
 

 

 

 

 

 

 

Proposta de Projeto Piloto 

Grupo de Trabalho −−−− Segunda Fase 

 

GT MESH 

Rede Mesh de Acesso Universitário Faixa Larga Sem F io 

 

 
 
 
 
 
Célio Vinicius Neves de Albuquerque 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

Data 

18 de setembro de 2006 

 

 

 



 2

1. Concepção do serviço 

1.1. Descrição do serviço proposto 

O GT Mesh desenvolveu um protótipo de roteador mesh sem fio e já implantou um 

primeiro projeto piloto de rede de acesso banda larga utilizando o protótipo desenvolvido nas 

proximidades do campus Praia Vermelha da UFF em Niterói, RJ. O GT demonstrou a viabilidade 

do uso de redes mesh para construção de redes de acesso banda larga de baixo custo, sendo a 

primeira experiência universitária brasileira bem sucedida na construção de redes mesh. A rede 

de acesso universitária da UFF está em operação desde o final de março de 2006 e desde abril 

de 2006, a rede mesh externa já foi usada para a transferência de 300GB de informação 

mostrando-se bastante estável e atendendo às expectativas dos usuários.  

Um aspecto importante que diferencia o protótipo construído pelo GT Mesh das outras 

soluções comerciais é o custo de cada roteador mesh. Nas soluções de grandes fabricantes, 

como a Cisco, por exemplo, um roteador mesh custa alguns milhares de dólares, enquanto que 

cada ponto mesh instalado pelo GT tem um custo de menos de R$ 1.000,00. Por isso, além do 

aspecto científico e tecnológico, este projeto se enquadra perfeitamente como solução de acesso 

visando à inclusão social e digital em universidades brasileiras e outras comunidades. Desta 

forma, o seu potencial para utilização por outras instituições e POPs da RNP é bastante 

expressivo. A realidade brasileira mostra que grande parte dos usuários da comunidade 

universitária e das instituições de ensino em geral não possui condições de arcar com os altos 

custos de uma conexão faixa larga tradicional do tipo ADSL ou cabo. O desenvolvimento e 

implantação de redes de acesso faixa larga sem fio do tipo mesh em POPs e instituições ligadas 

à RNP é portanto uma alternativa de acesso de baixo custo altamente desejável.  

Outro potencial de redes mesh, além da implantação de redes universitárias de acesso à 

Internet é a construção de cidades digitais, que são cidades que oferecem conectividade a todos 

os seus cidadãos. Durante todo o ano de desenvolvimento do projeto, o GT teve ampla 

repercussão na mídia e despertou o interesse de várias empresas, prefeituras e outras 

universidades para uso do protótipo desenvolvido. Esse interesse da comunidade demonstra a 

necessidade atual de soluções de acesso não tradicionais e de baixo custo, reforçando o 

potencial de utilização do protótipo em outras instituições e localidades brasileiras. 

Em resumo, nesta segunda fase do GT Mesh os objetivos principais são ampliar o serviço 

de acesso banda larga sem fio já instalado nas proximidades da UFF, investigando o uso de 

múltiplos gateways para acesso à Internet, instalar dois outros novos projetos piloto de rede mesh 

de acesso universitário faixa larga sem fio nas regiões norte e sul do país, nas proximidades das 

instituições UFPA, UTFPR e PUC-PR, refinar o protótipo de roteador mesh desenvolvido na 

primeira fase do GT e as ferramentas de gerência da rede mesh, implantar serviços sobre a rede 

mesh, tais como telefonia IP, e oferecer provisão de QoS no protótipo do roteador mesh. A 

implantação de pilotos do GT-Mesh nas comunidades de Belém (UFPA) e Curitiba (UTFPR e 

