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RESUMO 

 

A constante evolução da humanidade está fortemente marcada pelos avanços 

tecnológicos.  Nosso modo de vida e entendimento do mundo é consequência direta dos 

desenvolvimentos técnicos que imprimem na sociedade valores e prioridades. Na atual era da 

informação, a preferência é conseguir fazê-la viajar no tempo e no espaço da forma mais 

rápida e completa possível, centrando todos os esforços no desenvolvimento de aplicações 

que aportem mais mobilidade, maior robustez e velocidade na comunicação. Deste modo, este 

trabalho tem como objetivo contribuir ao desenvolvimento das comunicações, mas sem 

esquecer questões tão importantes como o acesso geral à tecnologia e a sustentabilidade. O 

projeto, iniciado na Universidade de Fortaleza, apresenta a implementação de uma rede Wi-

Mesh, propondo outras formas de gerenciar a informação por meio de redes totalmente em 

malha, aproximando-se a uma comunicação total e sem hierarquias. As redes Wi-Mesh podem 

trazer vantagens como a escalabilidade, o baixo custo e a flexibilidade às comunicações sem 

fio. 

 

  



 
 

 

 

 

 

RESUM 

 

La constant evolució de la humanitat està fortament marcada pels avanços 

tecnològics. La nostra forma de vida i de entendre el món són conseqüència directa dels 

desenvolupaments tècnics que comporten uns valors i unes prioritats a la societat. A la actual 

era de la informació, la preferència és aconseguir fer-la viatjar de la forma més ràpida i 

completa possible en temps i espai, concentrant tots els esforços en el desenvolupament 

d’aplicacions que aportin més mobilitat, robustesa i velocitat a la comunicació. D’aquesta 

forma, aquest document té com objectiu contribuir al desenvolupament de les comunicacions, 

sense oblidar mai qüestions tan importants com l’accés general a la tecnologia i la 

sostenibilitat. El projecte, iniciat per la Universitat de Fortaleza, presenta la implementació 

d’una xarxa Wi-Mesh, proposant altres maneres de gestionar la informació per mitjà de xarxes 

totalment mallades, aproximant-se a una comunicació total i sense jerarquies. Les xarxes Wi-

Mesh poden portar avantatges com la escalabilitat, la flexibilitat i el baix cost a les 

comunicacions sense fil. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este projeto é responsabilidade do DDPGIA da Universidade de Fortaleza, e é baseado 

no estudo das redes Wi-Mesh e destinado à execução de uma rede que permita analisá-la e 

obter conclusões sobre o seu desempenho e as possíveis aplicações.   

É também, a continuação do trabalho realizado anteriormente no DPGIA, que 

analisava a possível aplicação das redes mesh à telemedicina [1], e o qual motivou a 

consecução de este documento e faz parte importante dele.  

Trata-se de um projeto de estudo de viabilidade de uma das variantes das redes sem 

fio chamada Wireless Mesh Network (WMN), que está sendo colocada em operação com 

sucesso em diversas zonas rurais, urbanas e estudada por universidades do mundo inteiro.  

Dos últimos 10 anos, e com o desenvolvimento dos primeiros padrões sem fio, tem 

havido um forte crescimento na implementação e utilização das tecnologias sem fio, atingindo 

a maioria das áreas da atividade humana. A alternativa Wi-Mesh vem para propor novos 

caminhos que possam melhorar esse conceito. Define-se como uma aplicação sem fio que 

permite as interconexões dos seus nós criando uma rede de comunicações em malha e sem 

hierarquias, contribuindo com uma maior flexibilidade e desempenho no aproveitamento do 

seu potencial. 

Esta pesquisa está focada numa implementação real da rede Wi-Mesh, para poder 

observar o seu comportamento na prática, realizar estudos de rendimento e extrair as 

conclusões necessárias para sua possível utilização num futuro em qualquer uma das múltiplas 

áreas em que se aplicam as tecnologias de comunicação sem fio, que lhes permite a 

transmissão de dados e aplicações a tempo real, para melhorar e otimizar tanto econômico 

como socialmente, o seu funcionamento. 

O leitor vai encontrar neste documento o procedimento de execução de um projeto de 

implantação de uma rede Wi-Mesh, incluindo as características do software e o hardware 

utilizado, a configuração dos equipamentos, a execução sobre o terreno e os diferentes 

problemas e as soluções adotadas.  

Além disso, serão descritas nas seções segunda e terceira, as diferentes variantes das 

comunicações sem fio e suas diferenças tecnológicas, para terminar se concentrando na 

tecnologia Wi-Mesh, descrevendo suas vantagens em relação ao Wi-Fi convencional.   

O conteúdo da quarta seção analisa como foi o processo de execução e qual é o 

desempenho da rede proposta, assim como as possíveis aplicações que podem ser dadas nela.  

Finalmente, o documento vai constar com um capítulo dedicado às conclusões que foram 

tiradas no transcurso do trabalho prático e teórico de pesquisa, para terminar com a citação 

dos possíveis trabalhos que podem ser realizados no futuro. 
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2 REDES WIRELESS E TECNOLOGIAS SEM FIO 
 

As redes sem fio são aquelas que permitem interconectar dois o mais dispositivos 

utilizando como meio o ar e como veículo as ondas eletromagnéticas. 

Existem na atualidade diferentes aplicações sem fio, que dependendo da função 

específica a qual vão ser dirigidas e suas necessidades, vão chegar a diferentes soluções 

tecnológicas. Todas elas têm o objetivo comum descrito anteriormente da necessidade do 

intercâmbio da informação do mundo moderno. 

2.1 Motivações da utilização da tecnologia sem fio 
Nos últimos anos houve um aumento e proliferação deste tipo de tecnologia em 

consequência das vantagens que pode comportar frente à rede por cabo. 

 Dependendo do cenário, a instalação do cabo pode ser muito custosa ou inviável em 

termos econômicos ou de tempo de execução; 

 Cada vez os dispositivos são menores e mais portáveis, pelo que para os usuários, a 

mobilidade é também, cada vez um conceito de maior importância; 

 Facilidade e a rapidez para cobrir áreas grandes. 

 

2.2 Classificação das redes sem fio 
Uma das classificações mais comuns dadas às redes sem fio é a proposta no padrão 

IEEE, onde se contemplam os diferentes padrões classificados de menor para maior alcance ou 

área de cobertura. [2] 

Adicionar, que todas elas estão pensadas para ser capazes de comunicar-se entre se 

com total transparência para o usuário final, mediante os diferentes protocolos das capas OSI. 

Figura 1 - Padrão IEEE para as redes sem fio [2] 
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2.2.1 Wireless PAN (Redes sem fio pessoais) 

Estão contempladas nesse padrão, aquelas redes sem fio dedicadas à comunicação 

entre usuário, com seus próprios dispositivos sem fio num ambiente muito próximo.  Em geral, 

o alcance das redes não supera a dezena de metros, e as velocidades delas não superam um 

Mbps e sempre é com necessidade de visão direita. 

Um exemplo que está dentro dessa classificação é a tecnologia Bluetooth.  

 

Figura 2 - Imagem de rede WPAN1 

 

2.2.2 Wireless LAN (Redes sem fio locais) 

As redes LAN são a interconexão de diversos computadores e os seus periféricos de 

uma mesma organização.  Podem cobrir uma área de distância média, de uns 100 a 300 

metros, alcançando as dezenas de quilômetros usando antenas diretivas.  As velocidades vão 

de 2 a 54 Mbps, segundo padrão e condições de propagação. 

O padrão mais conhecido e utilizado é o 802.11b/g, que é o escolhido também para a 

realização deste projeto. É o conhecido popularmente como Wi-Fi. 

                                                 
1
 Fonte: http://www.esbm.pt/escola/alunos/projectos/20082009/rudi/pan.html 
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Figura 3 - Imagem de rede WLAN2 

 

2.2.3 Wireless MAN (Redes sem fio metropolitanas) 

É o nome que recebe a rede que interconecta várias redes LAN, usualmente as de uma 

cidade média. O seu raio de ação é de algumas dezenas de quilômetros, atingindo velocidades 

de até 150 Mbps. 

Um exemplo de rede MAN é o WiMax, definido pelo padrão 802.16. 

                   

Figura 4 - Imagem de rede WMAN3 

                                                 
2
 Fonte: http://redes.bligoo.com.mx/como-mandar-mensajes-en-una-red-lan 
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2.2.4 Wireless WAN (Redes sem fio de grande alcance) 

As Wireless WAN são aquelas redes sem fio que podem cobrir longas distâncias. E 

considerada uma WAN a união das redes MAN, formando redes de redes. 

 O maior exemplo é Internet, que interconecta o mundo inteiro. 

 

Figura 5 - Imagem rede WWAN4 

 

Para terminar com a exposição dos diferentes padrões do IEEE, pode servir essa tabela 

resumo: 

Tipo de rede WAN MAN LAN PAN 

Padrão GSM/GPRS/UMTS IEEE 802.16 IEEE 802.11 IEEE 802.15 

Certificação                          WiMax Wi-Fi Bluetooth, 
ZigBee 

Velocidade 9,6-170-2000 Kbps 15-134 Mbps 1-2-11-54 Mbps 721 Kbps 

Frequência 0,9-1,8-2,1 GHz 2-66 GHz 2,4-5,8 GHz 2,4 GHz 

Alcance 35 km 50 km 150 m 10 m 

Tabela 1 – Resumo comparativo das tecnologias sem fio segundo a IEEE [2] 

 

                                                                                                                                               
3
 Fonte: http://newtechnologies4you.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html 

4
 Fonte: http://www.trafficsqueezer.org/d_usecases.php 
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2.3 Wireless LAN (Padrão IEEE 802.11) 
A família de padrão IEEE 802.11 é a mais popular das redes sem fio locais desde que em 

1999 foi aprovada a norma 802.11b. Trata-se de redes de transmissão em modo pacote, tendo 

normalizada a camada física (PHY) e camada de nível de enlace de dados, no controle de 

acesso ao meio (subcamada MAC) dos níveis de referência do modelo OSI. 

Operam nas bandas de frequências de 2,4 GHz e 5,8 GHz. A maioria do espectro 

eletromagnético utilizado em radiocomunicações está regulada pela ITU-R, e é necessária uma 

licença para transmitir. Porém, existem algumas bandas de uso livre chamadas ISM que são 

precisamente as usadas por este tipo de aplicações wireless. [3] [4] 

 

Data Padrão Velocidade 
(Mbps) 

Frequência 
(GHz) 

Alcance 
(metros) 

1997 802.11a 54  5,8  30  

1999 802.11b 11 2,4 100 

2003 802.11g 54 2,4 30 

2006 802.11n 540 2,4-5,8 100 

2011 802.11s 540 2,4-5,8 100 

Tabela 2 – História das WLAN IEEE 802.11 [2] 

 

Para entender melhor a classificação das tecnologias sem fio e os seus padrões vamos 

falar de forma resumida, sobre o que está sendo definido por eles nas camadas física e de 

enlace. 

