
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta para Grupo de Trabalho 

ReMesh – Rede Mesh de Acesso Universitário 
Faixa Larga Sem Fio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Célio Vinicius Neves de Albuquerque 
12 de setembro de 2005 
 



1. Título 

ReMesh – Rede Mesh de Acesso Universitário Faixa Larga Sem Fio 

2. Coordenador 

Célio Vinicius Neves de Albuquerque 

Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Computação 
Rua Passo da Pátria, 156 - Bloco E - 3° andar - Sala 305 
São Domingos, Niterói, RJ, CEP 24.210-240 
Tel: (21) 2629-5595 Fax: (21) 2629-5627 
Email: celio@ic.uff.br 
URL: http://www.ic.uff.br/~celio 

3. Parcerias 

Este projeto será desenvolvido por uma equipe formada de pesquisadores, alunos de 
mestrado e de graduação do Instituto de Computação (IC) e do Departamento de 
Engenharia de Telecomunicações (TET) da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). 

 

Tabela 1: Equipe do Projeto ReMesh 

Prof. Julius Leite IC / UFF 
Prof. Célio Vinicius Neves de Albuquerque IC / UFF 
Profa. Débora Christina Muchaluat Saade TET / UFF 
Prof. Luiz Cláudio Schara Magalhães TET / UFF 
Tiago Silva Proença Mestrando IC  / UFF 
Etienne César Ribeiro de Oliveira Mestrando IC  / UFF 
Luciana Esteves Neves Mestranda IC  / UFF 
Antônio Abílio da Costa Coutinho Mestrando TET / UFF 
Eduardo Mendes Tavares Mestrando TET / UFF 
José Eduardo Mendonça da Fonseca Mestrando TET / UFF 
Gabriel Machado Vianna Graduando IC  / UFF 
Leandro Medeiros de Souza Graduando IC  / UFF 
 

4. Duração do projeto 

O projeto terá a duração de 12 meses. 
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5. Sumário executivo 

5.1. Introdução 

 Nos últimos anos, diversos campus de universidades e centros de pesquisa ao 
redor do mundo têm desenvolvido e vêm amplamente utilizando redes sem fio intra-
campus para comunicação ubíqua [1] e mais recentemente as redes sem fio têm sido 
utilizadas como redes de acesso ao campus por usuários residentes nas suas 
proximidades.  Exemplos de projeto piloto de redes de acesso sem fio faixa larga 
utilizando a tecnologia IEEE 802.11 com topologia do tipo mesh e comunicando em 
modo ad hoc são o RoofNet no MIT [2],  Vmesh [3] na Grécia, MeshNet na UCSB [4], 
Microsoft Mesh [5],  entre outros [6].  

Redes do tipo mesh possuem a vantagem de serem redes de baixo custo, fácil 
implantação e bastante tolerantes a falhas. Nestas redes, roteadores sem fio são 
tipicamente instalados no topo de edifícios e comunicam-se entre si em modo ad hoc 
através de múltiplos saltos de forma a encaminhar mensagens aos seus destinos.  
Usuários nos edifícios podem se conectar a rede mesh de forma cabeada, tipicamente 
via Ethernet, ou de forma sem fio através de redes 802.11.  

Inspirado nos testes piloto de redes mesh ao redor do mundo, este projeto, 
denominado Projeto ReMesh, propõe a implantação de uma rede de acesso do tipo 
mesh para usuários universitários que residem nas proximidades de suas 
universidades, enquadrando-se na área de “Redes de acesso faixa larga sem fio” do 
presente edital. Em particular o projeto se compromete a desenvolver e testar o 
acesso via rede mesh nas comunidades situadas ao redor dos diversos campi da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). A UFF possui seus campi integrados a 
diversas comunidades na cidade de Niterói, incluindo os bairros de Icaraí, Boa 
Viagem, Ingá, Santa Rosa, além do centro de Niterói.  A topologia da cidade, a alta 
densidade populacional e a proximidade dos edifícios residenciais aos diversos campi 
da UFF propiciam um cenário perfeito para implantação de redes de acesso do tipo 
mesh.  

Além do aspecto científico e tecnológico, este projeto visa a inclusão social e 
digital através das redes de comunicações das universidades brasileiras. Em 
particular, grande maioria dos universitários da UFF são originalmente de cidades do 
interior do estado do Rio de Janeiro ou residentes locais de Niterói que não possuem 
condições de arcar com os altos custos de uma conexão faixa larga tradicional do tipo 
ADSL ou cabo. O desenvolvimento e implantação de uma rede de acesso faixa larga 
sem fio do tipo mesh é portanto uma alternativa altamente desejável de acesso de 
baixo custo para a comunidade universitária da UFF e certamente de diversas 
universidades brasileiras. 

