou, na atualidade, o estádio com
maior número de APs nos Estados Unidos da América (MOBILE SPORTS REPORT,
2017), e provavelmente no mundo, o que mostra um maior investimento em
equipamentos neste estádio frente ao Allianz Parque, mesmo se considerarmos a
diferença de capacidade (100.000 torcedores no AT&T contra 43.000 torcedores no
Allianz Parque).
A soma de todos estes fatores, fez com que os tempos de acesso para as
mesmas medições realizadas nos dois estádios fosse melhor no AT&T Stadium, além
de não encontrarmos congestionamentos durante os intervalos dos jogos, onde se
têm os horários de pico (Extreme Networks, 2014) e da degradação da rede com o
estádio cheio ser menor no AT&T Stadium (30% contra 60% no estádio brasileiro). O
resultado disto é que a qualidade da experiência dos torcedores ao utilizar a rede do
AT&T Stadium é melhor do que dos torcedores que utilizam a rede do Estádio Allianz
Parque.
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7

CONCLUSÕES

Uma das premissas para o desenvolvimento deste trabalho é a utilização de redes
IEEE 802.11ac como método de acesso à Internet para dispositivos portáteis em
ambientes de alta densidade. Por ser um padrão mais novo, lançado há pouco mais
de 2 anos, não foi objeto de estudo extensivo pela comunidade acadêmica, a maior
parte dos estudos limita-se a padrões mais antigos, como o 11a, 11b e 11g, que não
tem grande parte dos recursos tecnológicos disponíveis no padrão 11ac, como MUMIMO, Beamforming e Band Steering, que são fundamentais para um acesso de
qualidade num ambiente com milhares de pessoas acessando a rede num espaço
restrito.
Por outro lado, a utilização do padrão 11ac pode trazer dificuldades adicionais,
ocasionadas pela técnica de modulação 256 QAM utilizada neste padrão, mais
sensível que as técnicas de modulação anteriores, pela compatibilidade com os
padrões anteriores que atuam a velocidades menores (um único usuário com um
dispositivo funcionando no padrão 11b, por exemplo, pode degradar o desempenho
de centenas de outros usuários com dispositivos compatíveis com 11ac associados
ao mesmo AP) e o excesso de frames de controle que são transmitidos a velocidades
bem menores. Todos estes aspectos exigem dos projetistas de redes 11ac que
garantam um nível SINR elevado para operar em altas velocidades, requerendo uma
preocupação maior com aspectos de cobertura de RF e interferências que em redes
utilizando os padrões anteriores.
Este trabalho colabora com o aprofundamento deste estudo através das análises
feitas nas redes de dois estádios de futebol, um nos Estados Unidos da América e
outro no Brasil. Optou-se pela verificação em um estudo de caso por entender que
esta seria mais efetiva que a simulação em ambientes virtuais ou mesmo em testbeds
com poucas dezenas de APs. Com um número assim restrito de APs (e também de
usuários), a interferência que centenas ou milhares destes dispositivos exercem um
sobre os outros, principalmente em ambientes abertos, com visada direta, como em
um estádio, não poderiam ser corretamente avaliadas. Esta interferência entre
dispositivos entendemos ser a maior dificuldade em ambientes como este, reproduzir
este ambiente em um testbed exigiria ter centenas de dispositivos associados a
dezenas de APs, tornando inviável a simulação.
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Os resultados obtidos nos mostram diferenças significativas entre as redes dos
dois estádios avaliados. A Qualidade da Experiência medida no AT&T Stadium se
mostrou bem superior à do Estádio Allianz Parque. Ambas redes são do mesmo
fornecedor – Cisco Systems -, utilizam o mesmo tipo de Access Point, um modelo
desenvolvido por este fornecedor para uso em ambientes outdoor, como estádios,
mas as diferenças de desempenho são bastante significativas.
Isso ressalta a importância da utilização de todo airtime disponível e de uma
cobertura de RF adequada nestes ambientes. Em um ambiente com rádios, os dados
propagam-se pelo ar, deve-se, portanto, utilizar todo o espectro disponível para se ter
um desempenho adequado. A presença de redes corporativas, algumas utilizando
canais mais largos de 80 MHz (cada um destes canais poderia disponibilizar 4 canais
de 20 MHz para os torcedores) e hot spots individuais contribuiu, de forma
significativa, para a piora no desempenho da rede no Estádio Allianz Parque, além do
fato que nem todos os canais disponíveis estão sendo utilizados neste estádio.
Podemos concluir isto ao observarmos que a rede deste estádio degradou em 60%
com o estádio cheio, sendo que a rede do AT&T Stadium degradou em apenas 30%.
Outro fator importante a ser observado é o número bem maior de APs no AT&T
Stadium em relação ao Estádio Allianz Parque – 2.567 x 125 -, o que contribuiu para
que a velocidade de acesso, mesmo com o estádio vazio, fosse maior no AT&T
Stadium – 2,30 Mbps x 0,43 Mbps. Em nossos cálculos realizados na sessão 3,
calculamos que seriam necessários 196 APs para um estádio com 40.000 torcedores,
números que são bem próximos ao do Estádio Allianz Parque, mas muito inferiores
ao AT&T Stadium; isso nos mostra que, diferente do que aponta a teoria, um número
maior de APs é interessante para aumentar a capacidade e o desempenho das redes.
Para comparação, do lugar onde foram realizadas as medições nos dois estádios
estavam disponíveis 15 APs no Estádio Allianz Parque e 36 APs no AT&T Stadium.
Como conclusão final, podemos afirmar que a nossa análise concluiu que é
viável a utilização de redes sem fio em ambientes como um estádio de futebol
proporcionando acesso para dezenas de milhares de usuários simultaneamente, mas
é necessário um projeto adequado de cobertura de RF e a adoção de políticas que
assegurem a utilização de todo o airtime disponível neste ambiente.
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7.1 Sugestão de trabalhos futuros
Uma das dificuldades encontradas na rede analisada foi a presença de hotspots
individuais, assim uma sugestão de trabalho futuro é de se pesquisar formas de se
impedir a criação destes hotspots. O WIPS é um sistema criado para prevenção de
intrusos em redes wireless, em princípio, poderia ser utilizado para este fim, mas o
problema é que ele verifica continuamente os canais disponíveis à procura de intrusos,
o que gera tráfego adicional à rede. Seria interessante avaliar se o uso deste sistema
melhoraria o desempenho das redes em ambientes densos, pela eliminação destes
hotspots, ou se o tráfego adicional gerado por este sistema acabaria por degradar
ainda mais o desempenho destas redes.
Uma outra sugestão é de se confrontar os resultados apresentados neste trabalho,
que foram calculados segundo as fórmulas de comportamento logarítmico
apresentadas em artigos específicos, com resultados obtidos diretamente nestes
ambientes, através de uma pesquisa com os usuários destas redes ao fim destes
espetáculos.
No momento em que escrevemos este trabalho, existe um grupo do IEEE – o
802.11ax – desenvolvendo uma série de estudos para desenvolvimento de uma nova
versão do protocolo 802.11, a 11ax, voltada para ambientes de alta densidade, sendo
o estádio um dos cenários foco pesquisados. Assim, uma outra sugestão de trabalho
é se analisar e procurar aplicar algumas das sugestões apresentadas neste grupo a
estes ambientes, comparando os resultados obtidos com os aqui apresentados.
.
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APÊNDICE 1 – AT&T STADIUM

