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1. Título 

DHTMesh – Uma rede Mesh sem fio 802.11s com alta escalabilidade 

2. Coordenador 

Marcos César Madruga Alves Pinheiro 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 
Departamento de Informática e matemática Aplicada – DIMAp 
Campus Universitário, Lagoa Nova  - Natal / RN - CEP 59072-970 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1682925222063297 
Telefone: (84) 3215-3814 - Ramal 325 

3. Resumo 

O grupo de trabalho 802.11s do IEEE está definindo uma arquitetura de rede mesh  
baseada no padrão 802.11. Entretanto, o protocolo de encaminhamento de quadros do 
802.11s possui duas severas limitações: (i) Suporta redes com no máximo 32 
dispositivos e, (ii) apesar de dito híbrido, opera na sua maior parte em modo reativo. 
Como isso implica no aumento do tempo para descoberta das rotas, compromete 
aplicações com requisitos especiais de tempo.  O objetivo deste projeto é implantar em 
dispositivos mesh 802.11s reais um protocolo de seleção de caminho já desenvolvido, 
e validado através de simulações, que aumenta consideravelmente o nível de 
escalabilidade da rede e opera em modo pró-ativo. Será então, criada uma rede mesh 
real, para servir de suporte a diversas pesquisas e aplicações. 

4. Parcerias 

Universidade Potiguar – UnP (www.unp.br) 

Pop-RN (www.pop-rn.rnp.br) 

 

O trabalho proposto neste projeto contará com a participação direta dos seguintes 
professores da UFRN: 

Prof. Dr. Sérgio Viana Fialho 

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (1975) , mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (1981) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1992) . Atualmente é Professor Classe V Nível 1 da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e Coordenador Administrativo do PoP-RN 
(http://www.pop-rn.rnp.br). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica , com 
ênfase em Redes de Computadores. Atuando principalmente nos seguintes temas: 
Sistemas distribuídos, Verificação formal, Protocolos de comunicação, Heurística, 
Redes de computadores. 
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Lates: http://lattes.cnpq.br/8215124502137579 

 

Prof. Dr. Ivan Saraiva Silva 

Possui graduação em Engenharia Elétrica (1989) e Mestrado em Engenharia Elétrica 
(1990) pela Universidade Federal da Paraíba. Possui Diplôme d'Études Approfondies 
(Mestrado) em Microeletrônica e MicroInformática (Microélectronique et 
Microinformatique) pela Universidade Pierre et Marie Curie (Paris VI) (1991) e 
Doutorado em Informática também pela Universidade Pierre et Marie Curie (Paris VI) 
(1995). Atualmente é professor Associado I da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em 
Concepção de Sistemas Integrados, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Sistemas integrados, concepção VLSI, arquiteturas reconfiguráveis. 

Lates: http://lattes.cnpq.br/1844463012703650 

 

4.1 Parcerias Adicionais 

A quantidade de equipamentos a ser fornecida pela RNP será suficiente para criar o 
piloto e mostrar a viabilidade da proposta em se tornar um produto. Entretanto, como o 
ponto principal do trabalho se refere a escalabilidade, seria interessante criar uma rede 
com o maior número de equipamentos possível. Além disso, seria interessante 
conseguir que a rede mesh criada se torna-se auto-sustentável depois do 
encerramento do projeto. Idealmente, tentaríamos utilizar a rede tanto para tráfego de 
produção como para pesquisas, em um modelo semelhante ao utilizado pela 
Redecomep. Vale ressaltar, entretanto, que essas parcerias são opcionais e caso não 
venham a ser realizadas não irão interferir em nada na realização do projeto. 

Inicialmente identificamos dois possíveis parceiros que pudessem estar interessados 
em utilizar a Dht-Mesh. Esses possíveis parceiros são: as universidades particulares e 
os órgãos de administração pública (Prefeitura e Governo do estado). 

As universidade privadas podem se beneficiar da rede como suporte as suas próprias 
pesquisas, e como um meio de fornecer acesso a Internet aos seus alunos. Uma 
proposta é que elas subsidiem, ou financiem, a aquisição dos equipamentos para 
alguns de seus alunos. Como nessas instituições já existe o pagamento de 
mensalidades, esse processo pode se tornar relativamente simples de ser realizado. 
Já mantivemos contato com a Universidade Potiguar (UnP), que é a maior 
universidade privada do estado, e ela se mostrou interessada no projeto; tanto que é é 
uma das instituições parceiras. 

