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1. Título 

SciFi – Sistema de Controle Inteligente para Redes sem Fio. 

2. Coordenador 

Luiz Claudio Schara Magalhães 

Departamento de Engenharia de Telecomunicações 

Universidade Federal Fluminense 

3. Resumo 

A proliferação das redes sem fio no padrão IEEE 802.11 [1] tende, ironicamente, a 

reduzir sua eficácia. Instaladas densamente, as redes “WiFi” disputam entre si e com 

uma  gama de eletrodomésticos e padrões de comunicação, em um limitado espectro 

de freqüências. Mesmo uma única instituição irá, não raro, instalar vários pontos de 

acesso (APs) para atender as demandas de quantidade de clientes e de cobertura. 

Neste caso, a instituição terá que (1) adquirir uma solução proprietária e de alto custo 

em que os diversos APs são gerenciáveis via um ente central ou (2) gerenciar cada 

AP individualmente, o que costuma acarretar baixo desempenho e má utilização 

espectral. Esta proposta de GT apresenta um serviço de gerenciamento para múltiplos 

APs através de uma plataforma aberta, livre e de baixo custo. 

4. Abstract 

The proliferation of IEEE 802.11 wireless networks tends, ironically, to reduce its 

effectiveness. The many Wifi networks deployed in short distances contend with each 

other and with a litany of appliances and communication protocols for a scarce 

unlicensed spectrum. Often, one institution will deploy many access points (APs) in 

order to cope with its connectivity needs in terms of coverage and number of users. In 

that case, the institution will either (1) buy a proprietary and expensive decentralized 

solution, where the APs are coordinated by a controller, or (2) manage each AP 

individually, what usually results in poor performance and low spectral efficiency. This 

WG presents a low cost management service, based on free open software. 

5. Parcerias 

Nesta fase do projeto não estão previstas parcerias, já que o desenvolvimento inicial 

do protótipo pode ser feito em apenas uma instituição. O Laboratório MídiaCom da 

UFF tem história de parceria com a UFPA e UFTPR, inclusive em um GT da RNP 

(GTReMesh), e participa com outras instituições em diversos projetos de mobilidade. 

No segundo ano, sendo o projeto bem sucedido e a RNP desejar passar a segunda 
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fase, os protótipos serão testados em cenários reais e pretende-se, então, convidar 

outras instituições para participar. 

6. Duração do projeto 

Este projeto terá duração de doze meses. 

7. Sumário executivo 

7.1. Motivação 

As redes locais sem fio operando no padrão IEEE 802.11 se tornaram extremamente 

comuns, tanto nos ambientes corporativos quanto nos residenciais. Nas áreas urbanas 

do mundo industrializado não é raro encontrar dezenas destas redes convivendo em 

proximidade. 

As duas porções de espectro, ambas “não licenciadas”, comumente disponíveis para 

esta aplicação estão nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz, sendo a primeira, a mais comum 

sobretudo pelo menor custo dos equipamentos. A faixa de 2,4 GHz, utilizada pelas 

emendas “b”, “g” e “n” é compartilhada com outros equipamentos de comunicação, 

como dispositivos Bluetooth e telefones sem-fio e sofre interferência de outros eletro-

eletrônicos que imitem ruídos nesta faixa, como os fornos de micro-ondas. 

Como resultado a faixa de espectro, compartilhada por todas essas aplicações se 

encontra crescentemente congestionada, o que prejudica o desempenho das redes 

“WiFi”. Um caso especialmente crítico é o das instituições que, com o objetivo de 

prover conectividade a um grande número de usuários ou cobrir uma área extensa, 

opta pelo uso de diversos pontos de acesso, distribuídos por suas instalações. 

O uso descoordenado de vários pontos de acesso costuma ser problemático. Por um 

lado, há o risco da interferência mútua, que ocorre quando o tráfego mediado por um 

ponto de acesso interfere com o tráfego vizinho, por outro, há o risco da má 

distribuição de clientes pelos pontos de acesso, que ocorre quando um ponto de 

acesso fica ocioso, enquanto outro recebe carga excessiva. Além disso, são óbvias as 

dificuldades de gerência decorrentes da necessidade de gerenciamento individual dos 

pontos de acesso.  

7.2. Solução Proposta 

Quando as demandas de uma rede sem fio institucional ultrapassam algo em torno de 

duas dúzias de usuários simultâneos, e a necessidade de cobertura, as poucas 

dezenas de metros, um ponto de acesso “de prateleira” já não será suficiente para 

prover conectividade wifi. 