5.2. Objetivo e Escopo 

O projeto ReMesh tem como objetivo principal demonstrar na forma de prova 
de conceito a viabilidade de uma rede de acesso universitária faixa larga sem fio. O 
projeto será desenvolvido em duas fases. Na fase de desenvolvimento serão 
estudados e implementados os diversos componentes de um protótipo de roteador 
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para a rede mesh. Estes componentes incluem o hardware, o sistema operacional, o 
firmware, os algoritmos de roteamento, e possivelmente os rádios e as antenas.  Além 
do protótipo, mecanismos de autenticação de usuários e de endereçamento estáticos 
e dinâmicos serão estudados. Nesta fase, os protótipos serão testados nos 
laboratórios da Pós-graduação do IC e no laboratório MídiaCom de pesquisas em 
comunicação de dados multimídia do TET. Concluída a fase de desenvolvimento, 
iniciaremos a fase de testes, inicialmente utilizando os prédios do campus da Praia 
Vermelha da UFF como ambiente relativamente controlado para colocação dos 
protótipos. Posteriormente edifícios selecionados das comunidades do Ingá, Boa 
Viagem ou Icaraí serão usados para testes da rede de acesso.  

Em paralelo com o desenvolvimento da infra-estrutura mesh de conectividade e 
acesso, o projeto ReMesh pretende desenvolver subprojetos de pesquisa investigando 
soluções que otimizem a performance da rede mesh e garantam a qualidade de 
serviço nas comunicações através dos múltiplos saltos. 

5.3. Subprojetos de pesquisa 

 Redes do tipo mesh são redes comunitárias construídas com base em 
algoritmos de roteamento cooperativos, do tipo encontrado em redes sem fio e sem 
infra-estrutura, e.g., redes ad hoc. Nessas redes, os algoritmos ou protocolos de 
roteamento podem ser divididos em duas categorias, pró-ativos e reativos. A principal 
vantagem dos algoritmos pró-ativos é que todos os nós da rede têm sempre uma visão 
de qual é a topologia da rede em cada momento. Isso implica em rápido 
estabelecimento de rotas. Contudo, essa visão atualizada da topologia da rede implica 
que cada nó possua uma tabela que armazene todos os caminhos. Se a mobilidade 
dos nós for intensa, a troca de mensagens de controle entre eles será igualmente 
intensa. Adicionalmente, a maioria das redes ad hoc é formada por dispositivos que 
possuem recursos limitados e são alimentados por bateria. Troca intensa de 
mensagens irá implicar em maior gasto energético. Já os algoritmos reativos, que 
estabelecem rotas por demanda, diminuindo o número de mensagens de controle, têm 
como principal desvantagem a necessidade de tempo adicional para o 
estabelecimento da rota. Em qualquer caso, a mobilidade irá implicar em quebra de 
rotas, o que dificulta o fornecimento de QoS nessas redes. O objetivo desse 
subprojeto é a definição de um protocolo para redes ad hoc que forneça qualidade de 
serviço para o tráfego multimídia. 

O desenvolvimento de um protocolo de roteamento que forneça QoS deve ser 
baseado em alguns princípios básicos, incluindo a transparência, de tal forma que as 
aplicações possam ser isoladas da complexidade das especificações e gerenciamento 
de QoS, a integração entre as diversas camadas de protocolo, de forma que a QoS 
seja configurável e previsível fim-a-fim, e a separação de funções, ou seja, a 
transferência, o controle e o gerenciamento devem ser vistos como atividades distintas 
do ponto de vista da arquitetura. 

Para transmissão de dados multimídia em redes ad hoc alguns requisitos 
devem ser observados e controlados, como o atraso e o jitter na entrega de pacotes, 
de forma a garantir uma reprodução adequada, uma boa estimativa da largura de 
banda disponível, o que implicará em menor re-envio de pacotes, e a economia de 
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energia, de forma a manter os nós (dispositivos dos usuários) mais tempo em 
atividade. Alguns dos requisitos são conflitantes, o que torna a busca de uma solução 
mais interessante. 

Serão investigadas ainda técnicas de otimização da performance da 
transmissão em múltiplos saltos de redes ad hoc através do uso de freqüências 
distintas para aumento de capacidade usando um ou múltiplos rádios, incluindo 
mecanismos para sincronização de pontos de acesso e estratégias de chaveamento 
de freqüências e uso de antenas direcionais para melhorar o alcance. 