PUC-PR) serão fundamentais para a ampliação do uso do protótipo desenvolvido, refinamento 

das ferramentas de gerência da rede e oferecimento de novos serviços sobre a rede mesh. A 

estabilidade do protótipo, seu bom desempenho, sua comprovada utilização, a satisfação dos 

usuários, o baixo custo e a repercussão positiva do projeto são fatores que indicam seu alto 

potencial para suporte a um serviço de conectividade banda larga sem fio a ser oferecido pela 

RNP à comunidade acadêmica de diversas instituições brasileiras. 
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1.2. Identificação do público alvo 

Uma rede de acesso faixa larga sem fio pode ter um público alvo bastante abrangente. No 

escopo do GT-Mesh na primeira fase e ainda nesta segunda fase, o público alvo é a comunidade 

universitária, ou seja, alunos, professores e funcionários das instituições de ensino que moram 

em suas proximidades e que necessitam de um acesso banda larga de baixo custo. Entretanto, o 

serviço tem potencial para ser utilizado por muitas outras instituições públicas e privadas 

brasileiras e pela própria RNP, através dos POPs espalhados pelos estados brasileiros, fazendo 

que com todos os usuários da RNP possam ser beneficiados. 

Como colocado no último workshop da RNP, um problema atual é a necessidade da 

melhora da infra-estrutura de acesso à nova Rede Ipê da RNP para as instituições usuárias. Uma 

solução baseada em redes de mesh possivelmente pode ser aplicada em áreas do país onde não 

existe outra infra-estrutura para acesso ou onde os altos custos dessa infra-estrutura impedem a 

conexão de novas instituições à RNP. 

Como dito anteriormente, um outro potencial de redes mesh, além da implantação de 

redes universitárias de acesso à Internet é a construção de cidades digitais, para isso as 

entidades governamentais precisam ser envolvidas, fazendo com o que o público alvo possa 

incluir qualquer cidadão brasileiro, principalmente as comunidades menos privilegiadas da 

sociedade que necessitam ser incluídas digitalmente. A tecnologia de redes mesh é ideal para 

construção de redes de acesso comunitárias permitindo o acesso à Internet para aqueles que não 

possuem condições de arcar com os altos custos de uma conexão faixa larga tradicional do tipo 

ADSL ou cabo. Além de oferecer uma solução de conectividade altamente desejável, nesta 

segunda fase do GT investigaremos como soluções de telefonia de baixo custo usando VoIP 
sobre a rede mesh. 

Especificamente, nas comunidades próximas a UFPA e ao POP-PA em Belém 
objetivamos estender a conectividade da rede mesh de forma a atender a escolas 
públicas e centros de inclusão digital já identificados pelo Prof. Abelém.  Além do 
aspecto social, rede mesh da UFPA poderá ser utilizada para demonstrações no 
Workshop da RNP em Belém em 2007. 

A comunidade de pesquisa em redes mesh nacional também se beneficiará deste 
projeto, e contará com 3 redes mesh em funcionamento em diferentes regiões do país 
para o desenvolvimento e testes de futuros projetos de pesquisa. Em particular os 
pesquisadores Anelise Munaretto (UTFPR) e Mauro Fonseca (PUC-PR), ativos projetistas e 

pesquisadores do protocolo Q-OLSR durante sua estada na Université de Paris VI, terão à sua 

disposição uma rede mesh real para corroborar suas simulações e propostas de prover qualidade 

de serviço em redes ad hoc.  



 4

2. Definição do projeto piloto 

2.1. Arquitetura do projeto piloto 

A arquitetura da rede mesh no projeto piloto proposto está ilustrada na Figura 1. 

 

Rede UFF
Internet

Rede UFF
Internet

Rede UFF
Internet

Servidor de 
Autenticação

(WiFi Dog)

 

Figura 1 – Arquitetura da rede mesh 

Os roteadores mesh sem fio são instalados no topo dos edifícios dos usuários da 

comunidade universitária. Através de conexão ethernet os usuários interligam suas estações 

pessoais ao roteador do seu edifício, e através de uma malha sem fio os roteadores se 

comunicam com o roteador que funciona como gateway para Internet, sendo este instalado no 

topo de um dos prédios da instituição de ensino. O gateway se comunica com um servidor de 

autenticação, que através do software wifidog (captive portal) realiza o controle de acesso à rede 

mesh. 