2.3.1 Camada Física 

A camada física está no nível mais baixo de todos, e define tanto como é o meio físico 

pelo qual a comunicação vai passar, quanto à forma que vai ter a transmissão da informação. É 

também encarregado de conectar a camada MAC com o meio físico. [3] [5] 

No caso das comunicações sem fio, a informação viaja através das ondas 

eletromagnéticas. O nível de complexidade é elevado, e precisa uma definição clara dos 

padrões.  

A diferença com a comunicação por cabo, para construir redes wireless estáveis e de 

alta velocidade é importante entender bem como as ondas se comportam na interação com os 

elementos de um meio físico real, e como proteger o sinal para controlar esses fatores 

externos que modificam a sua forma, provocam desvanecimentos e interferências. 

Cada um dos padrões tem associado um tipo de modulação: 

 802.11a utiliza PSK (conjuntamente com alargamento de espectro DSSS)  

 802.11b/g utilizam OFDM 
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2.3.1.1 PSK (Modulação por variação de fase) 

É uma forma de modulação angular que consiste em aproveitar variações da fase da 

portadora entre os diferentes valores discretos dependentes do sinal digital moduladora.  

 

Figura 6 - Modulação baseada em variação de fase (PSK)[5] 

 

As variações de fase podem ser mais, que implicaram uma maior velocidade, mas 

também uma maior sensibilidade às interferências.  

2.3.1.2 DSSS (Espectro expandido por sequência direita) 

A técnica consiste em substituir cada bit de informação por uma sequência de bits 

conhecida tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Essa sequência é conhecida como código 

chip, e vai fazer mais robusta a comunicação frente às interferências, além de permitir a 

comunicação em paralelo por vários por vários sistemas utilizando diferentes códigos chip. 

2.3.1.3 OFDM (Multiplexação por divisão de frequências ortogonais) 

OFDM divide o largo de banda do canal disponível em vários subcanais menores e 

ortogonais5 entre eles. Alguns desses subcanais são usados pela sincronização com o receptor 

e para adicionar redundância que aumentará a robustez do sinal. Cada subportadora é 

modulada com PSK ou QAM dependendo da relação sinal/ruído, SNR. 

A informação é mandada em símbolos como o da figura. 

 

Figura 7 - Portadoras da modulação digital OFDM 

 

                                                 
5
 Duas frequências fi(t), gj(t) são ortogonais entre elas, se e somente se                    se i≠j. 
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2.3.2 Camada MAC 

Os mecanismos utilizados para fazer mais robusta à camada física num meio sem fio 

são contemplados na subcamada MAC. Ela controla o acesso ao próprio meio por parte de 

diferentes dispositivos ao mesmo tempo, evitando as colisões de pacotes e ordenando o 

tráfego. [3] [5]  

O padrão 802.11 usa as técnicas de CDMA/CA e RTS/CTS para esse fim, a melhor 

solução é a combinação de ambos os métodos.  

2.3.2.1 CDMA/CA (Acesso múltiplo com detecção de portadora com evasão de 

colisões) 

Com este mecanismo todas as estações escutam o canal para descobrir se os outros 

dispositivos estão transmitindo, e se estiver livre está autorizado a realizar a transmissão. No 

caso o canal estiver ocupado, a estação deve esperar até a outra transmissão finalizar e entra 

num procedimento aleatório de espera que impede que múltiples terminais intentem aceder 

no canal imediatamente após a conclusão a transmissão anterior 

2.3.2.2 RTS/CTS (Solicitação para enviar/ permissão para enviar) 

Procedimento opcional no que a estação manda uma solicitude de envio (RTS) na que 

o AP acede (CTS). Soluciona o problema do nó oculto, em que as estações não podem detectar 

as outras transmissões. Neste caso, o ponto de acesso gerencia as conexões. 

 

Alguns dos padrões mais utilizados do IEEE 802.11, assim como as novidades n e s, são 

tratadas no seguinte apartado.  

2.3.3 IEEE 802.11a 

As características são, como pode ver no documento [2]: 

 Opera na banda dos 5,8 GHz e permite velocidades de até 54 Mbps  

 Utiliza a técnica do OFDM. 

 Incompatível com b/g pela diferencia em frequência. 

 12 canais sem sobreposição. 8 são usados para redes wireless e outros 4 pensados 

para conexões ponto a ponto. 

 

Figura 8 - Divisão dos canais da IEEE 802.11ª [2] 

 Precisa um consumo maior que o modo b 

A vantagem do padrão 802.11a é a maior quantidade de canais sem sobreposição, assim 

como uma maior disponibilidade da banda de frequência por estar menos sobrecarregada que 
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a banda dos 2,4 GHz. Existem na atualidade um grande número de emissões operando nessas 

bandas, tais como os micro-ondas, aparelhos Bluetooth, celulares... 

Um ponto importante a ser dito é que a maior frequência, maior é a sensibilidade do sinal 

e mais suscetível é aos obstáculos. Em teoria o sinal será mais facilmente absorvido por 

paredes e outros sólidos.  

2.3.4 IEEE 802.11b 

As características são: 

 Opera na banda dos 2,4 GHz e permite velocidades de até 11 Mbps.  

 Utiliza a modulação PSK combinada com a técnica do DSSS. 

 Dispõe de 14 canais em sobreposição, de forma que só 3 restam  sem compartir 

frequências entre eles.  

2.3.5 IEEE 802.11g 

As características são: 

 Utiliza a banda dos 2,4 GHz e opera a velocidade teórica máxima de 54 Mbps. 

 Serve-se da técnica do OFDM 

 Usa a mesma separação em canais que a 801.11b e tem interoperabilidade com ele a 

11 Mbps 

 A potência de transmissão para o usuário é menor da que precisa no modo a. 

 

Figura 9 - Distribuição dos canais na IEEE 802.11b/g [2] 

 Existe a modificação IEEE 802.11g+ onde são utilizados dois canais ao mesmo tempo, 

alcançando uma velocidade de 108 Mbps. 

A utilização dos canais está regulada em todos os países. Os extremos são América com 11 

e Japão, que podem utilizar os 14 canais. 
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802.11 b/g 

Canal Freq. Central 

(MHz) 

Região ITU-R o país 

América / 

China 

EMEA Japão Israel 

1 2412 X X X X 

2 2417 X X X X 

3 2422 X X X X 

4 2427 X X X X 

5 2432 X X X X 

6 2437 X X X X 

7 2442 X X X X 

8 2447 X X X X 

9 2452 X X X X 

10 2457 X X X - 

11 2462 X X X - 

12 2467 - X X - 

13 2472 - X X - 

14 2484 - - X - 

Largura do canal: 22 Mhz 

Tabela 3 – Distribuição dos radiocanais por países no padrão IEEE 802.11b/g [2] 

 

2.3.6 IEEE 802.11n 

As características são: 

 Velocidades de transferência até 300 Mbps, a fim de atingir os 600 Mbps num futuro. 

 O método te transmissão é o MIMO-OFDM 

 É compatível com os modos a, b e g. 

O sistema MIMO, como está detalhado no documento [6], utiliza múltiplas antenas tanto 

na fase de transmissão quanto na de recepção para melhorar o funcionamento do sistema. Ao 

incrementar o número de transmissores e receptores, e mediante um processo digital estão 

melhorando a eficiência na transferência da informação e na robustez do sinal.  
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Figura 10 - Comparação de comunicação com antenas simples (SISO) e utilizando a 
diversidade com a tecnologia MIMO 

2.3.7 IEEE 802.11s 

Revisão do padrão sem fio para redes mesh. Define como se conectam os dispositivos 

sem fio para formar uma rede em malha e estabelece os protocolos de roteamento, presentes 

na subcamada MAC do nível de enlace. Desenvolve funcionalidades como o descobrimento da 

rede mesh, autenticação, gestão de enlaces mesh, seleção de rota, entre outros. 

Utiliza o protocolo de encaminhamento HWMP (protocolo para redes mesh híbridas) 

inspirado em AODV, mas também pode correr com outros protocolos como o OLSR. 

É capaz de operar sob os modos a, b, g e n.  

 

2.4 Arquitetura de rede 

2.4.1 Arquitetura física da rede 

Tem três possíveis configurações a ser feitas enquanto ao como as estações se comunicam 

umas com outras 

 Ponto a ponto 

Encontraremos em esta classificação aqueles enlaces dedicados para levar o sinal de 

um ponto a outro de para ser distribuído posteriormente pela rede. 

O exemplo poderia ser o de duas antenas muito diretivas para levar a conexão à 

Internet ao lugar onde vai ser distribuída. 

 

 Ponto multiponto 

Nesta configuração, vários nós encontram-se comunicando com um nó central. O 

exemplo mais claro é aquele em que um ponto de acesso sem fio oferece a conexão à 

Internet a vários dispositivos sem fio, através de uma antena onidirecional. 
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 Multiponto a multiponto 

Esse tipo de configuração é também conhecido como ad-hoc ou malha (rede mesh). 

Nesse tipo de redes não existe uma autoridade central, e todos os nós se comunicam 

entre si.  

 

2.4.2 Arquitetura lógica de rede  

Existem basicamente dois modos de funcionamento para os adaptadores sem fio que 

cumprem com o padrão 802.11, desde o ponto de vista da topologia. [4] 

2.4.2.1 Modo Infra-estrutura (AP) 

É o modo mais habitual de funcionamento das redes sem fio, onde existe um ponto de 

acesso que gerencia as comunicações com vários clientes. 

A configuração do ponto de acesso que gerencia uma o varias conexões sem fio 

chamadas estações constitui uma BSS (Basic Server Set), e se identifica pelo seu BSSID. O 

conjunto de BSS e chamado de ESS (Extended Service Set) e é identificado pelo seu ESSID. 

                      

Figura 11 – Exemplo de BSS 
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Figura 12 - Exemplo de ESS 

 

2.4.2.2 Modo Ad-hoc 

Cria uma rede multiponto a multiponto, de forma que não tem nenhuma entidade 

mais importante que a outra que gerencie as comunicações. 

O conjunto de estaciones que conformam a rede ad-hoc chama-se IBSS (Independent 

Basic Server Set). 

Para ilustrar isso e aproveitando da figura, vamos ver como se comportam os 

diferentes modos da rede Wi-Fi. Se a rede fosse uma rede normal ad-hoc o nó 2 poderia 

comunicar-se com o 3, o 1 e o 5, mas não poderia realizar a comunicação com o 4. Se fosse 

uma rede com topologia de infra-estrutura com o nó 1 como ponto de acesso, o nó 2 poderia 

comunicar-se com os nós 4 e 3 através do AP, mas não como 5, embora esteja no seu âmbito 

de cobertura. Em cambio, se fosse uma rede ad-hoc com um protocolo de roteamento como o 

OLSR, utilizado no estudo realizado, todos os nós poderiam comunicar-se entre eles, e estaria 

tratando-se de uma rede mesh. [5] 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 13 – Exemplo de IBSS com as relações entre os nós [5] 
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 A vantagem dessa topologia é sua simplicidade e sua facilidade de desenvolvimento. 

Podem comunicar-se dois clientes diretamente sem a necessidade de um ponto de acesso, 

unicamente com os adaptadores de rede.  