As soluções “enterprise grade” caem em duas abordagens distintas. Uma é a 

aquisição de pontos de acesso de alto desempenho, que comportam diversos rádios 

em um único gabinete e lançam mão de técnicas avançadas para aumentar o alcance 

e a quantidade de clientes suportada. A outra abordagem é a utilização do que se 
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convencionou chamar “thin APs”, que seriam pontos de acesso que transfeririam parte 

de suas funcionalidades para um controlador central. 

Estas duas abordagens são significativamente mais onerosas do que a solução 

“caseira”, em que vários pontos de acesso são distribuídos pelas instalações. 

Enquanto cinco pontos de acesso podem ser adquiridos por menos de mil reais, uma 

solução, seja centralizada ou baseada em thin APs, que apresente cobertura ou 

capacidade equivalente facilmente chegará ao custo de dez mil reais. 

A solução de baixo custo peca justamente na falta de coordenação entre os diversos 

APs instalados e é neste ponto, que se apresenta uma oportunidade que motiva a 

proposição deste Grupo de Trabalho: a criação de uma serviço de conectividade WiFi 

descentralizado, construído sobre componentes de baixo custo e baseado em 

software livre. 

7.3. Detalhamento da solução 

Atualmente, já se pode encontrar no mercado brasileiro, diversos modelos de pontos 

de acesso nos quais uma versão embarcada do sistema operacional Linux pode ser 

instalada. Estes equipamentos fornecidos por empresas como Cisco/Linksys, Netgear 

e Ubiquiti suportam versões do Linux embarcado como a OpenWRT e a DD-WRT, 

entre outras. O resultado é uma plataforma de boa robustez e amplamente usada em 

ambientes de produção. Essa plataforma foi inclusive implementada e avaliada no GT-

ReMesh, que foi coordenado e executado pela equipe proponente.  

A plataforma para os pontos de acesso está, portanto, disponível de imediato, sendo o 

principal desafio a ser resolvido a criação de um serviço de gerenciamento que 

substituiria o controlador central. Neste caso, o que se prevê é a utilização de um 

computador de baixo custo, rodando uma distribuição “padrão” do Linux.   

A arquitetura do serviço proposto pode variar na forma como os diversos pontos de 

acesso de comunicam. Uma alternativa, mostrada na Figura 1, é a um Sistema de 

Distribuição sem Fio (Wireless Distribution System – WDS), que apresenta grande 

facilidade e baixo custo de instalação, mas significa que o próprio sistema de 

distribuição compete com a banda disponível para os dados de usuários. A outra 

alternativa, um Sistema de Distribuição cabeado, também pode ser usado (Figura 2). 

Esta alternativa, apesar do custo mais alto e da maior dificuldade de instalação deverá 

apresentar melhor desempenho. No entanto, o Sistema de Controle Inteligente (SciFi) 

deverá ser ortogonal a este aspecto da arquitetura da rede, operando igualmente em 

ambos os cenários. 
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Figura 1 - Controlador em um Sistema de Distribuição Cabeado 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Controlador em um Sistema de Distribuição sem Fio (WDS) 
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Após a definição da arquitetura em termos de hardware dos pontos de acesso e do 

controlador, e da definição dos sistemas operacionais de cada um destes 

componentes, a próxima etapa passa a ser o desenvolvimento do sistema de controle 

propriamente dito. Este sistema permitirá o serviço de configuração dinâmica de 

diversos parâmetros da rede sem fio, com possibilidade de realimentação. Esses 

parâmetros podem ser agrupados em: 

 Gerência de RF 

o Seletor de canais. Permitirá selecionar o canal de operação de cada 

ponto de acesso, de forma a minimizar a interferência entre os diversos 

pontos de acesso e a causada por redes vizinhas e outros dispositivos. 

o Potência de transmissão. Permitirá a configuração de potência de 

transmissão de cada ponto de acesso, reduzindo a interferência entre 

os diversos APs e poupando energia. 

 Gerência de serviços 

o Distribuição de carga. Permitirá que um ponto de acesso absorva a 

carga de outro, evitando desbalanceamento da carga de clientes na 

rede. 