O protótipo do roteador mesh é composto dos seguintes itens de hardware e software: 

� hardware: roteador sem fio WRT54G ou WRT54GS da Linksys; 

� firmware desenvolvido pelo GT Mesh baseado no sistema operacional OpenWRT 

instalado nos roteadores mesh; 

� protocolo de roteamento ad hoc OLSR-ML, extensão do protocolo OLSR, também 

desenvolvida pelo GT Mesh, instalada nos roteadores mesh; 

� módulo do software wifidog instalado nos roteadores mesh; 

� outros componentes necessários a montagem e instalação física do roteador mesh: caixa 

hermética, base e haste de ferro galvanizado, suporte metálico para suporte da caixa com 

o roteador na haste, antena omni-direcional de 18,5 dbi de ganho ou alternativamente 
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antena direcional de 24 dbi de ganho, cabo RGC 213 para conexão da antena, 

conectores RP-TNC para ligação do cabo com a saída de RF do roteador, conectores N-

Macho para ligação do cabo com a antena omni-direcional e N-Fêmea para ligação com a 

antena direcional, suporte metálico para suporte da caixa com o roteador na haste, 

módulo POE (power over ethernet) desenvolvido pelo próprio GT-Mesh, cabo de rede 

UTP. 

Além do roteador sem fio, são necessários dois servidores para o funcionamento da rede e 

ferramentas de gerência, que são: 

� o servidor de autenticação da rede mesh com o software wifidog instalado; 

� o servidor http para acesso às ferramentas de gerência da rede e autenticação. 

Um primeiro projeto piloto já foi instalado na vizinha da UFF, com uma malha sem fio 

construída com 8 pontos de acesso à rede. Na segunda fase do GT Mesh, pretende-se ampliar a 

rede mesh da UFF com mais 3 pontos de acesso, ampliando seu alcance até atingir mais um 

campus da UFF, onde um outro gateway para acesso à Internet será instalado. 

Dois outros objetivos principais da segunda fase do GT Mesh são instalar dois novos projetos 

piloto nas instituições parceiras UFPA, UTFPR e PUC-PR, cujas arquiteturas serão similares à 

exibida na Figura 1. Cada piloto contará com a construção de uma malha sem fio com 6 pontos 

de acesso à rede mesh e uma máquina servidora para execução dos serviços de autenticação e 

gerência da rede. 

Os equipamentos a serem instalados na UFF são: 

� 3 kits mesh (roteador, antena externa, cabo, conectores, tripé);  

� 1 PC para desenvolvimento de refinamentos no protótipo e nas ferramentas de gerência. 

Os equipamentos a serem instalados na UFPA são: 

� 6 kits mesh (roteador, antena externa, cabo, conectores, tripé);  

� 1 PC para gerência e autenticação de usuários.  

Os equipamentos a serem instalados na UTFPR e/ou PUC-PR são: 

� 6 kits mesh (roteador, antena externa, cabo, conectores, tripé);  

� 1 PC para gerência e autenticação de usuários.  

Em paralelo com a instalação de ampliação da infra-estrutura mesh de conectividade e 

acesso nos três projetos piloto, o GT Mesh pretende continuar desenvolvendo, nesta segunda 

fase, subprojetos de pesquisa investigando soluções que otimizem o desempenho da rede mesh, 

facilitem a sua gerência e garantam a qualidade de serviço nas comunicações através dos 

múltiplos saltos. Essas novas soluções certamente vão gerar novos módulos de software a serem 

incluídos no refinamento do protótipo e das ferramentas de gerência da rede. 
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2.2. Instituições participantes 

Este projeto será desenvolvido através de uma parceria entre: 

• a Universidade Federal Fluminense (UFF) ,  

• a Universidade Federal do Pará (UFPA) ,  

• a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)  e  

• a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) .   