 O inconveniente é que o funcionamento pode ser pior que nas redes com modo infra-

estrutura devido à inexistência de um ponto de acesso para administrar as comunicações. Para 

isso, tem que ser escolhido o melhor protocolo de encaminhamento para cada aplicação e 

dependendo da função de cada um dos nós. 
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3 TECNOLOGIA WI-MESH 
As redes mesh são aquelas onde as estações funcionam como nó, e estão em 

comunicação com os outros nós equitativamente, de forma que sempre exista pelo menos 

uma rota entre qualquer par de nós e sem ser necessária uma autoridade do tipo ponto de 

acesso que gerencie as comunicações entre os diferentes clientes.  

A diferença reside em que habitualmente dispõem vários caminhos de interconexão entre 

os nós. A conexão pode ser: 

 Parcial: Somente alguns nós serão interconectados. 

  Total: Todos os nós interconectados entre si 

 

Figura 14 – Exemplo de rede mesh, combinando conexões totais e parciais dependendo do 
segmento da rede 

 

Adicionalmente, esses nós podem estar dotados de mobilidade, formando as chamadas 

MANET (Mobile Ad-hoc Network). A topologia destas redes é dinâmica, porque apresenta uma 

mobilidade constante dos nós participantes na rede. 

3.1 Situação e motivação das Wi-Mesh 
É um campo verdadeiramente promissor na tecnologia de comunicação sem fio. Resolve 

alguns dos problemas encontrados na topologia clássica, embora existam também alguns 

contrapontos. [7] [8] 

Alguns dos aspectos que aportam novidade no mundo sem fio são os seguintes: 

 



16 
 

 Facilidade de execução. A capacidade de autoconfiguração desse tipo de redes como, 

por exemplo, no roteamento, as viram fáceis de instalar, e muito recomendáveis na 

hora de projetar uma rede sem fio. 

 

 Possibilitam qualquer tipo de arquitetura proporcionando uma maior adaptabilidade 

ao meio físico, podendo agir facilmente como repetidores. 

 

 Rede da comunidade. A rede pode ser compartilhada, por tanto o suporte de 

manutenção não é dependente de um proprietário somente. 

 

 Baixo custo. A rede pode ser projetada com elementos e infra-estruturas simples e de 

baixo custo. A rede pode ser também facilmente ampliável.  

 

 Rede robusta.  As características ad-hoc e de topologia da rede mesh proporcionam 

uma grande estabilidade frente às caídas de nós em consequência da redundância.  

 

 Múltiples suportes hardware. A configuração específica das mesh pode ser utilizada 

em vários dos roteadores disponíveis no mercado, assim como utilizar as soluções de 

software livre, pudendo serem projetadas em quase qualquer situação. 

 

 Autonomia. A autoconfiguração facilita também a manutenção. Os protocolos 

permitem o descobrimento de nós e outras rotas por parte das estações mesh, 

mudando dinamicamente no caso de caída de enlaces. 

 

 Menor interferência. A utilização de um único canal para à comunicação com a malha 

toda, reduz consideravelmente o modelo anterior de múltiplas rádios se interferindo 

para dar serviço aos mesmos usuários.  

 

 Não precisa a visão direta com a estação base. A base pode-se encontrar a alguns 

saltos de distância, aos que será possível chegar mediante o revezamento da 

informação nesses nós intermeios, sem necessidade de instalar repetidores. 

 

 Precisam de uma potencia menor na hora da transmissão, pelo que podem trabalhar 

a maiores velocidades.  

Devido ao seu caráter de comunicação onde todo é compartilhado, poderia ser e já 

existem vários exemplos em funcionamento ao redor do mundo, uma boa solução para 

eliminar o excesso de conexões ponto a multiponto ou ponto a ponto, que se dão em áreas 

pequenas, como numa comunidade de vizinhos, ou num bairro, pudendo atingir comunidades 

cada vez de uma maior extensão.  Nesse caso, só existe um canal em uso, e reduze ao máximo 

aquelas interferências que se dão entre as múltiplas conexões wireless estabelecidas hoje em 

dia num mesmo espaço.  

Juntamente com a escalabilidade, esses dois pontos finais são tal vez os melhores e mais 

importantes a favor delas. A escalabilidade permite adicionar nós para estender a rede numa 
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região geográfica, pudendo virá-los facilmente passarelas, é dizer, portas para a conexão a 

Internet de uma forma distribuída, e ao parecer, pudendo crescer de uma forma indefinida, e 

o mais importante, sustentável. 

A principal limitação é que na maioria das execuções e experimentos realizados a taxa 

efetiva de transmissão se reduz conforme o sinal vai atravessando os nós, sendo pouco 

recomendável utilizar mais de dois ou três saltos além da passagem a Internet porque esses 

nós vão sofrer limitações de velocidade. O endereçamento IP e aspectos na segurança se 

apresentam também como problemas adicionais. 

 

3.2 Aplicações 
Graças à facilidade de ser executadas em quase qualquer lugar e sem ter que preocupar-

se pela infra-estructura, administração ou gerencia, as vira muito interessantes para qualquer 

que seja o campo de aplicação. [9] 

Na tabela se mostram algumas das aplicações, assim como os serviços que podem oferecer: 

Aplicações Serviços Oferecidos 

Redes de sensores Recolhida de dados em tempo real, geralmente 
altamente correlacionados em tempo e espaço. 

Emergências Operações de resgate, execução rápida de 
redes sem infra-estrutura para emergências, 
assim como a comunicação de todas as 
estações sem precisar avistar a base. 

Particulares e empresa Redes de área local para casas ou oficinas 
WLAN ou PAN. Estabelecendo este tipo de 
redes num mesmo prédio, pudendo serem na 
empresa ou num condomínio, realizando 
conexões compartidas entre usuários, 
economizando custos e eliminando 
interferências. 

Conjuntos comerciais Redes WLAN de rápida implantação para 
aqueles conjuntos comerciais móveis, férias de 
produtos, ou centros comerciais, onde seria 
possível receber informações como ofertas ou a 
situação das lojas no celular ou dispositivo sem 
fio. 

Educação Redes WLAN para as escolas e outras entidades 
educativas. Ao ser redes altamente intuitivas 
poderiam ser não só uma ferramenta para 
complementar os estúdios, mas facilmente 
serem tratadas em estudos práticos pelos 
alunos.  

Saúde  Redes WLAN com maior cobertura, e de 
hierarquia plana, que favorece a comunicação 
entre qualquer dispositivo médico. 

Tabela 4 – Aplicações das Wi-Mesh 
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3.3 Protocolo de rede  
Um rasgo característico das redes mesh, é sua capacidade para estabelecer múltiplas 

rotas de uma forma simples através dos protocolos de roteamento adequados às necessidades 

da rede. Devem adaptar-se de forma rápida e correta às possíveis mudanças na topologia da 

rede, utilizando um uso racional da memória, potencia de transmissão e largura de banda. 

Podemos diferenciar entre os seguintes elementos que estão envolvidos no processo de 

encaminhamento como vemos em [1]: 

 Descobrimento de nós: Encontrar nós numa topologia que vai mudando 

dinamicamente. 

 

 Descobrimento da fronteira: Achar os limites da rede. 

 

 Medição de enlace: Examinar a qualidade e desempenho de um enlace. 

 

 Cálculo de rotas: Localizar a melhor rota baseado na qualidade do enlace. 

 

 Endereçamento IP: Alocação de endereços IP 

 

 Rede principal: Gerenciamento de conexão a outras redes, como pode ser Internet. 

 

A grande quantidade de protocolos de encaminhamento provoca que existam vários 

critérios para a classificação dos mesmos. No documento [9] pode-se encontrar informação 

detalhada. Pode-se dizer que, basicamente, existem dois grandes tipos, segundo como eles 

descobrem e selecionam as rotas, os proativos e os reativos. A classificação dos exemplos 

escolhidos é feita sob esse critério. Definem-se mais dois critérios nos seguintes pontos, que 

afetam nas definições dadas dos protocolos comentados mais abaixo. 

Essa variedade de protocolos é devida às peculiaridades de cada um, que o fazem apropriado 

para cobrir as necessidades de diferentes cenários e condições de tráfego que podem ser 

dadas em este tipo de redes, e acentua, mais uma vez, a flexibilidade das redes ad-hoc. 

3.3.1 Modelo de informação de estado 

Os protocolos podem ser classificados dependendo de qual é a informação mantida 

nos nós e quais são os destinos finais dessa informação, diferenciando entre a família de 

estado de enlaces e a família de vetor de distâncias.  

3.3.1.1 Baseado em topologia ou de estado de enlace 

A informação de roteamento é transmitida através de pacotes de estado de enlaces. 

Os pacotes que enviam os nós contem informação dos vizinhos e uma mudança em qualquer 

enlace provoca uma inundação da rede. Cada nó é capaz de reconstruir e manter um mapa da 

topologia de toda a rede usando os pacotes recebidos e é capaz também de calcular uma rota 

a qualquer outro destino. 

Se a rede é altamente dinâmica pode produzir sobrecarrega. 
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3.3.1.2 Baseados em vetor de distâncias 

Cada nó tem uma estrutura de dados a modo de array6 denominada vetor de distâncias. 

Os campos que aparecem nesse vetor são como mínimo: 

 O endereço IP do nó destino 

 O endereço IP do próximo salto (para chegar ao destino) 

 A mínima distância para ser alcançado o destino. 

Cada componente da rede intercambia periodicamente os vetores de distância com os 

vizinhos. Pode ser lento se tiver muito dinamismo nos nós. 

 

3.3.2 Modelo de planejamento 

Esse modelo supõe a classificação mais utilizada e está referido ao cálculo da rota 

desde um nó origem até o nó final. 

3.3.2.1 Proativos (tabelas) 

São aqueles que se baseiam numa análise das tabelas de roteamento dinâmicas, que são 

atualizadas periodicamente. Esse tipo de encaminhamento oferece um maior grau de 

desempenho, mas também é complexo e pesado para a rede porque precisa do intercâmbio 

de informação constantemente. [9] [10] [11] [12] 

 TBRPF – Protocolo de estado de enlace (tem em conta o funcionamento dos enlaces) 

baseado no cálculo de uma árvore cuja raiz é um nó origem que gera caminhos a todos 

os nós alcançáveis. Escolhe a rota com menor número de saltos. 

 MMRP – Realiza uma inundação da rede com o pacote de pesquisa de rota, e o 

destino responde ao pacote que contem um custo acumulativo de rota menor. 

 OSPF – Protocolo baseado no estado do enlace e que calcula a rota através do 

algoritmo que seleciona sempre a rota mais curta mediante a construção de um mapa 

da rede e as bases de dados com informação sobre sistemas locais e de vizinhos. 

 OLSR – Cada nó seleciona um grupo de vizinhos responsáveis da retransmissão do 

tráfego de controle e também declaram o estado dos enlaces que podem ver. 

3.3.2.2 Reativos (demanda) 

Os protocolos de roteamento proativo são executados somente após de uma petição de 

dados por parte de um nó. Esse comportamento pode provocar uma alta latência no 

descobrimento das rotas novas, mas economizam largura de banda e CPU, porque enviam só 

os paquetes que são necessários.    

 AODV – É pensado para os nós móveis numa rede ad-hoc, caracterizada pelos câmbios 

frequentes na conectividade causados pelo movimento relativo dos nós. Permite obter 

as rotas rapidamente para os novos destinos e não precisa manter essas rotas que não 

estão em comunicação ativa. 