Quanto aos órgãos de administração pública, a rede poderia ser utilizada como infra-
estrutura para aplicações de monitoramento do trânsito, ou de segurança pública. 
Soluções nesse sentido já são necessárias atualmente para a nossa cidade e se 
tornarão ainda mais críticas em 2014, uma vez que a cidade é uma das sedes da 
Copa do mundo de futebol. 

Uma outra parceria que pode vir a ser realizada diz respeito a Metrópole Digital. A 
DHT-Mesh pode ser utilizada para expandir a área de atuação dos telecentros. 



 

5. Duração do projeto 

O projeto será desenvolvido em 12 meses. 

6. Sumário executivo 

6.1 Introdução 

Uma Wireless Mesh Network (WMN) é uma rede organizável e configurável 
dinamicamente. A utilização de WMNs gera vários benefícios, como, por exemplo, alta 
capacidade de comunicação, conectividade e tolerância a falhas, que possibilitam uma 
rápida implantação de serviços com elevada disponibilidade. Estes fatos motivam a 
utilização de WMNs em muitos cenários, tais como: redes comunitárias e de 
vizinhança; redes empresariais; redes metropolitanas; sistemas de transporte; 
domótica; sistemas médicos e de saúde; e suporte a sistemas de gestão de 
catástrofes. 

O IEEE possui um grupo de trabalho, chamado 802.11s, que está realizando o 
processo de especificação e padronização das WMNs baseadas no padrão 802.11. 
Apesar dos avanços recentes nas 802.11s WMNs, muitos desafios de investigação 
ainda permanecem abertos. O objectivo do projecto DHT-Mesh é endereçar problemas 
de escalabilidade nas redes IEEE 802.11s a fim de contribuir para o desenvolvimento 
das WMNs. Tal fato é de extrema importância para a popularização das WMNs, uma 
vez que a especificação do 802.11s recomenda a utilização de no máximo 32 Mesh 
Points, MPs (dispositivos mesh que realizam o encaminhamento dos quadros). A 
principal razão dessa limitação, é o fato dos protocolos de roteamento empregados 
nessas redes utilizarem mecanismos de difusão. 

O coordenador deste Projeto realizou um estágio de pós-doutorado no período de 
setembro de 2008 até agosto de 2009, na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto/Portugal, onde desenvolveu um protocolo de roteamento para as 802.11s 
WMN, chamado Data Cluster Routing Protocol (DCRP) [2] [3]. O DHCP melhora 
consideravelmente o grau de escalabilidade da rede através da incorporação de 
Tabelas Hash Distribuídas (DHTs) e Clusters nos mecanismos de roteamento. O 
protocolo foi analisado e validado através de simulações no Network Simulator (NS), 
possuindo, portanto, uma implementação em C++ já desenvolvida. 

Este grupo de trabalho terá como tarefa a implementação do DCRP em dispositivos 
802.11s reais, e a implantação de uma rede mesh 802.11s, espalhada pela cidade, 
utilizando tais dispositivos. Esta tarefa é completamente viável de ser realizada pelos 
seguintes motivos: (i) existem roteadores wireless projetados de modo a permitir a 
instalação de novos firmwares, [4] (ii) existem projetos de firmware com código aberto 
[5] [6], e (iii) existe um projeto que desenvolve uma implementação do 802.11s para 
Linux [7], além de implementações comercias de firmwares 802.11s [8]. Ressaltando 
também, que já termos uma implementação do DCRP desenvolvida. 