A equipe deste projeto possui vasta experiência na área de redes de computadores e vem 

atuando ativamente na pesquisa e no desenvolvimento de aplicações e de tecnologias de redes 

para suporte a comunicação em redes sem fio em malha. A equipe é composta por seis 

professores doutores, Anelise Munaretto Fonseca (UTFPR) , Antônio Jorge Gomes Abelém 

(UFPA), Célio Vinicius Neves de Albuquerque (UFF) , Débora Christina Muchaluat Saade 

(UFF), Luiz Cláudio Schara Magalhães (UFF)  e Mauro Sergio Pereira Fonseca (PUC-PR) , 

além de alunos de doutorado, mestrado e graduação de cada instituição.  

A Profa. Anelise Munaretto Fonseca possui graduação em Engenharia de Computação 

pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1993), mestrado em Redes - Université de Paris 

VI (Pierre et Marie Curie) (2001) e doutorado em Redes - Universite de Paris VI (Pierre et Marie 

Curie) (2004). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), Pesquisador Associado - Université de Paris VI (Pierre et Marie Curie), Revisor dos 

periódicos - Computers & electrical engineering (0045-7906), - IEEE Transactions on 

Communications (0090-6778), - Journal of Systems and Software (0164-1212) e - European 

transactions on telecommunications (1124-318X). Publicou 4 artigos em periódicos e 18 trabalhos 

em anais de eventos. Possui 3 capítulos de livros publicados. Possui uma patente internacional 

relacionada à otimização de recursos em redes sem fio. Tem experiência na área de Engenharia 

de Computação, com ênfase em Redes e Telecomunicações atuando principalmente nas 

seguintes áreas de pesquisa: redes sem fio, redes ad hoc, redes mesh, roteamento, qualidade de 

serviço, gerência de redes, tecnologias IEEE 802.11 (wifi) e IEEE 802.16 (wimax). Participou de 

inúmeros projetos da Comunidade Européia em conjunto com laboratórios de desenvolvimento de 

empresas como PHILIPS, France Telecom, THOMSON, entre outros, além de projetos de órgãos 

de fomento na França, incluindo participação no projeto EURONETLAB. 

O Prof. Antônio Jorge Gomes Abelém é graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em 

Eletrônica pela UFPA  em 1990, Mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas pela 

PUC-Rio  em 1994 e Doutor em Informática pela mesma universidade em 2003.  Vem atuando 

como professor da UFPA desde 1996 no Departamento de Informática e atualmente é 

Coordenador Administrativo do ponto de presença da RNP em Belém, PoP-PA. Seus interesses 

de pesquisa são nas áreas de arquiteturas de redes de computadores; difusão seletiva 

(multicast); redes sem fio e sistemas móveis; redes ópticas; e QoS; tendo participado dos projetos 

CARAVELA, TAQUARA, QUARESMA, entre outros.  

O Prof. Célio Vinicius Neves de Albuquerque trabalha há 9 anos na pesquisa e 

desenvolvimento de sistemas de comunicação para transmissão de vídeo na Internet e em redes 

locais sem fio. Recentemente, o Prof. Célio Vinicius 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.  Ele recebeu os títulos de Engenheiro Eletrônico (1993) e Mestre 
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em Engenharia Elétrica (1995) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e M.Sc. (1997) e 

Ph.D. (2000) em Informação e Ciência da Computação pela University of California, Irvine. Célio 

Vinicius é pesquisador 2 do CNPq, professor adjunto do Departamento de Ciência da 

Computação da UFF e membro do IEEE. Participou do consórcio para definição do canal de 

interatividade do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) financiado pela FINEP e atualmente é 

coordenador do GT-Mesh (Grupo de Trabalho em Redes Mesh) financiado pela RNP. 