Está baseado na família de algoritmos de vetor de distâncias. 

                                                 
6
 Array. Termo em inglês que denomina o conjunto de informações iguais colocadas em série.  
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 DSR – O encaminhamento realiza-se desde a origem com a inclusão de um cabeçalho 

nos pacotes indicando os nós que deverá atravessar até o seu destino. 

3.3.2.3 Híbridos 

 HSLS – Utiliza a otimização matemática para misturar o estado de conexão com o 

roteamento reativo, otimizando os dados em tempo e espaço. 

 HWMP – É o protocolo utilizado pelo padrão IEEE 802.11s. Ele está baseado no 

protocolo reativo AODV, mas também tem alguma funcionalidade dos protocolos 

proativos. 

 

3.3.3 Direcionamento 

Como se observou, existem muitos outros critérios de classificação. Outra classificação 

dos protocolos é segundo o nível de funcionamento no modelo OSI e faz referencia à 

organização da rede a níveis lógicos.  

3.3.3.1 Nível 2 (Camada de enlace de dados) 

É a camada encarregada do direcionamento de dados físico, detecção e correição de erros, 

controle de fluxo e acesso ao meio.  Os protocolos que trabalham neste nível cumprem o 

seguinte: 

 São transparentes para o nível 3. Proporcionam um acesso rápido e completo à 

informação da camada física e MAC 

 Melhoram eficiência das decisões de roteamento e diminuindo o tempo de reação 

frente problemas inesperados.  

 Independentes à utilização de IPv4 ou IPv6 por ser da camada 3. 

 Não pode aproveitar o encaminhamento a nível 3. 

 Escalabilidade reduzida e impossibilidade de encaminhar pacotes a outras redes. 

 Ideal para redes pequenas. 

3.3.3.2 Nível 3 (Camada de rede) 

É a camada encarregada do direcionamento de dados lógico e roteamento de pacotes 

através de uma ou mais redes, assim como assegurar uma qualidade de serviço (QoS)7.Tem as 

seguintes características: 

 Possibilidade de segmentar as redes. 

 Melhor escalabilidade. 

 Possibilidade de interconectar redes. 

 Permite uma comunicação mais segura. 

 

3.3.4 Protocolo OLSR 

3.3.4.1 Características 

 É um protocolo proativo. 

                                                 
7
 Tecnologias que garantem a transmissão com certa qualidade de informação num determinado 

momento. 
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 Baseado na otimização dos protocolos de estado de enlace.  

 Nível de rede da OSI em direcionamento. 

Por ser um protocolo proativo, envia periodicamente mensagens para manter atualizadas 

as tabelas de roteamento. Esse tipo de comportamentos tem a vantagem de ser mais rápidos 

nas primeiras conexões, porque estão conhecendo a topologia previamente e não é necessário 

o seu cálculo antes de enviar cada pacote. Por contra, supõe uma sobrecarrega para o sistema 

a necessidade de enviar periodicamente essas mensagens de controle. [10] [11] [12] 

OLSR está pensado para funcionar bem em redes com alto número de nós e com topologia 

cambiante. Os nós, para ter um controle da rede, se intercambiam periodicamente mensagens 

para ir aprendendo a topologia da rede assim como o estado dos nós vizinhos. 

Está projetado para trabalhar num ambiente completamente distribuído, sem necessidade 

de nenhuma entidade central.  

O intercâmbio de uma grande quantidade de pacotes numa rede mesh provoca uma 

congestão na rede e supõe um problema nas comunicações. Para solucionar este problema, e 

conceito clave do OLSR, utiliza os MPR (Multi Point Relay). São nós da rede encarregados de 

retransmitir os pacotes broadcast. O número de MPR é sempre menor que o número de nós, 

pelo que utilizando esta técnica se reduz a quantidade necessária de mensagens nas 

inundações de pacotes broadcast. Porem, com esse sistema, os pacotes continuam chegando a 

todos os nós, proporcionando ao fim, sempre as rotas ótimas. 

 

3.3.4.2 Funcionamento 

Os nós de uma rede que utiliza o protocolo OLSR se comunicam mediante um formato 

de pacote que dispõe todos os dados do protocolo. O formato é unificado para todos, e os 

pacotes são mandados como datagrama8 UDP, o que implica que não precisa que a 

transferência dos pacotes de controle do protocolo seja realizada de uma forma fiável. Os 

pacotes são enviados periodicamente e está assumido que alguns vão se perder como 

acontece em todas as comunicações sem fio. [10] [11] [12] 

Um mesmo pacote OLSR pode conter várias mensagens, todos com o seu cabeçalho e sua 

informação.  Existem quatro tipos de mensagem, que serão especificados no cabeçalho do 

mesmo. Podem ser: 

 HELLO 

 TC 

 MID 

 HNA4 

Para entender o funcionamento do protocolo é importante explicar com detalhe o 

comportamento dos nós MPR. Para impedir a saturação da rede, por causa de um elevado 

                                                 
8
 Técnica para encaminhar pacotes numa rede onde cada um deles é tratado de forma independente e 

contendo o endereço de destino. 
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número de envios de pacotes de controle, o protocolo usa os nós MPR. Consiste em selecionar 

o conjunto mínimo de nós vizinhos com que o nó pode se comunicar direitamente, sem passar 

por outros nós, e que consigam comunicar-se com todos os nós que se acham a dois saltos, os 

vizinhos dos meus vizinhos. 

                                             

Figura 15 – Mensagens de controle por inundação 

 

É fácil observar como tem redundância demais no grupo de nós situados no mesmo 

que (1). É suficiente agrupar todos eles num só nó, que seja capaz de se comunicar com 

aqueles nós que se encontram a dois saltos de distância (2). Vemos como OLSR otimiza então o 

envio de pacotes de controle. 

                                                

Figura 16 - Mensagens de controle só no MPR 

 

Desta forma, o protocolo se assegura que todos os nós vão receber a mensagem e vão 

otimizar o número de pacotes a enviar. 

 

Para a criação da lista dos nós MPR, cada nó envia periodicamente a mensagem de 

HELLO por broadcast transmitindo-se a todos os vizinhos. Esta mensagem tem o campo TTL do 

seu cabeçalho a um, pelo que a mensagem chega somente naqueles nós que se acham a um 

salto de distância e não vai ser retransmitido para toda a rede. 

 

Essas mensagens de HELLO, além do explicado anteriormente, levam um campo que 

contém uma lista especificando os vizinhos com os seus respectivos endereços. Estas listas são 
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classificadas segundo o tipo de enlace, que pode resultar simétrico ou assimétrico. Este 

mesmo campo nos indica se os nós são vizinhos MPR, e se mantêm comunicações simétricas 

ou assimétricas. 

Uma mensagem de HELLO pode conter várias listas de vizinhos organizadas pelo tipo 

de enlace mantido com o emissor. 

As mensagens HELLO contêm os nós vizinhos do emissor. De forma que todos os nós 

que o recebem conhecem os seus vizinhos, e além disso, vão conhecer os vizinhos dos seus 

vizinhos. Isto é, todos os nós tem conhecimento de todos os nós que ficam a dois saltos de 

distância. 

Todos os nós vão gerar tabelas com as informações obtidas dos pacotes HELLO. São 

importantes para conhecer a localização dos vizinhos, aqueles dos que recebe os pacotes 

HELLO. Com os endereços, é salvo também nas tabelas o estado do enlace que eles mantêm. 

Os valores que pode ter o atributo do estado podem ser MPR, unidirecional ou bidirecional. O 

enlace é considerado unidirecional quando o nó recebe as mensagens de HELLO, mas não está 

incluído nelas como vizinho, isto é, que ele consegue receber, mas não consegue enviar, 

porque não foi capaz de informar da sua posição e endereço. 

É gerada outra tabela, que contém a informação da tabela anterior, adicionando o 

conhecimento de quais são os nós que se encontram a dois saltos, e quem é o vizinho que os 

conecta. É empregado um algoritmo que calcula os mínimos conjuntos, tendo conta da 

disponibilidade dos nós, isto é, a sua capacidade para levar e retransmitir tráfego para outros 

nós, para calcular quais são os nós MPR. Neste momento, e simplesmente utilizando as 

mensagens HELLO, já foi recopilada suficiente informação como para ter um conhecimento 

perfeito da rede com um radio de dois saltos de distância. 

 

Existem também as mensagens TC (Topology Control), que são enviados por um nó a 

toda a rede (campo TTL o máximo permitido) para declarar um conjunto de enlaces, que 

devem incluir os enlaces com todos os seus nós MPR. Por ser uma mensagem de controle do 

OLSR, só será reenviado por aqueles nós que são MPR do emissor. 

Novamente, fazendo que a mensagem consiga atingir todos os nós da rede, e para 

evitar a saturação da mesma, quando um nó recebe a mensagem de controle por broadcast 

examina se o último nó que reenviou a mensagem estava na lista dos MPR e o reenvia 

somente aos seus MPR que atuarão seguindo a cadeia e evitando a inundação de toda a rede. 

Com o intercâmbio de informação dessas mensagens, OLSR gera uma terceira tabela 

chamada topológica, que dispõe de informação de toda a rede, de igual forma que criou a 

primeira com os vizinhos e a segundo com os nós a dois saltos obtidas graças as informações 

transmitidas nas mensagens de HELLO. 

A partir dessas tabelas, criadas a partir das mensagens de controle do protocolo OLSR, 

os nós podem gerar e manter a tabela de rotas com todos os nós da rede. Nessa tabela, pode-
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se encontrar o endereço destino do nó, qual é a distância a que se encontra, e qual é o 

próximo salto que será feito no encaminhamento do pacote. 

 

Outra mensagem de controle que utiliza o protocolo OLSR é a HNA (Host and Network 

Association). Cabe a possibilidade de que existam nós com interfaces não OLSR, que podem 

ser conexões ponto a ponto ou conexões a outras redes. Para conseguir conectividade entre 

estas interfaces e as interfaces OLSR o roteador deve ser capaz de introduzir informação 

externa de encaminhamento. Para isso foram criadas as mensagens HNA, que permitem 

conectar a rede mesh OLSR a outras redes através dos nós. Possibilita o oferecimento de uma 

passagem ou gateway à Internet por conta de um nó ao resto da rede OLSR.  

Por último, as mensagens MID (Multiple Interfaces Declaration) servem para permitir a 

um nó a utilização de várias interfaces de rede sem fio funcionando para a mesma rede OLSR.  

 

Cabe adicionar, que o OLSR utilizado na prática neste projeto, utiliza um mecanismo 

desenvolvido posteriormente chamado LQE (Link Quality Extension), e que possibilita algumas 

melhoras no mecanismo de encaminhamento dos pacotes.  

A forma como as rotas são calculadas não muda neste caso, nem o explicado 

anteriormente. A novidade neste caso é simplesmente o critério de decisão da rota que vai 

tomar o pacote na comunicação entre os nós, que é baseado na porcentagem de pacotes 

perdidos nesses enlaces. Essas perdas são calculadas aproveitando o tráfego de mensagens de 

HELLO, que vão dar a suficiente informação aos nós para identificá-las.   