O primeiro estádio utilizado como estudo de caso neste trabalho é o AT&T
Stadium, localizado na cidade de Arlington, estado do Texas, Estados Unidos.
Inaugurado em maio de 2009, é a casa do Dallas Cowboys, time profissional de futebol
que compete na NFL (National Footbal League).
É um estádio coberto com teto retrátil, com capacidade para 80.000 assentos, mas
que pode ser expandido para 100.000 assentos e ocupa uma área de 915 mil metros
quadrados. Custou cerca de US$ 1.15 bilhões.
A infraestrutura tecnológica atual foi inaugurada em setembro de 2014, quando
foram instaladas 4.500 telas de alta resolução e 1.900 Access Points, dentro e ao
redor do estádio, dobrando a capacidade da rede Wi-Fi até então existente; em
setembro de 2017, o número de Access Points aumentou para 2.567 (MOBILE
SPORTS REPORT, 2017).
A entrada no estádio é feita somente através de um aplicativo para celulares (as
bilheterias também estão integradas à rede Wi-Fi) que também guia os torcedores até
seus assentos, concessionárias e banheiros e permite postar fotos na tela no centro
do estádio.
As Fotografias 1 e 2 mostram detalhes do estádio.
Fotografia 1 – Fachada do AT&T Stadium

Fonte: Dallas Cowboys (2013)
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Fotografia 2 – Vista interna do AT&T Stadium

Fonte: Dallas Cowboys (2013)
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APÊNDICE 2 – Estádio Allianz Parque

O segundo estádio utilizado para estudo de caso é o Estádio Allianz Parque,
localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. Inaugurado em
novembro de 2014, foi construído para ser uma arena multiuso, recebendo
espetáculos, concertos, eventos corporativos e para ser a casa do Palmeiras, time
profissional de futebol que compete no Campeonato Brasileiro.
É um estádio com capacidade para 43.713 pessoas em jogos de futebol, 12.000
no anfiteatro e 55.000 em shows ou concertos. Custou cerca de R$ 660 milhões
(ALLIANZ PARQUE, 2017).
A infraestrutura tecnológica conta com 125 Access Points, além de telas de alta
resolução (incluindo as telas maiores no gramado) e câmeras de segurança (FOX
SPORTS, 2014).
As Fotografias 3 e 4 mostram detalhes do estádio.
Fotografia 3 – Fachada do Estádio Allianz Parque

Fonte: Allianz Parque (2017)
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Fotografia 4 – Vista interna do Estádio Allianz Parque

Fonte: Allianz Parque (2017)
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DFS