A Profa. Débora Christina 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 Redes e Sistemas Multimídia 

Distribuídos e, atualmente, é professora adjunta do Departamento de Engenharia de 

Telecomunicações (TET) da UFF e orienta alunos de mestrado e graduação do mesmo 

departamento, liderando um grupo de pesquisa (cadastrado no CNPq) na área de comunicação 

de dados multimídia. Já coordenou dois projetos de pesquisa financiados pelo CNPq, na área de 

TV Digital Interativa. São eles: o projeto HiperTV financiado pelo CNPq no âmbito do Edital 

Universal 01/2002 e o projeto ITVSoft financiado pelo CNPq no âmbito do Edital CT-Info Software 

Livre 01/2003, Atualmente desenvolve o projeto “Autoria de Documentos Hipermídia para TV 

Interativa”, financiado pela FAPERJ no âmbito do Edital Primeiros Projetos e participa como sub-

coordenadora do GT-Mesh (Grupo de Trabalho em Redes Mesh) financiado pela RNP. Esses 

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. 

O Prof. 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 da UFF desde 1994 no Departamento de Engenharia de 

Telecomunicações (TET) e atualmente é membro do Colegiado de Graduação e Pós-Graduação. 

É um dos coordenadores dos Laboratórios MídiaCom, de pesquisas em Comunicação Multimídia, 

e  Telecom, de apoio à graduação e pós-graduação em Telecomunicações. Também é sub-

coordenador do GT-Mesh e orienta diversos alunos de mestrado e de graduação. Seus maiores 

interesses são computação móvel e protocolos de transporte.  

O Prof. Mauro Sergio Pereira Fonseca concluiu o doutorado na Université de Paris VI 

(Pierre et Marie Curie) em 2003. Atualmente é Pesquisador Associado do Laboratoire 

d'Informatique de Paris 6 e Professor / Pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná. Publicou 3 artigos em periódicos especializados e 29 trabalhos em anais de eventos. 

Possui 3 capítulos de livros publicados. Possui uma patente internacional relacionada à 

otimização de recursos em redes sem fio. Participou de inúmeros projetos da Comunidade 

Européia em conjunto com laboratórios de desenvolvimento de empresas como NOKIA, 

ALCATEL, PHILIPS, France Telecom, THOMSON, FIAT entre outros, além de projetos de órgãos 

de fomento na França. 
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Tabela 1:  Equipe do GT-Mesh - Projeto Piloto 

Prof. Célio Vinicius Neves de Albuquerque  IC-UFF 
Prof. Débora Christina Muchaluat Saade  TET-UFF 
Prof. Luiz Cláudio Schara Magalhães  TET-UFF 
Janine Kniess Doutoranda IC-UFF 
Eduardo Julio Mestrando IC-UFF 
Wagner Brazil Mestrando IC-UFF 
Diego Gimenez Passos Graduando IC-UFF 
Maurício Ribeiro Graduando IC-UFF 
César Boucas Graduando IC-UFF 
José Eduardo Mendonça da Fonseca Mestrando TET-UFF 
Marcus Vinicius de Almeida Ferreira Mestrando TET-UFF 
Eduardo Mendes Tavares Mestrando TET-UFF 
Antonio Abilio da Costa Coutinho Mestrando TET-UFF 
Leonardo Hideki Graduando TET-UFF 
Alex Abreu de Almeida Graduando TET-UFF 
Joel André Ferreira dos Santos Graduando TET-UFF 
Rafael De Tommaso do Valle Graduando TET-UFF 
Alexandre Ribeiro Vasconcelos Filho Graduando TET-UFF 
José Roberto Coutinho Moura Graduando TET-UFF 
Pedro Leite Sabino Graduando TET-UFF 
Prof. Mauro Sergio Pereira Fonseca  PUC-PR 
Tarcisio José Bilobran Mestrando PUC-PR 
Olavo José Wiz J Mestrando PUC-PR 
Carlos Rafael Gueber Mestrando PUC-PR 
André Luiz Przbysz Mestrando PUC-PR 
Alessandro Paulo de Oliveira Mestrando PUC-PR 
Profa. Anelise Munaretto Fonseca  UTFPR 
Christian C. S. Mendes Mestrando UTFPR 
Ernani Choma Graduando UTFPR 
Prof. Antônio Jorge Gomes Abelém  UFPA 
Elisangela Aguiar Doutoranda UFPA 
Waldir Moreira Mestrando UFPA 
Billy Anderson Pinheiro Graduando UFPA 
Antônio Marcos Souza Graduando UFPA 
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2.3. Refinamento do protótipo 