  



25 
 

4 IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE DESEMPENHO 
 

Vamos a estudar nesta seção, como foi posto em prática todo o anterior e os passos 

percorridos desde o primeiro roteador até a rede completa.  

Para a execução do projeto utilizaremos a tecnologia 802.11g usando ela tanto nos nós 

mesh, que estarão funcionando sob uma topologia ad-hoc, quanto as estações que estarão no 

modo ponto de acesso. Foi útil a leitura dos documentos [11] [12] e [13]. 

4.1 Cenário da execução 
A rede foi instalada no campus da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

As condições que se dão no terreno de estudo são um pouco adversas, por causa da 

quantidade de obstáculos que podemos encontrar em forma de prédios e vegetação.  

Ao tratar-se de uma zona tropical (Fortaleza se encontra a menos de 4 graus abaixo da 

linha do equador) a vegetação é abundante e exuberante. As condições climáticas do lugar 

estão sujeitas a um ambiente muito úmido e quente a altas temperaturas durante todo o ano. 

4.1.1 Possíveis interferências  

É interessante ter uma visão geral das possíveis fontes de interferência que podem ser 

críticas num sistema de comunicações sem fio, afetando de forma negativa e diminuindo o 

rendimento do mesmo. 

Existem três fontes claras de interferências: 

 Interferência direta: Esse tipo de interferência é ocasionada por outros dispositivos 

que utilizam a mesma tecnologia; 

 Interferência indireta: É chamada de interferência indireta aquela provocada por 

elementos de diferentes tecnologias, mas que trabalham nas mesmas bandas de 

frequência: 

 Multitrajetória: É a produzida pelo meio onde se propagam as ondas 

eletromagnéticas, que origina reflexos nos diferentes obstáculos encontrados no 

percurso das mesmas. Consiste na diferença temporal entre o sinal desejado e os seus 

reflexos. 

Neste estudo, encontraram-se presentes os três tipos de interferência. Ao tratar-se de um 

campus universitário, existem diferentes redes sem fio estabelecidas nos diferentes 

departamentos e prédios, a maioria trabalhando com as tecnologias 802.11 b/g que está 

operando à mesma frequência de 2,4 GHz. 

O terceiro caso, aquele em que os obstáculos encontrados no percurso da onda produzem 

reflexões é também um sério ator a ser levado em consideração, devido especialmente aos 

prédios e à vegetação.  
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Material Nível de interferência Exemplo 

Madeira Baixa Árvores, mesas 

Gesso Baixa Paredes 

Amianto Baixa Tetos 

Agua Média Chuva, umidade 

Vegetação Média Árvores, plantas 

Metal Alta Vigas, marcos das janelas 

Vidro Alta Janelas 

  Tabela 5 – Nível de interação dos materiais com as ondas eletromagnéticas 

 

Na tabela acima se observa o efeito da maioria dos elementos que encontramos no 

lugar estudado para o projeto. O pior dos casos nomeados e que vale a pena explicar 

separadamente é a combinação da existência de uma vegetação exuberante com as 

mencionadas condições climáticas da região que provocam um elevado índice de umidade. 

Essa mistura de água com madeira e vegetação é sempre presente em nosso lugar de trabalho, 

além dos outros elementos descritos acima, criando umas condições pouco adversas e com as 

que temos que contar na hora de tirar as conclusões do desempenho da rede. [11] 

 

4.2 Material escolhido para o projeto de rede mesh 
Este estudo está baseado na otimização dos recursos. Devido ao caráter social dessa 

rede (destinada em anteriores estudos à telemedicina), a execução do projeto precisa ser de 

baixo custo para poder ser desenvolvido com sucesso neste e em outros projetos similares. Os 

elementos que vão ser utilizados são sempre escolhidos pela sua facilidade e flexibilidade. 

Tanto na parte econômica quanto em termos de compatibilidade e por ser muito comun no 

mercado.  

4.2.1 Hardware 

Na parte dos equipamentos, encontramos a melhor solução nos roteadores Linksys 

WRT54GL9 de Cisco Systems pela sua adaptabilidade aos desejos do usuário e a facilidade 

tanto na obtenção como na utilização. O seu código fonte é público e baseado em Linux, ou 

seja, é facilmente programável e substituível por outros, de forma que responda às prioridades 

e necessidades de cada situação em aplicações ethernet e 802.11 sem fio. Vários projetos 

foram desenvolvidos e comunidades wireless foram criadas graças a sua fácil manipulação.  

 

WRT54GL Velocidade CPU RAM Memória flash 

 200 MHz 16 MB 4 MB 

Tabela 6 – Especificações do WRT54GL 

 

                                                 
9
 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series 
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        Figura 17 – Roteador Linksys WRT54GL 
  

A placa de rede wireless é um chipset Broadcom BCM5352, que emite a uma 

frequência de 2,4GHz (IEEE 802.11 b/g). Possui duas antenas extraíveis, com a vantagem de 

serem substituídas por qualquer outra antena que seja necessário. Elas são também 

configuráveis, existindo a possibilidade de utilizar diversidade, captando só o melhor sinal.  

 

4.2.2 Software 

Existem vários programas de código aberto desenvolvido por diferentes entidades e 

pessoas que estão funcionando muito bem no âmbito das comunicações no mundo inteiro. E 

junto com a adaptação do Linksys ao software livre fez com que o software escolhido neste 

projeto fosse o Freifunk, que está baseado em Open WRT. [14] [15] [16] 

 O Open WRT é uma distribuição de Linux para o Linksys WRT54G e está pensado para 

fazer totalmente flexível o roteador e poder virá-lo, a vontade do usuário, em qualquer 

uma das múltiplas funções de um roteador, dependendo de suas necessidades e as da 

rede. Tem infinidade de pacotes que pode descarregar da internet para as diferentes 

funcionalidades que querem ser obtidas. O Freifunk em particular, é especialmente 

concebido para o mesh, pois possui todas as características desenvolvidas para essa 

função.   

 

 O Freifunk Firmware possui uma interface gráfica, acessível com qualquer navegador 

para fazer mais confortável ao usuário o processo de configuração dos equipamentos. 

Também é possível acessar por console no sistema operacional se precisar de alguns 

detalhes mais concretos no funcionamento, assim como na detecção dos erros.  

O Freifunk está especialmente orientado para o OLSR e as aplicações mesh.  

 

 O DD-WRT é um software livre de sistema operacional simples e baseado em Linux, e 

posteriormente também em OPEN WRT. Possui uma potente interface gráfica muito 

útil e flexível, além de ser acessível sua utilização a quase qualquer tipo de usuário e 

tem funcionalidades para quase qualquer tipo de aplicação wireless. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcom
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4.3 Configuração dos equipamentos 
Descreveremos aqui os parâmetros da configuração necessários para que os 

equipamentos se comportem como a rede em malha que queremos obter.   

 Nós mesh – Estes nós são os que formam a rede em malha, constituem os diferentes 

caminhos possíveis e geram a redundância característica de uma rede mesh. Estão 

usando o firmware Freifunk baseado em Open WRT. Podem ser adicionados 

facilmente, fazendo crescer a rede de forma quase automática, graças a sua 

autoconfiguração pelo cálculo das rotas e descobrimento dos vizinhos.  

 

 Nós AP (Ponto de Acesso) – Serão a porta de entrada aos dispositivos que querem 

acessar na rede. Eles oferecerão a cobertura Wi-Fi numa área determinada, também 

chamados hotspot, e entregarão um endereço IP válido aos clientes. Estão usando o 

firmware DD-WRT, provavelmente o mais popular dos softwares para roteadores 

existentes.  

Estes dois tipos de nós, ao terem diferentes funções na rede, vão atuar também em 

frequências distintas, ortogonais entre elas, de forma que não criem interferências umas com 

as outras, como se explicou no capítulo 3 deste documento. 

Ainda poderia ser utilizado outro tipo de nó, que teria a mesma configuração que um nó 

mesh, e poderia servir para realizar um enlace com outra fração da rede mesh que estivesse 

situada a maior distância. Ele usaria o terceiro canal, que ainda restaria ortogonal aos outros 

dois que já foram utilizados, para levar o sinal da rede com um enlace por meio de antenas 

diretivas até a outra fração, onde seria mudado de novo o canal para distribuir localmente de 

novo o sinal e evitar as interferências com o enlace. 

4.3.1 Configuração dos nós mesh para o protocolo OLSR 

Trata-se nesta subseção, da configuração específica que o firmware Freifunk oferece 

ao usuário para estabelecer os parâmetros relacionados com o protocolo de roteamento OLSR. 

[15] 

É preciso destacar os seguintes campos da tela de configuração: 

 HNA4: É o anuncio de rede mesh. Aqui colocamos a interface LAN do terminal mesh. O 

HNA4 anuncia aos outros nós sua condição de nó mesh, e permite anunciar outras 

redes, assim como um acesso à Internet.  

 Se o nó mesh tiver o endereço IP da interface LAN como 10.2.2.1, e máscara de rede 

255.255.255.0, vamos colocar no campo HNA4 10.2.2.0/24.  

No caso do roteador ligado à Internet, ele deve comunicar aos outros a existência da 

passagem para que os outros nós possam acessar. Porém existe um problema com essa 

configuração. No caso de que a conexão à Internet que está sendo anunciada pelo nó, cair, 

esse nó vai continuá-la anunciando e os outros nós vão continuar enviando pacotes pensando 

que continua sendo o acesso à Internet, enquanto todos os pacotes estarão sendo perdidos.  
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Para isso, foi criado o mecanismo do acesso dinâmico, em forma do plugin Dyn-Gw, que 

trabalha para resolver esse problema. 

 Policy routing: Este campo ativa e desativa o Plugin Dyn-Gw (Dynamic Gateway). Se 

estiver ativado, um script trabalha mandando pacotes a um servidor da Internet, e se 

obtiver resposta, é anunciado ao resto dos nós mesh. 

Em algumas ocasiões, vai ser recomendável desativar o Plugin Dyn-Gw, porque pode gerar 

alguns problemas em consequência do seu funcionamento. Se isso acontecer, o anúncio de 

internet deve ser feito pelo HNA4, colocando o endereço por default, 0.0.0.0/0, que informará 

aos outros nós, onde está a porta de saída para Internet.   

 Protocolo QOS (EXT): Vai definir se o protocolo OLSR calcula as rotas somente em 

função de qual seria o caminho para atravessar o menor número de saltos, ou se 

também tem em conta a perda de pacotes nos enlaces, propriedade chamada 

qualidade do enlace (LQ). 

É importante neste caso, saber que o protocolo QOS deve ser utilizado por todos os nós, 

ou por nenhum. Não são compatíveis as duas configurações numa mesma rede.  
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Figura 18 – Captura da tela de administração do OLSR no Freifunk Firewall 
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4.3.2 Configuração dos pontos de acesso 

Cabe destacar na configuração dos pontos de acesso, a necessidade de ser 

transparentes para a rede. São o acesso para o usuário, mas não tem que influenciar no 

roteamento feito pelo protocolo OLSR.  