Além das questões técnicas relacionadas diretamente a análise e melhoria das 
802.11s WMNs, a criação de uma rede mesh 802.11s na cidade proporcionaria: 

(i) Uma infra-estrutura de apoio ao Projeto Metrópole Digital - entre outros 
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benefícios, facilitaria o acesso aos conteúdos ministrados; 

(ii) Um ambiente com ampla área de cobertura para desenvolvimento e 
testes de aplicações VoIP, onde aparelhos celulares podem se comunicar 
utilizando apenas a rede de dados wireless; 

(iii) Uma vez que existe a possibilidade de termos uma rede híbrida, com 
equipamentos mesh e não mesh, procurar-se-a criar um novo modelo para o 
provimento de acesso a Internet, onde seriam concedidos algum tipo de 
benefício para que os usuários que já possuem acesso a Internet o 
compartilhem com a rede mesh nos momentos de ociosidade; 

(iv) Diversas outras aplicações podem se beneficiar da infra-estrutura da 
rede, como, por exemplo, aplicações de monitoramento de transito e segurança 
pública. 

(v) Além disso, a rede pode, evidentemente, ajudar no processo de 
inclusão digital, fornecendo acesso a Internet a pessoas carentes. 

Vale ressaltar que o protocolo DCRP  serviu também como base para a criação de um 
projeto1 que foi submetido a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de 
Portugal [9]. O projeto, que foi aprovado e terá duração de três anos, é bastante 
semelhante ao aqui proposto, com a diferença principal de que a rede mesh a ser 
implantada naquele projeto será projetada para ambientes internos (ambiente 
hospitalar) com alta densidade de nós, enquanto esta proposta visa ambientes 
externos abrangendo grandes distâncias. 

A importância das WMNs, e consequentemente da realização de investimentos  de 
pesquisa nesta área, já foi reconhecida pela própria RNP ao aprovar o Grupo de 
Trabalho ReMesh no período 2005-2006. Vale ressaltar, que apesar de ter havido um 
GT há poucos anos sobre o tema de redes Mesh, três fatores justificam a criação do 
Grupo de Trabalho aqui proposto, e o diferenciam significativamente do Gt ReMesh. O 
primeiro, e mais relevante, é que no ano de execução do referido GT não existia um 
protocolo de rede mesh propriamente dito, como o 802.11s, pois, embora o processo 
de padronização do 802.11s tenha se iniciado em 2003, o primeiro Draft, D0.01, surgiu 
apenas em 2006. Assim sendo, o termo “mesh” no GT se referia principalmente a 
utilização de uma topologia em Mesh, juntamente com um protocolo de roteamento 
para redes AdHoc, como o OLSR. O segundo fator diz respeito ao aumento no 
potencial de utilização da rede pelas aplicações. Tomando-se como exemplo o 
mercado de telefones celulares, a utilização de aplicações de VoIP através de uma 
rede wireless/IP está se tornando uma realidade cada vez mais comum.  O terceiro 
fator, é que enquanto os protocolos AdHoc trabalham na camada de rede, e portanto, 
operam apenas com o protocolo IP, o 802.11s atua na camada de enlace, e, 
consequentemente, permite a utilização de qualquer outro protocolo sobre ele. 

Os resultados obtidos pelo Gt ReMesh sem dúvida serão de fundamental importância 
para o nosso trabalho, que na verdade, pode até ser visto como um processo natural 

                                                
1Título do Projeto: DHT-Mesh: Serviços baseados em DHT para melhorar a escalabilidade de Redes em 

Malha com elevada disponibilidade. Projeto aprovado no  “Concurso para Projectos de I&D em todos 
os Domínios Científicos – 2008” da Fundação para a Ciência e a Tecnologia  (FCT)– Portugal. 



 

de continuidade das pesquisas iniciadas pelo antigo Gt. Mas, agora, utilizando o 
protocolo proposto pelo IEEE para uma rede Mesh, o 802.11s. 

6.2 Subprojetos de Pesquisa 

Conforme foi citado anteriormente, o objetivo principal do projeto consiste em 
implementar o DCRP em dispositivos 802.11 existentes e implantar uma rede real com 
eles. Existem, entretanto, algumas características do DCRP que precisam evoluir, e 
darão origem a subprojetos do Grupo de Trabalho. 

A primeira se refere a criação de um algoritmo que permita a utilização de diversos 
MPPs (Mesh Point Portal: MP que possue interface com outras redes) de um modo 
eficiente. Ou seja, o modo como o protocolo deve selecionar o MPP deverá considerar 
diversas informações dinâmicas, como o número de hops até o MPP, a qualidade dos 
links e o tráfego atual neste caminho.   