Na primeira fase de trabalho, o GT Mesh desenvolveu um prototótipo de roteador mesh e 

demonstrou na forma de prova de conceito a viabilidade de uma rede de acesso universitário 

faixa larga sem fio. Um primeiro projeto piloto de rede de acesso banda larga utilizando o 

protótipo desenvolvido foi implantado nas proximidades do campus Praia Vermelha da UFF em 

Niterói, RJ. A primeira fase do GT implantou duas redes mesh, uma rede interna, conectando 

laboratórios da Computação e Engenharia da UFF, onde testes de novas soluções foram feitas 

antes de colocá-las em produção; e uma rede externa conectando residências de usuários que 

moram próximo ao campus. Mesmo tendo atingido todos os seus objetivos principais e 

demonstrando a viabilidade do uso de redes mesh para construção de redes de acesso banda 

larga de baixo custo, uma segunda fase do GT faz-se necessária para permitir um refinamento do 

protótipo desenvolvido e a expansão da rede instalada na vizinhança da UFF, além do uso da 

solução mesh em outras universidades e instituições brasileiras.  

No desenvolvimento do protótipo de roteador mesh foi incorporada à solução uma 

extensão do protocolo de roteamento ad-hoc OLSR, também desenvolvida pelo GT e chamada de 

OLSR-ML, que seleciona os caminhos de menor perda para definir as melhores rotas passando 

através de múltiplos saltos. Testes na rede interna demonstraram que o OLSR-ML teve um 

desempenho melhor que o OLSR original em termos de estabilidade das rotas, taxas de perda de 

pacotes, retardo de ida-e-volta e vazão da rede, o que justificou o seu uso na rede externa. 

Entretanto, nos testes iniciais feitos na rede externa com o protocolo OLSR-ML, foram observadas 

algumas situações inesperadas, tais como pacotes às vezes percorrerem um número de saltos 

maior que o existente na rede física. Por isso, na continuação do GT é necessária a execução de 

testes mais exaustivos na rede externa para verificar se tais problemas estão realmente 

acontecendo e se estiverem, é necessário um refinamento no protótipo para resolvê-los. 

Para aumentar a robustez da solução mesh desenvolvida pelo GT, é necessária a 

investigação do funcionamento da rede com mais de um gateway para a Internet. A solução 

desenvolvida na primeira fase do GT testou as redes interna e externa com apenas um nó 

gateway. O serviço de autenticação através do software wifidog exige que o servidor de 

autenticação esteja na mesma rede IP que o gateway, o que obrigaria a existência de mais de um 

servidor de autenticação em uma rede mesh com mais de um gateway. Na segunda fase do GT, 

esse problema será investigado mais detalhadamente, buscando uma solução que não apresente 

tal restrição.  

Também na primeira fase do GT, foi desenvolvido um framework para qualidade de 

serviço em redes mesh. Uma implementação do framework foi realizada e instalada nos 

roteadores da rede interna, onde foram feitos testes iniciais para medir seu desempenho. Um 

objetivo fundamental a ser atingido na segunda fase do GT é a incorporação da solução para 

oferecimento de QoS no protótipo do roteador mesh, permitindo a sua utilização na rede de 

produção.  