DHCP-forwarder - Foi instalado o software DD-WRT por causa da função de DHCP-

relay na sua tela de configuração. Permite capturar a petição de DHCP feita pelo cliente e agir 

como revezamento, passando-a ao nó mesh, que entregará um IP válido. Este passará de novo 

pelo ponto de acesso, que só agirá adjudicando ao cliente por DHCP esse endereço IP. [16] 

 

Figura 19 – Captura da tela do firmware DD-WRT mostrando o DHCP-Forwarder 

 

4.4 Topologia da rede 
A rede projetada deve ter as características de uma rede em malha, para poder testar as 

propriedades e o desempenho do protocolo de encaminhamento OLSR numa rede mesh.  

Contam-se para a execução do projeto com nove equipamentos Linksys WRT54GL, e é 

preciso escolher cuidadosamente a colocação dos mesmos, para conseguir que a relação e os 

caminhos a seguirem entre eles sejam os desejados e que completem o esquema da rede em 

malha. 

Estabeleceu-se uma topologia com diferentes tipos de nós. Os nós mesh, aqueles que 

vão trabalhar em modo ad-hoc e vão formar a malha, e os roteadores que agem como AP, que 

vão dar cobertura Wi-Fi para a conexão dos dispositivos que agirão como clientes. 

4.4.1 Esquema da rede com yEd 

O yEd é um software de distribuição livre que permite ao usuário criar esquemas de 

redes e outras aplicações com blocos já definidos previamente.  

É útil para dar uma imagem geral da rede desenvolvida, assim como para estabelecer 

as relações entre as entidades participantes dela. 
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Figura 20 – Esquema da rede Wi-Mesh desenvolvido com o software yEd 
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4.4.2 Funções dos diferentes elementos da rede Wi-Mesh 

Cabe destacar e comentar com alguns detalhes os diferentes elementos que estão 

envolvidos no processo de comunicação acima esquematizado. 

4.4.2.1 Nós Mesh 

São os encarregados da estrutura da rede, os que criam o enlace fundamental e a rede em 

malha. É interessante fazer os seguintes comentários sobre algumas características 

importantes: 

 Funcionam sob o Freifunk Firmware, especialmente concebido para as redes mesh 

com protocolo OLSR; 

 

 Operam em modo Ad-hoc; 

 

 Utilizam a tecnologia IEEE 802.11g. Foi preciso estudar a melhor das configurações 

possíveis entre os modos b e g da IEEE 802.11. Foi escolhido o modo g em 

consequência de sua vantagem na ocupação do canal frente as IEEE 802.11b. As 

primeiras dispõem de um slot temporal menor, e embora sejam menos robustas com a 

distância, na hora de acessar ao meio compartilhado vão ter uma maior ocupação por 

ter que esperar também um tempo menor. A existência de redes que usam o modo b 

no ambiente de trabalho fez necessária essa apreciação; 

 

 Velocidade limitada a 6 Mbps. Uma diminuição da velocidade repercute direitamente 

num aumento da zona de cobertura. Com os testes realizados, o modo g da IEEE 

802.11 limitada a 6 Mbps é a modulação mais robusta frente às interferências das 

disponíveis em nossos roteadores Linksys; 

 

 Trabalham sem diversidade apesar de dispor de duas antenas no roteador Linksys  

WRT54GL.  A diversidade é ideal num ambiente indoor, onde os obstáculos ficam 

muito próximos e, portanto, os rebotes são mais pronunciados e prejudiciais.  Foram 

testadas as duas possibilidades e o melhor desempenho foi atingido usando somente 

uma das antenas; 

 

 Operam no canal 11, o terceiro ortogonal. Se a rede estivesse num ambiente livre de 

outros dispositivos trabalhando com as tecnologias IEEE 802.11b/g seria indiferente 

qual dos três canais ortogonais tivesse sido escolhido. Para essa escolha, foi preciso 

identificar o canal mais livre dos três para estabelecer o da rede mesh, por ter mais 

importância e incidência no rendimento total do sistema Wi-Mesh; 

 

 São os servidores DHCP. Bastará colocar um ponto de acesso neles, que repetirá a 

petição de DHCP do cliente que será entrega ao nó mesh. Ele encaminhará através do 

ponto de acesso a identificação para o cliente acessar à rede com seu correspondente 

endereço IP no faixa da máquina mesh. 
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4.4.2.2  Nós Infra-estrutura 

Os dispositivos mesh somente podem se comunicar com outros dispositivos mesh, 

pelo qual será necessário um mecanismo que permita aos clientes padrão (notebooks, 

celulares, PDA’s, entre outros) estabelecer uma conexão com nossa rede. Existem alguns 

softwares que permitem transformar os clientes em nó mesh, mas para esta aplicação a 

solução adotada foi diferente.  

 Optou-se por colocar mais um nó atuando como ponto de acesso (AP), no final da malha, 

permitindo assim a análise da mesma, e deixando uma parte ao transporte e outra ao acesso à 

rede. Vale a pena observar que: 

 Utilizam o software DD-WRT, pela sua flexibilidade e facilidade de configuração 

dependendo das necessidades da aplicação; 

 

 Funcionamento tipo infra-estrutura ou ponto de acesso; 

 

 Eles funcionam com modo b/g misto. São independentes da rede em malha, e em 

arquitetura de modo infra-estrutura funcionam corretamente; 

 

 Operam no canal 6. É necessário usar um canal que não crie interferências com a rede 

em malha, já que está destinado ao tráfego de acesso. Por isso foi escolhido o seguinte 

ortogonal do padrão IEEE 802.11. 

 

4.4.2.3 Servidor 

O servidor é o encarregado de encaminhar os pacotes ao gateway, e fazer o NAT para eles 

poderem voltar ao sair da rede mesh no seu percurso ao navegar pela Internet. Dispõe de duas 

interfaces de rede, com um endereço IP para a rede mesh e o outro ao gateway que facilitará a 

saída a Internet.  

 A máquina funciona com o CentOS, software de código aberto baseado em Linux. O 

centOS tem claras vantagens frente a outras distribuições Linux como Ubuntu ou 

Debian como sistema operacional de servidor em consequência da crescente 

comunidade de usuários de suporte, atualizações, manuais online, foros, dentre 

outros, que assegura uma rápida detecção e solução dos bugs e problemas que 

venham a ocorrer.  Cabe destacar também sua robustez, estabilidade e eficácia de 

recursos. 

 

 Atuará como nó central, permitindo monitorar os pacotes da rede, que será útil na 

hora de estimar o desempenho da mesma.  

4.4.2.4 Clientes 

Os clientes são os dispositivos finais, aqueles que vão querer acessar a nossa rede. 

Pode-se tratar de qualquer tipo de estação que disponha de uma placa wireless do tipo b/g, 

que atualmente são a maioria dos dispositivos eletrônicos do mercado (notebooks, celulares 

de terceira geração, IPAD’S, PDA’s). 
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 Ao situar-se dentro da área de cobertura dos pontos de acesso, receberão o sinal e a 

informação da rede. Enviar-lhe-ão a petição de conexão que será encaminhada através do AP 

ao nó mesh e obterão um endereço IP por DHCP conseguindo dessa forma o acesso à rede. 

4.4.3 Distribuição dos elementos da rede Wi-Mesh 

Ao ser a malha o principal objeto de estudo deste documento, foi necessário criá-la 

para observar o desempenho em um cenário real como o descrito anteriormente.  

Cabe mencionar o porquê dessa topologia, os caminhos disponíveis, assim como o 

comportamento que os nós vão ter.  

 O servidor se encontra no meio da rede. O acesso Internet do que se dispõe encontra-

se no prédio do DPGIA, no laboratório do LARES. Não tivemos uma disponibilidade 

absoluta para colocar o acesso a Internet. Na maioria das vezes em que vai ser 

projetada uma rede seja qual for a sua aplicação, esse ponto estará fixo e vamos ter 

que nos adaptar a essa situação. O sinal pode ser enviado e repetido a qualquer lugar, 

mas no caso não interessa senão ver o desempenho da malha. 

A partir desse ponto, sempre será melhor que o caminho de saída seja igual para todos 

os pontos da rede.  Por isso essa simetria com relação ao centro, procurando obter a 

mesma distância lógica entre os extremos. Os dois extremos não vão ser iguais com 

respeito a níveis de sinal e desempenho (as condições de propagação sempre vão ser 

diferentes de um lado para o outro), mas vamos tentar que seja o mais simétrico 

possível. 

 

 Em cada ramificação do sistema a estudar, realizaram-se dois caminhos possíveis para 

os pacotes viajarem na comunicação com os extremos da rede.  

O protocolo utilizado e descrito no capítulo anterior, o OLSR, calculará sempre a 

melhor das trilhas tendo em conta sempre tanto o número de saltos, que no caso é 

indiferente, quanto da perda de pacotes. A rota portanto, não é fixa, e irá mudando 

dependendo de qual será em todo momento o melhor dos caminhos que comporte 

um melhor desempenho. 

No caso da caída de um dos roteadores que geram redundância, o protocolo também 

recalculará a rota se estiver utilizando esse nó e em questão de poucos segundos 

mudará fazendo passar o sinal pelo nó ainda operante. 

 

4.4.4 Endereçamento IP 

Está definido aqui os endereços IP dependendo do elemento da rede que está sendo 

observado. Todos os endereços são fixados na hora da configuração, exceto aqueles que são 

entregues aos clientes mediante o protocolo DHCP executado nos nós mesh.  
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Os endereços vão ser os de uma rede privada, já que está usando uma instalação de 

equipamentos de uma rede LAN. 

Elemento Endereçamento IP 

Servidor IP Wi-Mesh: 10.4.2.1/24 
IP Unifor: 172.31.4.189/16 

Wi-Mesh conectado a Internet  IP WAN: 10.4.2.2/24 
IP LAN: 10.2.4.1 

Roteadores Wi-Mesh  10.2.x.1/24  com 2 < x < 10, sem x: 3 e 6 

Pontos de Acesso 10.2.2.100/24 e 10.2.8.100/24 

Clientes 10.2.2.x/24 e 10.2.8.x/24 com x: 101 a 254 

Tabela 7 – Lista de endereços IP por elemento da rede Wi-Mesh 

 

4.5 Testes realizados 
Para conhecer o desempenho de qualquer rede de comunicações, é importante analisar 

alguns parâmetros que têm um papel importante. Esses parâmetros, explicados nos seguintes 

pontos são: o throughput, as perdas, a latência e o jitter, e vão dar uma informação 

suficientemente valiosa para poder extrair conclusões de quantidade e os tipos de tráfego que 

poderiam ser suportados, e as possíveis aplicações para a rede. 

Em relação ao comportamento da rede OLSR, foi testado só o fato do reestabelecimento 

das rotas em caso de queda de algum nó.  

Quando se conseguiu a conectividade à Internet, também foram exploradas suas 

possibilidades. Foram realizados tanto testes em navegação e acesso a websites habituais, 

quanto provas de transmissão de voz e imagem, utilizando aplicações que nos permitem 

realizar videoconferências.   

Para todos os experimentos realizados, a configuração da rede é a explicada acima. 

4.5.1 Ferramentas utilizadas 

Existem várias formas e ferramentas que vão permitir obter informação da rede.  

Para os testes foram utilizados dois notebooks com sistemas operacionais diversos 

(Windows e Ubuntu). Os sistemas de distribuição Linux já dispõem de várias ferramentas de 

análise e diagnóstico de rede. 