5.4. Qualificação da Equipe 

A equipe deste projeto possui vasta experiência na área de redes sem fio, 
inclusive no desenvolvimento de protótipos de roteadores sem fio para redes ad hoc.  
A equipe é composta por quatro professores pesquisadores, Célio Vinicius Neves de 
Albuquerque, Julius Leite, Débora Christina Muchaluat Saade e Luiz Claudio Schara 
Magalhães; além da participação de diversos alunos de graduação e mestrado.  

O coordenador da proposta, Prof. Célio Albuquerque recebeu os títulos de 
Engenheiro Eletrônico (1993) e Mestre em Engenharia Elétrica (1995) pela UFRJ, e 
M.Sc. (1997) e Ph.D. (2000) em Informação e Ciência da Computação pela University 
of California, Irvine. Trabalha há 9 anos na pesquisa e desenvolvimento de sistemas 
de comunicação para transmissão de vídeo na Internet e em redes locais sem fio. 
Publicou diversos trabalhos nas principais revistas e conferências nacionais e 
internacionais na área de redes de computadores. Recentemente, registrou 4 patentes 
para a transmissão de HDTV e de dados em um ambiente de redes locais sem fio 
baseado em uma combinação dos padrões HiperLAN-2 e 802.11a [17-20]. É 
pesquisador do CNPq, professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação 
da UFF e membro do IEEE. O Prof. Célio Albuquerque é responsável pela fase de  
desenvolvimento do protótipo de roteador sem fio para redes mesh.   

O Prof. Julius Leite é formado em  Engenharia Eletrônica (1974) e é Mestre em 
Engenharia Elétrica (1977) pela PUC-Rio. Recebeu o título de PhD (1983) em 
Sistemas de Computação pela Universidade de Manchester, Inglaterra. Foi professor 
da PUC-Rio, de 1975 até 1994; desde então trabalha como Professor Titular na UFF. 
Publicou diversos trabalhos em veículos científicos nacionais e internacionais; orientou 
diversos alunos de graduação, iniciação científica e de pós-graduação; tem atuado 
como membro de comitê de programa em vários eventos científicos nacionais e 
internacionais; é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq; atualmente mantém 
colaboração com grupos de pesquisa na Suécia e Argentina. O Prof. Julius Leite é o 
responsável pelo subprojeto de desenvolvimento de um protocolo de roteamento para 
redes ad hoc que forneça qualidade de serviço para o tráfego multimídia. 

A Professora Débora Muchaluat Saade é Engenheira de Computação, formada 
pela PUC-Rio (1992), e possui os títulos de Mestre (1996) e Doutor em Informática 
(2003) pela mesma universidade. Desde 1995, vem realizando pesquisas na área de 
Sistemas Multimídia Distribuídos. Atualmente é professora adjunta do TET / UFF e 
orienta alunos de mestrado e graduação do mesmo departamento na área de 
comunicação de dados multimídia. Mesmo com pouco tempo de doutoramento, é 
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coordenadora de dois projetos de pesquisa que estão em desenvolvimento, na área de 
TV Digital Interativa. São eles: o projeto ITVSoft financiado pelo CNPq no âmbito do 
Edital CT-Info Software Livre 01/2003; e o projeto “Autoria de Documentos Hipermídia 
para TV Interativa”, financiado pela FAPERJ no âmbito do Edital Primeiros Projetos. 
Esses projetos e outros auxílios recebidos permitiram a criação de um laboratório 
temático para pesquisas na área de Comunicação de Dados Multimídia, chamado 
MídiaCom (www.midiacom.uff.br) nas dependências do departamento de Engenharia 
de Telecomunicações da UFF. A Profa. Débora Muchaluat Saade é responsável pela 
fase de testes intra-campus dos protótipos. 

O Professor Luiz Claudio Schara Magalhães é graduado em Engenharia 
Elétrica com ênfase em Sistemas pela PUC-Rio  em 1989, Mestre em Ciência de 
Computação pela PUC-Rio em 1993 e Doutor em Ciência da Computação pela 
University of Illinois at Urbana-Champaign em 2002.  Vem atuando como professor do 
TET / UFF desde 1994 e atualmente é membro do Colegiado de Graduação e Pós-
Graduação. É um dos Coordenadores dos Laboratórios Mídiacom e Telecom, de apoio 
à graduação e pós-graduação. É pesquisador participante de projetos de TV interativa 
e do Projeto Giga da RNP e orienta diversos alunos de mestrado e de graduação. 
Seus maiores interesses são computação móvel e protocolos de transporte. O Prof. 
Luiz Schara Magalhães é responsável pelo estudo de técnicas de otimização da 
performance da rede mesh e pelos testes de acesso a partir das comunidades 
vizinhas aos campi da UFF. 