Sim

DFS

DFS

DFS

DFS

DFS

DFS

100

5500

DFS

DFS

DFS

DFS

Não

DFS

Não

Não

DFS

DFS

DFS

104

5520

DFS

DFS

DFS

DFS

Não

DFS

Não

Não

DFS

DFS

DFS

108

5540

DFS

DFS

DFS

DFS

Não

DFS

Não

Não

DFS

DFS

DFS

112

5560

DFS

DFS

DFS

DFS

Não

DFS

Não

Não

DFS

DFS

DFS

116

5580

DFS

DFS

DFS

DFS

Não

DFS

Não

Não

DFS

DFS

DFS

120

5600

DFS

DFS

DFS

DFS

Não

DFS

Não

Não

DFS

DFS

Não

124

5620

DFS

DFS

DFS

DFS

Não

DFS

Não

Não

DFS

DFS

Não

128

5640

DFS

DFS

DFS

DFS

Não

DFS

Não

Não

DFS

DFS

Não

132

5660

DFS

DFS

DFS

DFS

Sim

DFS

Não

Não

DFS

Não

DFS

136

5680

DFS

DFS

DFS

DFS

Sim

DFS

Não

Não

DFS

Não

DFS

140

5700

DFS

DFS

DFS

DFS

Sim

DFS

Não

Não

DFS

Não

DFS

144

5720

DFS

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

DFS

149

5745

Sim

Não

Licenc.

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

153

5765

Sim

Não

Licenc.

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

157

5785

Sim

Não

Licenc.

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

161

5805

Sim

Não

Licenc.

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

165

5825

Sim

Não

Licenc.

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Fonte: Lukaszewski (2015)
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ANEXO 2 – TABELAS DE TAXA DE DADOS PADRÃO 802.11ac
Taxa de Dados (Mbps)
Índice
MCS

Spatial
Streams

Tipo de
Modulação

Taxa
Codificação

Canais 20 MHz

Canais 40 MHz

Canais 80 MHz

Canais 160 MHz

800ns

400ns

800ns

400ns

800ns

400ns

800ns

400ns

0

1

BPSK

½

6.5

7.2

13.5

15

29.3

32.5

58.5

65

1

1

QPSK

½

13

14.4

27

30

58.5

65

117

130

2

1

QPSK

¾

19.5

21.7

40.5

45

87.8

97.5

175.5

195

3

1

16-QAM

½

26

28.9

54

60

117

130

234

260

4

1

16-QAM

¾

39

43.3

81

90

175.5

195

351

390

5

1

64-QAM

2/3

52

57.8

108

120

234

260

468

520

6

1

64-QAM

¾

58.5

65

121.5

135

263.3

292.5

526.5

585

7

1

64-QAM

5/6

65

72.2

135

150

292.5

325

585

650

8

1

256-QAM

¾

78

86.7

162

180

351

390

702

780

9

1

256-QAM

5/6

N/A

N/A

180

200

390

433.3

780

866.7

Índice
MCS

Spatial
Streams

Tipo de
Modulação

Taxa
Codificação

Taxa de Dados (Mbps)
Canais 20 MHz

Canais 40 MHz

Canais 80 MHz

Canais 160 MHz

800ns

400ns

800ns

400ns

800ns

400ns

800ns

400ns

0

2

BPSK

½

13

14.4

27

30

58.5

65

117

130

1

2

QPSK

½

26

28.9

54

60

117

130

234

260

2

2

QPSK

¾

39

43.3

81

90

175.5

195

351

390

3

2

16-QAM

½

52

57.8

108

120

234

260

468

520

4

2

16-QAM

¾

78

86.7

162

180

351

390

702

780

5

2

64-QAM

2/3

104

115.6

216

240

468

520

936

1040

6

2

64-QAM

¾

117

130.3

243

270

526.5

585

1053

1170

7

2

64-QAM

5/6

130

144.4

270

300

585

650

1170

1300

8

2

256-QAM

¾

156

173.3

324

360

702

780

1404

1560

9

2

256-QAM

5/6

N/A

N/A

360

400

780

866.7

1560

1733.4

108

Taxa de Dados (Mbps)
Índice
MCS

Spatial
Streams

Tipo de
Modulação

Taxa
Codificação

Canais 20 MHz

Canais 40 MHz

Canais 80 MHz

Canais 160 MHz

800ns

400ns

800ns

400ns

800ns

400ns

800ns

400ns

0

3

BPSK

½

19.5

21.7

40.5

45

87.8

97.5

175.5

195

1

3

QPSK

½

39

43.3

81

90

175.5

195

351

390

2

3

QPSK

¾

58.5

65

121.5

135

263.3

292.5

526.5

585

3

3

16-QAM

½

78

86.7

162

180

351

390

702

780

4

3

16-QAM

¾

117

130

243

270

526.5

585

1053

1170

5

3

64-QAM

2/3

156

173.3

324

360

702

780

1404

1560

6

3

64-QAM

¾

175.5

195

364.5

405

N/A

N/A

1579.5

1755

7

3

64-QAM

5/6

195

216.7

405

450

877.5

975

1755

1950

8

3

256-QAM

¾

234

260

486

540

1053

1170

2106

2340

9

3

256-QAM

5/6

260

288.9

540

600

1170

1300

N/A

N/A

Fonte: Lukaszewski (2015)