Também desempenhou um papel importante o servidor situado no meio da rede, 

trabalhando com CentOS,  sobretudo na hora de analisar e encontrar os erros. 

 Iperf: O Iperf é uma ferramenta que usualmente roda sob os sistemas Linux, mas 

também existe uma versão com interface gráfica para os usuários de Windows 

chamada Jperf. Pode ser descarregada da Internet de forma gratuita. 

Cria tráfego TCP ou UDP entre dois pontos da rede, um deles atuando como servidor e 

o outro como cliente, e mede o throughput que é suportado entre eles. 
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 Putty: Em caso de não dispor de um computador com Linux, o software Putty para 

Windows vai permitir acessar aos nós por console remotamente, podendo examinar o 

estado da rede e a configuração através deles. 

 

 Ping: Ferramenta mais básica e popular utilizada nos projetos de redes. Ela reporta o 

número de pacotes perdidos e o atraso médio entre dois pontos que estejam no 

alcance da rede. É, sobretudo útil, na hora de fazer um teste rápido das conexões pela 

sua rapidez de utilização, e porque você pode obter resposta de qualquer ponto, sem 

precisar que o outro esteja esperando nem escutando o canal. 

 

 Traceroute: Informa o caminho seguido pelos pacotes até um destino definido pelo 

usuário, devolvendo o endereço IP dos dispositivos de camada 3 que ele percorre até 

lá. Útil para saber por qual dos nós estão passando os pacotes em uma rede mesh. 

 

 Mtr: Este comando é o mais completo, porque combina o ping e o traceroute, 

informando além da rota as perdas e o atraso, também do Jitter, entre dois pontos ao 

alcance da rede.  

 

 NetPerSec: Ferramenta para Windows que examina o tráfego através da placa rede do 

computador, e informa a velocidade para carregar e descarregar. 

 

 Skype: Aplicação que permite através da Internet, a comunicação dos seus usuários 

mediante a realização de ligações telefônicas, mensagem instantânea ou 

videoconferência. 

 

4.5.2 Throughput 

Quantidade de informação que a rede é capaz de transmitir em um período de tempo. 

Não se deve confundir com a largura de banda, que é a capacidade teórica de um enlace.  

 

Para este teste utilizamos o Iperf. Colocamos  

No terminal do servidor: 

>  iperf –s 

No terminal do Cliente (Linux): 

> iperf –c [IP servidor] 

No terminal do Cliente (Windows): Colocar o IP do servidor e ajustar os parâmetros. 

Para o cálculo do throuhgput, deixar todo default. 
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Nos experimentos realizados, e com a configuração de rede descrita anteriormente, foi 

obtido um throughput médio de 1,02 Mbps. Estas medidas foram obtidas com um intervalo de 

confiança de 90% 

 

4.5.3 Latência (delay) 

Medida do tempo que demora um pacote para viajar de um ponto da rede até outro. É 

a soma de todos os atrasos sofridos pela rede no processo de comunicação (buffering, 

switching, routing, retardo de propagação, etc) 

4.5.4 Perda de pacotes (Losses) 

É a probabilidade média de que um pacote seja perdido na rede. 

4.5.5 Jitter  

Trata-se das variações do atraso num período de tempo. 

Vamos tratar aqui as três medidas, que foram feitas mediante a ferramenta Linux My 

Traceroute. 

Terminal cliente > mtr [IP DESTINO] 

 

Podemos observar na captura, como a passagem dos pacotes no seu caminho até o 

servidor central era feito através desses nós. Primeiro passando pelo nó 10.2.5.1, através do 

ponto de acesso ou hotspot onde a conexão era obtida, que atua de forma transparente e por 

tanto nem aparece, para pular no 10.151.2.2 (WLAN do nó correspondente nó com IP LAN 

10.2.2.1), o primero nó mesh, depois o segundo nó 10.151.2.4 (equivalente ao LAN 10.2.4.1) e 

seguido para o Server com a IP 10.4.2.1.  

 

 

Figura 21 – Captura da tela do Iperf 

 

 

Figura 22 – Captura da tela do terminal Linux executando o comando mtr 
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Parâmetros de interesse: 

 Loss%: Percentual das perdas de pacotes em cada um dos enlaces.  

 Snt: Número de pacotes enviados. As medidas realizadas eram consideradas a partir 

dos 400 pacotes enviados. 

 Avg: Latência média no enlace.  

 Javg: Jitter médio. 

 

A verificação do comportamento certo do protocolo OLSR foi analisado mediante a 

ferramenta Mtr, o caminho que seguiam os pacotes na rede em malha, e foi desconectado o 

nó pelo qual estava sendo encaminhado o tráfego. Enviou-se uma série de pacotes ICMP 

mediante o comando Ping e cronometrou-se o tempo enquanto se observou que os pacotes 

começar a ter perdas, até que atingiram de novo o seu destino especificado no Ping. 

Observou-se um rápido reestabelecimento da rota, calculado em 26 segundos.  

Resultados médios obtidos, com a configuração de rede explicada acima, e com um 

intervalo de confiança de 90%. 

Parâmetro Valor médio total 

Throughput 1,02 Mbps 

Perdas 4,6% 

Latência  65 ms 

Jitter  74,8 ms 

Reestabelecimento da rota 26,21 s 

Tabela 8 – Resultados médios obtidos nos experimentos na rede Wi-Mesh 

4.5.6 Conclusões 

À vista dos resultados obtidos nos experimentos no ambiente real descrito 

anteriormente, podem se extrair as conclusões elencadas abaixo, cabendo destacar, que todos 

os experimentos foram realizados com somente um usuário na rede Wi-Mesh. 

Normalmente a taxa de transmissão dos equipamentos que utilizam os protocolos 

802.11, possui uma capacidade teórica. Se a taxa de transmissão dos roteadores é de 6 Mbps, 

como no caso deste estudo, na prática vai ser de uns 3 Mbps no máximo (o desempenho no 

Wi-Fi é aproximadamente de 50%). O restante será dedicado ao tráfego de controle entre os 

equipamentos, que utilizam para coordenar os sinais rádio. 

O throughput é uma medida da quantidade de informação por unidade de tempo. Se 

contamos com 3 Mbps, significa que podem ser enviados 3 Megabits em um segundo. Se o 

desejo é enviar um tráfego maior, vai ser colocado em uma fila, para ser transmitido no 

momento que obtiver a sua vez. Essa demora no envio representa a latência, chamada 

também comunmente como lag. Se for uma latência alta, implicará que os usuários da rede 

irão esperar muito para obter os serviços que esta oferece.  

Para estimar o throughput necessário para cobrir as necessidades dos possíveis 

usuários da rede, utilizaremos esta tabela obtida da fonte [3]. 
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Aplicação 
Consumo de banda 

por usuário 
Observações 

Mensagens em texto, 
comunicadores 

instantâneos 

< 1 kbps 
 

Como o tráfego é pouco frequente e assíncrono, 
programas de mensagens instantâneas toleram 

latências altas. 

Correio eletrônico 1 a 100 kbps 

Da mesma forma que programas de mensagens 
instantâneas, a comunicação através de email é 
assíncrona e, assim, tolerará latência. Grandes 

anexos, vírus e spam aumentam 
significativamente a utilização de banda. Note 

que serviços de webmail (como o Yahoo, Hotmail 
e Gmail) devem ser considerados como 

navegação, não como email. 

Navegação web 
50 a mais de 

100 kbps 

Navegadores web apenas utilizam a rede quando 
dados são requisitados. A comunicação é 

assíncrona, assim, uma quantidade considerável 
de lag pode ser tolerada. Quando os navegadores 
requisitam mais dados (imagens grandes, longos 

downloads, etc) o uso da banda aumentará 
significativamente. 

Streaming de áudio 
96 - 160 

kbps 

Cada usuário de um serviço de streaming de 
áudio (ouvintes de rádios online, podcasts e 
outros) usa uma quantidade relativamente 
grande da largura de banda durante todo o 

tempo em que está ouvindo. Alguma latência 
pode ser tolerada com o uso de buffers (memória 

local) de bom tamanho no computador do 
cliente. Períodos extensos de lag, porém, farão 

com que o sinal de áudio “salte” ou que ocorram 
outros problemas com a sessão. 

Voz sobre IP (VoIP) 
24 - 100 

kbps 

Assim como o streaming de áudio, o uso do VoIP 
compromete uma quantidade de banda de cada 

usuário enquanto durar a chamada. Mas com 
VoIP, o consumo de banda é praticamente igual 

em ambas as direções. A latência em uma 
conexão VoIP é imediata e irritante para os 

usuários. Uma interrupção maior que alguns 
milissegundos é inaceitável para VoIP. 

Streaming de vídeo 
64 – 200 

kbps 

Como no streaming de áudio, alguma latência 
intermitente é evitada com o uso de buffers no 

cliente. A transmissão de vídeo requer um 
throughput alto e uma latência baixa para que 

funcione apropriadamente. 

Videoconferência 384 - 512 kbps 

Como no VoIP, compromete a quantidade de 
banda dos usuários enquanto durar a chamada. 

Também a latência é um parâmetro muito 
importante porque trata-se de uma comunicação 

que deve ser feita a tempo real. 

Aplicações peer-to peer 
para o 

0 - infinitos 
Mbps 

Enquanto aplicações peer-to-peer toleram 
qualquer quantidade de latência, elas tendem a 



41 
 

compartilhamento de 
arquivos (BitTorrent, 

KaZaA, Gnutella, 
eDonkey, etc.) 

utilizar o throughput máximo disponível para 
transmitir dados para quantos clientes forem 
possíveis. O uso destas aplicações irá causar 

latência e problemas de consumo de banda para 
todos os outros usuários da rede, a não ser que 

você use alguma forma cuidadosa de limitação de 
banda (bandwidth shaping) 

Tabela 9 – Conjunto de aplicações disponíveis e larguras de banda necessárias para um 

usuário 

 

 Com os resultados obtidos nas velocidades de transmissão, pode se comprovar como é 

possível quase qualquer tipo de tráfego, em um ambiente de normalidade. 

Com a latência média obtida nos experimentos apenas vai existir fila para as 

necessidades de conexão.  

Nas condições anteriores de configuração, e com um só usuário, foi possível realizar 

satisfatoriamente as provas de navegação, acessando os serviços webmail como Gmail, que 

implicam uma maior carga de tráfego, assistindo vídeos em streaming desde websites 

conhecidos como Youtube, e até foram realizadas conexões de videoconferência com 

excelentes resultados e uma comunicação fluida, tanto na transmissão da voz quanto na 

imagem. 

 

Figura 23 – Captura da tela da videoconferência realizada 
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4.6 Problemas encontrados e soluções adotadas 
 

O trabalho com as tecnologias sem fio é sempre suscetível de sofrer imprevistos e 

dificuldades. Existem vários fatores que conseguem influir negativamente no desempenho das 

redes Wi-Fi. A proliferação de equipamentos e de tecnologia desse tipo está provocando uma 

sobrecarga do espaço radioelétrico, que é traduzido na prática como interferências na maioria 

dos ambientes onde poder realizar testes. Essas interferências podem provocar erros nos 

experimentos, que muitas vezes, é bem difícil discernir se a sua origem é produzida nessas 

interferências, ou trata-se de um erro na hora do desenvolvimento ou a execução da rede. 