5.5. Metodologia 

O projeto ReMesh é fortemente comprometido com a implementação real de 
um protótipo para rede de acesso faixa larga sem fio. Simulações e análises poderão 
ser usadas na fase de estudo e investigação, entretanto antevemos grande ênfase na 
implementação, desenvolvimento e testes dos diversos componentes de hardware e 
software do projeto. Nesse sentido, investigações iniciais baseadas nos projetos 
pilotos de redes mesh [1-6] sugerem o uso de um roteador sem fio programável de 
forma que os algoritmos de roteamento ad hoc e de garantia de qualidade de serviço 
possam ser implementados.  Pretende-se usar como sistema operacional o OpenWrt 
[7], uma distribuição de software livre compacta do sistema operacional Linux que se 
apresenta flexível o suficiente para a instalação de diversos protocolos de roteamento. 
O OpenWrt é compatível com as implementações existentes dos protocolos de 
roteamento ad hoc AODV [8-9] e OLSR [10-11], que serão testados no protótipo. 
Requer cerca de 2MB de armazenamento e executa em processadores de 125 MHz 
com 16 MB de RAM e pode ser executado em diversos roteadores sem fio comerciais. 
Neste protótipo utilizaremos como hardware base os roteadores Linksys da família 
WRT (54G e 55AG). Na fase de testes utilizaremos ferramentas de teste e gerência de 
redes de código aberto para medir a capacidade, atraso, jitter, alcance, estabilidade e 
imunidade a interferência. 

5.6. Resultados esperados 

Os principais resultados esperados são: (1) A primeira experiência brasileira na 
construção de redes mesh comunitárias; (2) Desenvolvimento de um protótipo de 
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roteador sem fio para rede de acesso faixa larga do tipo mesh; (3) Formação de mão-
de-obra especializada na área; (4) Desenvolvimento de protocolo de roteamento com 
QoS para suporte a transmissão multimídia em redes ad hoc; (5) Relatórios técnicos e 
artigos publicados em veículos de ampla divulgação. 

5.7. Cronograma 

O projeto ReMesh deverá ser desenvolvido em duas trilhas paralelas. A 
primeira trilha (T1) concentrará esforços na implementação e testes de um protótipo 
para rede mesh de acesso faixa larga sem fio e sem suporte a qualidade de serviço. 
Enquanto a segunda trilha (T2) investigará e desenvolverá protocolos de roteamento 
com QoS que dêem suporte a tráfego multimídia, além do estudo de técnicas para 
otimização da performance em redes mesh. O projeto deverá seguir de acordo com as 
seguintes tarefas por trilha: 

T11: Estudo do estado da arte no desenvolvimento de redes mesh, incluindo o 
estudo do hardware, do sistema operacional OpenWrt, dos algoritmos de 
roteamento ad hoc AODV e OLSR; 

T12: Integração dos componentes básicos de hardware e software (sem suporte a 
QoS) no protótipo; 

T13: Testes iniciais do protótipo sem suporte a QoS nos laboratórios do IC e 
MídiaCom verificando a funcionalidade básica do protótipo; 

T14: Implantação de um protótipo de uma rede do tipo mesh no campus da Praia 
Vermelha da UFF, de forma a emular uma rede comunitária verificando sua 
conectividade, e observando suas principais métricas de performance; 

T15: Implantação e demonstração de um protótipo de uma rede do tipo mesh em 
uma das vizinhanças (Ingá, Praia Vermelha, Icaraí) de um dos campi da UFF; 

T21: Estudo do estado da arte em protocolos de roteamento com suporte para QoS 
em redes ad hoc; 

T22: Escolha de um protocolo dentre aqueles mais utilizados em redes ad hoc e 
proposta de adaptação para suporte a QoS; 

T23: Desenvolvimento do protocolo e mecanismos de suporte; 
T24: Implantação de um protótipo de uma rede do tipo mesh com suporte a QoS em 

um dos campi da UFF; 
T25: Avaliação de desempenho e proposição de novas adaptações. 

O cronograma de execução está indicado abaixo: 

Fases\Meses M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
T11 X X           
T12  X X          
T13   X X X        
T14     X X X X X    
T15        X X X X X 
T21 X X           
T22   X X X        
T23     X X X X     
T24        X X X X  
T25           X X 
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