Outra questão importante é como os clusters são criados. Na versão atual do DCRP a 
definição dos clusters é feita de modo estático. Faz-se necessário, portanto, o 
desenvolvimento de um algoritmo que faça essa divisão dinamicamente. 

O último ponto se refere a uma mecanismo para resolução de ARP (Address 
Resolution Protocol) utilizando as DHTs, de modo a eliminar as mensagens em 
broadcast utilizadas para essa finalidade. Além do protocolo, um módulo para 
interceptar as mensagens ARP nos Maps (Mps que atuam também como Access 
Points) deve ser desenvolvido.    

6.3 Descrição do Protocolo DCRP 

O projecto DHT-Mesh utiliza serviços baseados em “Distributed Hash Tables” DHT 
para tornar o processo de roteamento e de procura de estações menos dependentes 
da difusão de mensagens, e em consequência mais escaláveis. Ao contrário das DHTs 
utilizadas em aplicações Peer-to-Peer que funcionam no nível da camada de 
aplicação, as DHTs utilizadas no projecto DHT-Mesh funcionam no nível da camada de 
enlace de dados. 

O projeto DHT-Mesh proposto endereça o problema da escalabilidade em duas 
vertentes. Primeiro, eliminando a necessidade de difundir informação de roteamento a 
respeito das estações associadas aos Aps (MAPs). A informação sobre o Ap ao qual 
uma estação está associada é mantida na DHT. A segunda técnica é a utilização de 
clusters.   Em cada cluster, os Mps executam uma instância do protocolo de 
roteamento intra-cluster. Uma outra instância, inter-cluster, é executada apenas entre 
uns poucos Mps de cada clusters que são responsáveis por encaminhar quadros entre 
clusters. As informações necessárias para encaminhar quadros entre diferentes 
clusters são obtidas da DHT. 

O DCRP é baseado no RA-OLSR, e como aproveita as mensagens geradas por ele, 
não requer a transmissão de nenhuma mensagem adicional para a criação ou 
manutenção da DHT. Embora o RA-OLSR tenha sido retirado do Draft do 802.11s, isso 
se ocorreu principalmente para acelerar o processo de padronização, uma vez  que o 
protocolo mantido, o Hibrid Wireless Mesh Protocol (HWMP), é adequado para 
cenários onde o tráfego da rede é destinado em sua maioria a Internet. Por ser 
principalmente reativo, utilizando um modo pró-ativo apenas para os MPPs, o HWMP 
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não se adequa a situações onde existe um alto tráfego interno na rede mesh. 

Maiores informações sobre o DCRP podem ser obtidas em [2] [3]. 

6.4 Escopo 

O projeto Dht-Mesh irá implementar o DCRP em equipamentos reais e criar uma rede 
mesh com os mesmos. Quanto a mobilidade, a rede se caracteriza por possuir Aps 
(Mesh AP) fixos, e apenas as estações dos usuários associados é que apresentam 
mobilidade.   

A implementação do DCRP em equipamentos reais irá requerer o estudo do sistema 
operacional e do firmware a ser instalado nos roteadores (Mesh Points), bem como da 
implementação do 802.11s a ser utilizada. Quanto ao hardware, tanto serão 
investigados os melhores modelos de roteadores, no que diz respeito a implantação 
do software a ser desenvolvido, quanto das antenas a serem utilizadas. 

Os resultados coletados através de medições na rede real, serão confrontados com os 
resultados obtidos através de simulações. Entre os parâmetros analisados estarão: 
perda de pacotes, throughput, delay, jitter, tráfego gerado pelo protocolo de 
roteamento, tempo de descoberta de uma estação após reassociação a outra AP, 
entre outros. 

Juntamente com as atividades citadas, os subprojetos de pesquisa descritos na seção 
6.2 também serão desenvolvidos. 

6.5 Metodologia 

Conforme já mencionado, o objetivo do GT é a implantação do DCRP em dispositivos 
reais, baseando-se na implementação já existente do mesmo para o NS. Como os 
protocolos identificados nos subprojetos de pesquisa ainda não foram definidos, o GT 
terá duas linhas de atuação, uma para cada uma dessas iniciativas, que serão 
realizadas em paralelo. 