Apesar disto, vamos falar nesta seção, daqueles que podem ser identificados claramente 

no processo de desenvolvimento e execução do projeto. 

O primeiro a tratar, foi o problema do conseguimento do acesso por parte dos clientes à 

rede formada pelos equipamentos Wi-Mesh, já que eles só podem se comunicar entre outros 

dispositivos ad-hoc.  

Existe um software do OLSR que pode ser instalado nos clientes que gerencia esse 

acesso à rede OLSR. 

Não é recomendável nem útil, utilizar o acesso DHCP em uma rede em malha. A 

solicitação DHCP não vai ser respondida por um servidor DHCP se ela precisa viajar através de 

mais de um salto para chegar do cliente. Aplicar o revezamento DHCP (DHCP-relay), que 

permite ao roteador pegar a petição DHCP do usuário e encaminhá-la para o próximo salto, 

onde será atendida (ou encaminhada de novo se for o caso) em toda a malha não é prático por 

causa da sobrecarga que seria produzida.  

Uma solução poderia ser a utilização do IPv6, já que dispõe de endereços suficientes 

para gerar um IP desde o endereço MAC para cada placa de rede envolvida. 

No caso deste estudo, o acesso dos clientes foi solucionado com a separação entre os 

pontos de acesso dedicados para o tráfego de usuário e com os nós mesh para o tráfego de 

rede. Com essa eleição se solucionava também o problema do endereçamento IP, e quem ia 

servir as petições de DHCP para o cliente poder obter seu IP de forma automática.  

Aproveitando a funcionalidade de DHCP-relay no software DD-WRT, e sua flexibilidade 

para ser convertido em quase qualquer aplicação sem fio, se decidiu instalá-lo, e foram 

configurados dois roteadores como AP’s e colocados nos extremos da rede. Para o seu correto 

funcionamento, tem que ser ligados no nó mesh por cabo, nas conexões LAN. Para isso, tem 

que ser colocado o novo AP num endereço LAN da mesma faixa da estação mesh à que vai ser 

ligado. Ele vai obter o endereço WLAN do roteador mesh. 

 

O outro e principal problema que foi encontrado no desenvolvimento do projeto tem a 

ver com o mecanismo da passagem dinâmica, controlado pelo plugin Dyn-gw (Dynamic 



43 
 

gateway), mencionado anteriormente na parte de configuração dos nós mesh, na hora de 

incluir o acesso a Internet na rede mesh.  

O mecanismo de passarela dinâmica consiste em fazer um ping a um servidor na 

Internet para verificar a conexão a Internet do roteador. Se a conexão cair, o roteador deve ser 

informado para interromper o tráfego à Internet, porque se continuar anunciando a saída a 

Internet, ía se tornar um buraco negro, que ia a absorver o tráfego da rede e perdê-lo todo. 

Por isso a utilidade do mecanismo de passagem dinâmica. 

Foi um problema, principalmente porque foi muito complicado de achar esse 

mecanismo, que em teoria era uma solução para um tipo de dificuldade nas aplicações 

práticas, como o responsável e fonte do problema. A rede estava funcionando corretamente, 

somente tratava-se de proporcionar conexão a Internet. O processo foi feito, mas o 

funcionamento era restringido a tão só uns minutos. Conseguia-se navegar pela internet só 

uns 3-4 minutos e depois perdia o acesso. Foram examinadas as rotas, já que foi preciso 

colocar o Servidor antes do gateway para fazer possível essa conexão em consequência dos 

firewalls e múltiplos gateways intermediários da rede da Unifor. Foram realizados diversos 

cenários com os roteadores. Intercambiavam-se os equipamentos, se instalava de novo o 

software. Finalmente e foi percebido que os firewalls da Unifor, podiam estar evitando ou 

interrompendo algumas das funcionalidades dos roteadores mesh.  

Ao contrario que com o plugin padrão Dyn-gw, o Freifunk Software utiliza uma função 

do relógio (cronjob) e um traceroute para verificar a conexão a Internet. O cron trabalha a 

cada minuto. Se o traceroute não funciona (por exemplo, se estiver bloqueado o tráfego UDP), 

o HNA4 vai se desativar.  

Também foi uma confusão, o fato de que a ferramenta traceroute de Windows 

funcionasse, já que está usando o protocolo ICMP, e não o UDP. Por outro lado, os notebooks 

com Linux não podem fazer traceroute. Neste momento foi possível perceber o problema. 

A solução fácil poderia ser desativar o plugin Dyn-gw no roteador mesh que anuncia a 

conexão a Internet e colocar na entrada HNA4: 0.0.0.0/0.  

Embora o mais aconselhável, em consequência dos benefícios aportados pela detecção 

automática da conexão, seja estudar a situação e a possibilidade de ser habilitado o tráfego 

UDP no roteador que proporciona Internet à rede mesh, ou examinar os firewalls que tiverem 

controlando o tráfego proveniente da rede mesh, como era o caso aqui estudado. 

Sempre que tiver que ser desenvolvido um projeto desse tipo, ter especial cuidado nesse 

ponto e observar o seu funcionamento com e sem o plugin ativo. 

  



44 
 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Decorrido o tempo de estudo dedicado à consecução deste trabalho de Wi-Mesh, tanto a 

parte teórica quanto a prática, e de algumas experiências adquiridas na utilização da 

tecnologia Wi-Fi, vão se oferecer nesta seção as conclusões que foram possíveis atingir.  

5.1 Conclusões 
 

 A tecnologia Wi-Mesh é adequada para grande quantidade de aplicações. É útil e pode 

prover uma melhora nas zonas urbanas, grandes cidades, etc. como também nas zonas 

rurais, e áreas mais desfavorecidas, que sofrem uma carência em termos de infra-

estrutura, e pelas que pode supor uma alternativa de baixo custo apropriada. 

 

 Pode-se afirmar que a utilização da tecnologia IEEE 802.11 é adequada para o 

desenvolvimento das redes mesh.  

 

 É possível a modificação no software de alguns equipamentos sem fio, de baixo custo, 

para o seu desenvolvimento como nós mesh com sucesso. Para tanto o seu software 

interno original deve ser modificado tal como acontece com o roteador Linksys 

WRT54GL. 

Vai ser possível encontrar no mercado equipamentos com as mesmas funções, embora 

o custo da rede aumentará consideravelmente. 

 

 A possibilidade de cada pessoa gerenciar o nó que vai a utilizar, proporcionando 

benefícios à rede como a redundância, e a possibilidade de usá-lo para se expandir 

através dele, e chegar a pontos onde antes teria que ser colocada uma estrutura 

pesada como um repetidor. 

 

 A topologia da rede física já não tem porque mais ser formada por estruturas fechadas 

e restritivas. A flexibilidade das ad-hoc, permite colocar tantos nós como precisar para 

conseguir a cobertura, e aumentando essa redundância, que no caso do protocolo 

OLSR, não aumenta o nível de saturação de pacotes em consequência dos mecanismos 

de roteamento da informação. 

 

 Grande tolerância aos problemas derivados de falhas nos nós, e rápida restauração no 

caso de queda, por exemplo, por falta de energia, caso bastante comum em zonas 

rurais, com a capacidade de recalcular a rota em tempos reduzidos para o usuário. 

 

 Numa certa área, atualmente podem-se encontrar coexistindo várias redes WLAN. 

Esses rádios dispõem como já foi tratado anteriormente, de somente três canais sem 

sobreposição, pelo que muito provavelmente estarão se interferindo umas com as 

outras. A utilização das mesh pode mudar esse cenário, já que todos os rádios 
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estariam interconectados e estariam usando o mesmo canal em frequência sem 

interferir uns com os outros. 

 

 Com as redes mesh pode-se conseguir acesso a Internet onde não chega o ADSL, e 

tornar mais baratas as conexões em zonas urbanas, diminuindo o número de conexões 

à Internet e aumentando só o número de nós para chegar a todos os usuários.  

 

Na atualidade, esse tipo de comportamento não é especialmente interessante para as 

empresas fornecedoras, que estariam perdendo clientes, e em consequência, também 

benefícios.  

Como era inevitável, já surgiram inúmeros projetos desenvolvidos por comunidades de 

usuários de vários lugares do mundo, que aproveitando as grandes melhorias 

fornecidas e o trabalho junto à comunidade de software livre foram capazes de propor 

uma alternativa real aos sistemas de infra-estrutura aos que estamos acostumados, e 

que não vão demorar em entrar no mundo da empresa e setores públicos. 

 Embora todas essas afirmações possam parecer muito encorajadoras, a ideia das redes 

em malha, onde exista uma comunicação quase total nos núcleos (conexões multi-

ponto multi-ponto) é ainda muito nova no campo das redes sem fio. O padrão para as 

redes mesh foi lançado somente em julho de 2011, e não teve tempo para ser 

suficientemente desenvolvido na prática em campos públicos ou empresariais, como 

para tornar-se popular. A maioria das vezes trata-se somente em investigação 

experimental, ou em experiências comunitárias.   
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5.2 Trabalhos futuros 
A maioria das vezes, muitas outras coisas poderiam ser realizadas como experimento, 

além do já observado para melhorar à aplicação das ideias que foram a semente de um 

projeto. 

 No caso de estúdio, deveria ser desenvolvida uma rede, com um maior numero de 

roteadores, que permitissem projetá-la por toda a universidade, o pelo menos, cobrir 

uma área suficientemente grande como para poder observar o comportamento com 

usuários reais, como estudantes e professores que pudessem dar uso à rede mesh.  

Para isso, deveria se contar também com outros nós agindo de passarelas à Internet, 

que permitissem varias rotas de saída para os pacotes que desejem viajar através 

delas, aumentando assim a largura de banda e o desempenho da rede. 

 

 Deve-se estudar e executar, outros mecanismos de acesso à rede em malha por parte 

dos clientes, estudando e aplicando o IPv6 como alternativa à atribuição de endereços 

IP, que resulta um problema neste tipo de redes ad-hoc, assim como prescindir tal vez 

da alternativa do hotspot.  

 

 Desenvolver políticas de segurança para as mesh. Elas permitem o acesso a qualquer 

equipamento sem fio e com a tecnologia IEEE 802.11, pelo que é preciso a aplicação 

de políticas de acesso e a gerencia de senhas para os usuários, que são necessárias 

para reduzir ao máximo o acesso à rede de usuários não desejados.  

 

 Seria interessante examinar como é que funcionam essas redes com o protocolo OLSR 

em enlaces de grandes distâncias, de forma que pudessem cobrir grandes extensões 

com a ajuda de antenas e outras técnicas que permitem aumentar a robusteza do sinal 

a grandes distâncias.  

 

 Passar ao canal 1 a rede mesh, por ser de frequência menor e possibilitar assim um 

alcance maior. Tal vez a diferencia é muito pouca, mas vale a pena fazer a prova. 

No caso de estudo teve que ser escolhido o canal em função das outras redes 

presentes no ambiente, colocando o tráfego de rede mesh pelo menos utilizado para 

evitar interferências. 
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