A provisão de QoS na rede mesh é fundamental para o oferecimento de serviços que 

realizam transmissão de mídia contínua, como telefonia IP e IPTV. A segunda fase do GT terá 

como foco o oferecimento de serviços de voz sobre IP sobre a rede mesh, visando à 

implementação e análise de um serviço VoIP sobre a rede. O serviço VoIP sobre mesh 

possibilitará a comunicação com a rede telefônica através de terminais móveis como PDAs, 
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Laptops e Telefones IP sem fio, utilizando sistemas como o Skype e outros softphones. Para tal, 

existe a necessidade de se investigar o impacto das características de desempenho da rede 

mesh, como vazão e atraso, altamente variáveis na qualidade das comunicações de voz, e 

integrar a solução de QoS no protótipo dos roteadores mesh.  

A questão da segurança é um outro problema importante, principalmente em redes sem 

fio. A solução mesh desenvolvida na primeira fase do GT propôs a utilização de um serviço de 

autenticação usando o conceito de captive portal, que consiste na inserção de um firewall entre o 

usuário e o gateway de acesso. Toda vez que um pacote é encaminhado para o gateway, ele 

passa pela barreira e o usuário não autenticado tem seu pacote bloqueado pelo firewall. Para que 

os pacotes do usuário possam fluir livremente até o gateway, o usuário deve primeiro se 

autenticar no servidor wifidog. Este processo de autenticação encaminha os endereços IP e MAC 

do usuário ao servidor, que por sua vez, encaminha uma mensagem ao gateway de acesso para 

abrir as portas do firewall para os endereços informados. Com o firewall do gateway liberado, o 

cliente pode navegar sem interrupções em seu acesso. Mesmo, com esta solução operacional, é 

interessante realizar um estudo mais detalhado sobre outras soluções para melhoria da 

segurança na rede, como por exemplo o uso do padrão IEEE 802.1x (Port-Based Network Access 

control) e servidores de autenticação RADIUS, o que será feito na segunda fase do GT. 

Um outro refinamento que pode ser feito na solução mesh desenvolvida pelo GT é o 

oferecimento de mobilidade para usuários da rede mesh. A solução atual privilegiou o acesso 

cabeado dos usuários finais. Já que os roteadores mesh foram instalados no topo dos edifícios, o 

acesso cabeado permitiu a conexão de usuários morando em andares mais baixos, o que seria 

inviável com o acesso sem fio por razões de alcance das antenas. Mesmo privilegiando o acesso 

cabeado, a solução desenvolvida pelo GT também permite o acesso sem fio nas estações dos 

usuários finais, entretanto a mobilidade fica restrita a área de alcance do roteador mesh utilizado 

para acesso à rede. Como cada roteador mesh utiliza uma sub-rede IP distinta, caso o usuário 

mude de ponto de acesso, ele é obrigado a mudar de endereço IP. Para permitir a mobilidade 

irrestrita sem a interrupção dos serviços, é necessária a utilização de uma solução de IP móvel, 

que precisa ser investigada na segunda fase do GT. 

2.4. Ferramentas de suporte à operação 

Além do protótipo do roteador mesh, foram desenvolvidas na primeira fase do GT 

algumas soluções em software para gerência da rede mesh e autenticação de usuários. Esses 

softwares precisam ser refinados para permitir uma gerência mais facilitada da rede. 

A solução atual oferece quatro funcionalidades básicas para gerência da rede mesh: 

visualização da topologia em tempo real com a medida de qualidade dos enlaces entre os nós, 

visualização de informações de configuração e roteamento dos nós, visualização de estatísticas 

dos acessos dos usuários e ferramentas para gerência dos nós e usuários cadastrados na rede. 

Com relação à ferramenta de visualização da topologia em tempo real com a medida de 

qualidade dos enlaces, atualmente é exibido um grafo da topologia da rede mesh que identifica os 

nós através de seus endereços IP. O software faz um desenho automático do grafo a cada 

atualização da topologia, o que dificulta a sua leitura, já que quando o grafo é atualizado, a 

posição espacial de cada nó na tela pode ser modificada. Um refinamento se faz necessário para 

atrelar a localização dos nós, na topologia apresentada, à localização de sua instalação física, 
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facilitando a identificação de cada roteador mesh na topologia exibida pela ferramenta e de 

possíveis falhas nos nós da rede. 