A primeira linha, que consiste em implantar o DCRP em dispositivos reais, inicialmente 
irá investigar qual sistema operacional/firmware será utilizado nos roteadores. As 
opções que inicialmente parecem mais indicadas são o Openwrt [5] e o DD-WRT [6]. 
Definido o sistema operacional, serão analisados os modelos de roteador que o 
suportam. Os fabricantes mais indicados parecem ser Lynksys e Netgear. Este último, 
possui modelos projetados tendo em vista a substituição do firmware, incluindo 
firmwares gerados com o DD-WRT. Também será investigado qual a implementação 
do 802.11s será utilizada. A proposta é utilizar o código do projeto Open80211s [7] e 
integrá-lo ao Open-Wrt, ou ao DD-WRT. O DCRP será então portado para a plataforma 
escolhida. 

Após a fase de implementação, os roteadores serão utilizados para criar a rede real.  A 
rede será posta em operação e analisada sob duas configurações diferentes. Uma 
utilizará a implementação do HWMP e outra utilizando o DCRP. Os dados coletados 
durante a operação da rede, nas duas configurações, serão confrontados entre si, e 
com os resultados das simulações. As ferramentas a serem utilizadas para medições e 
testes serão todas de código aberto. 

A segunda linha de atuação consiste na especificação, e analise em simulador, dos 



 

protocolos dos subprojetos de pesquisa. Após isso, eles serão implementados nos 
equipamentos e a rede será novamente analisada sob a perspectiva desses 
protocolos. 

6.6 Resultados esperados 

Acreditamos que a estratégia do comitê de padronização do 802.11s, ao manter o 
HWMP e retirar o RA-OLSR do draft,  foi simplificar o processo de padronização 
definindo um protocolo de roteamento que atendesse as necessidades do cenário 
mais comum de ocorrer, que é uma rede de pequeno porte onde a maior parte do 
tráfego é destinado a Internet. Mas, projetar o 802.11s de modo a permitir a utilização 
de qualquer outro protocolo de roteamento, demonstra claramente que cenários de 
rede diferente necessitam de protocolos com características diferentes. Sendo assim, 
acreditamos que após a padronização do 802.11s com o HWMP, novas propostas de 
protocolos pró-ativos (tipicamente baseados no RA-OLSR), e que possuam uma alta 
escalabilidade sejam necessárias. 

Os principais resultados esperados são: (i) Contribuir de modo significativo com a 
evolução das 802.11s WMNs, ao apresentar um protocolo pró-ativo com alta 
escalabilidade; (ii) Criar uma infra-estrutura de rede para servir de apoio a diversas 
pesquisas e aplicações; (iii) propor um modelo de utilização de redes mesh que seja 
auto-sustentável e possa ser utilizado por diversas outras cidades brasileiras; (iv) 
Gerar relatórios técnicos e artigos publicados em conferências. 

7. Ambiente para testes do protótipo 

A avaliação do protótipo será realizada integrando a rede real criada com os 
dispositivos 802.11s, com máquinas executando o NS3 (Network Simulador 3). O NS3 
pode executar em um modo emulado que permite ao software emitir e consumir 
pacotes das interfaces reais da máquina. Com isso podemos criar uma rede mesh 
com em elevado número de nós, sendo que apenas uma parte dela seria realmente 
composta por dispositivos reais. Como no DCRP a rede é dividida em clusters, os 
dispositivos reais formarão apenas um cluster. A interligação deste cluster com os 
clusters vizinhos será realizada através de uma máquina (ou várias) executando o 
NS3. A Figura 1 ilustra esse modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ambiente de testes integrando a rede real com uma máquina NS3. 

Na realidade, serão realizados experimentos utilizando um número de variável de 

Rede Mesh real  
NS3 

Máquina 
real 
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clusters na rede real. Inicialmente todos os equipamentos formarão apenas um cluster 
e depois eles serão divididos em dois ou três clusters, dependendo do número total de 
equipamentos disponíveis para o projeto. 

As ferramentas utilizadas para analisar a rede real serão todas de código livre. 
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