A visualização de estatísticas de acesso à rede mesh é muito útil para verificar a 

utilização da rede e o comportamento dos usuários que mais a utilizam. Seria interessante um 

feedback da própria RNP sobre as estatísticas atuais geradas pela ferramenta de gerência para 

conhecermos a necessidade de novas estatísticas visando à realização de refinamentos nestas 

ferramentas, se for o caso. 

Em relação ao cadastro de nós na rede, o software wifidog usado para o serviço de 

autenticação, permite a adição, a exclusão e a edição dos nós participantes da rede mesh. No 

que diz respeito ao cadastro de usuários da rede, o software wifidog permite apenas o cadastro 

de novos usuários, entretanto, para exclusão ou suspensão de uma dada conexão, o módulo do 

wifidog não fornece uma interface web direta para a realização destas ações. Atualmente, quando 

é necessário realizar tais ações administrativas, utiliza-se comandos SQL para alterar diretamente 

o banco de dados do servidor de autenticação. Certamente, um refinamento nas ferramentas de 

gerência dos usuários é objetivo da segunda fase do GT. 

Esta segunda fase do GT prevê a implantação de projetos piloto de redes mesh em outras 

instituições brasileiras (UFPA, UTFPR, PUC-PR), o que obriga à equipe da UFF, que participou 

da primeira fase do GT, a dar suporte às novas instalações remotas. Com certeza, a experiência 

de fornecer suporte às novas instalações remotas trará novas necessidades em termos de 

refinamentos nas ferramentas de gerência, que serão identificadas e solucionadas ao longo do 

desenvolvimento da segunda fase do projeto. 
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3. Cronograma 

As atividades principais a serem desenvolvidas na segunda fase do GT Mesh são: 

A1. Estudo e transferência de tecnologia da UFF para as instituições parceiras (UFPA, 

UTFPR, PUC-PR) 

A2. Estudo topográfico local e seleção de potenciais pontos de instalação da rede mesh na 

UFPA 

A3. Estudo topográfico local e seleção de potenciais pontos de instalação da rede mesh na 

UTFPR e PUC-PR 

A4. Estudo topográfico local e seleção de novos potenciais pontos de instalação da 

expansão da rede mesh na UFF  

A5. Implantação do projeto piloto na UFPA 

A6. Implantação do projeto piloto na UTFPR e PUC-PR 

A7. Expansão da rede mesh da UFF 

A8. Testes na rede mesh da UFPA 

A9. Testes na rede mesh da UTFPR e PUC-PR 

A10. Novos testes na rede mesh da UFF 

A11. Refinamentos no protótipo do roteador 

A12. Estudo sobre soluções de segurança em redes mesh 

A13. Estudo sobre mobilidade em redes mesh 

A14. Especificação da provisão de QoS na rede mesh 

A15. Implantação de provisão de QoS na rede mesh 

A16. Testes de provisão de QoS na rede mesh da UFF 

A17. Implantação do serviço VoIP sobre mesh  

A18. Testes do serviço VoIP na rede mesh da UFF 

A19. Refinamento das ferramentas de gerência da rede mesh 
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O cronograma de execução está indicado a seguir. 

Atividades/Meses M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11  M12 

A1 X X X          

A2 X X X          

A3 X X X          

A4 X X X          

A5   X X X X X X X    

A6   X X X X X X X    

A7 X X X X X X       

A8         X X X X 

A9         X X X X 

A10 X X X X X X X X X X X X 

A11 X X X X X X X X X X X X 

A12 X X X X X X       

A13 X X X X X X       

A14 X X X X X X X      

A15      X X X X X X X 

A16       X X X X X X 

A17 X X X X X X       

A18    X X X X X X X X X 

A19 X X X X X X X X X X X X 

 

  

 