 

7.4. Cronograma 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Especificação de requisitos de HW para o 

Controlador Central 

X X           

Escolha do HW para o protótipo para o 

Controlador Central 

  X          

Especificação de requisitos de HW para o 

Ponto de Acesso 

X X           

Escolha do HW para o protótipo para o 

Ponto de Acesso 

  X          

Especificação de SW para o Controlador 

Central 

 X X          

Escolha do SW para o protótipo para o 

Controlador Central 

   X         

Especificação de SW para o Ponto de 

Acesso 

 X X          

Escolha do SW para o protótipo para o 

Ponto de Acesso 

   X         
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Especificação do Subsistema de Gerência 

de RF 

   X X        

Especificação dos Subsistema de Gerência 

de Serviços 

   X X        

Desenvolvimento do Protótipo do 

Subsistema de Gerência de RF 

    X X X X X    

Desenvolvimento do Protótipo do 

Subsistema de Gerência de Serviços 

    X X X X X    

Montagem de um ambiente de testes 

(testbed) 

      X X X X   

Testes preliminares / prova de conceito          X X  

Compilação dos resultados             X 

 

8. Minicurrículos da Equipe de Coordenação 

 

O Prof. Luiz Claudio Schara Magalhães, coordenador do presente projeto, 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). É um dos coordenadores dos Laboratórios MídiaCom, de pesquisas em 

Comunicação Multimídia. Participou como pesquisador do Projeto ITVSoft, do projeto 

GIGA (RNP) e MACC-Rio (FAPERJ). Também foi sub-coordenador do GT-Mesh e 

orienta diversos alunos de mestrado e de graduação. Desenvolveu o projeto 

“Protocolos de Transporte Baseados em Taxa para Redes IP”, financiado pela 

FAPERJ, no âmbito do Edital Primeiros Projetos, e foi coordenador geral do Projeto 

“Rede do projeto Um Computador por Aluno (RUCA)”, financiado pela RNP em 2007 e 

do RUCA2, em 2008. Coordena atualmente o Projeto MADRE, financiado pelo RNP. 

Seus maiores interesses são computação móvel e protocolos de transporte. 

 

O Prof. Célio Vinicius Neves de Albuquerque obteve em setembro de 2000, o título de 

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

Irvine (UCI). Ele recebeu os títulos de Engenheiro Eletrônico em 1993 e Mestre em 

Engenharia Elétrica em 1995 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente 

é professor adjunto nível III do Departamento de Ciência da Computação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). É bolsista de produtividade em pesquisa 

nível 2 do CNPq e Jovem Cientista do Nosso Estado pela FAPERJ. Coordena o 

projeto de REMOTE de infra-estrutura de rede em malha sem fio com energia 

renovável financiado pela ANEEL desde 2007. Foi coordenador do Grupo de trabalho 

em redes em malha sem fio – GT-Mesh –financiado pela RNP (Rede Nacional de 
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Ensino e Pesquisa) de 2005 a 2007. Coordena ainda um projeto PROCAD-NF da 

Capes em parceria com a UFMA desde 2009. Participou como pesquisador do projeto 

MARFIM do MS/CNPq de 2006 a 2009 e do projeto MACC-RIO da FAPERJ de 2007 a 

2010; coordenou projeto APQ1/2006 de FAPERJ de 2007 a 2009; foi pesquisador do 

projeto do Canal de Interatividade do Sistema Brasileiro de TV Digital (CISBTVD) 

financiado pela Finep em 2005/2006; e é pesquisador da Rede do projeto Um 

Computador por Aluno (RUCA) financiado pela RNP desde 2007. 

 

A Profa. Débora Christina Muchaluat Saade é engenheira de computação, formada 

pelaPUC-Rio (1992), e possui os títulos de Mestre (1996) e Doutor em Informática 

(2003) pelamesma universidade. Desde 2002, é professora da Universidade Federal 

Fluminense,inicialmente no Departamento de Engenharia e, desde 2009, é professora 

do Departamento de Ciência da Computação. Lidera um grupo de pesquisa 

(cadastrado no CNPq) na área de comunicação de dados multimídia. Desde 2008, é 

Jovem Cientista do Estado do Rio de Janeiro, pela FAPERJ. Já coordenou projetos de 

pesquisa financiados pelo CNPq, FAPERJ e RNP. Participou como sub-coordenadora 

do GT-Mesh (Grupo de Trabalho em Redes Mesh) financiado pela RNP, de 2005 a 

2007. Coordenou o projeto MACC-Rio, financiado pela FAPERJ, com a participação 

de mais de 60 pesquisadores que formaram a Rede de Telemedicina do Estado do Rio 

de Janeiro e participou como pesquisadora do projeto MARFIM (financiado pelo 

CNPq). Participa atualmente do INCT-MACC para pesquisas em Medicina Assistida 

por Computação Científica, financiado pelo CNPq e FAPERJ, e do projeto 

AutorTVDReuse, contemplado pela FAPERJ para pesquisas em autoria de programas 

interativos para TV digital. Participa também do projeto “Infraestrutura de comunicação 

em malha sem fio para supervisão e controle de sistemas de transmissão de energia” 

financiado pela ANEEL/TBE. 

 

O Professor Ricardo Campanha Carrano é engenheiro de telecomunicações formado 

em 1995 pela Universidade Federal Fluminense. Em 2008 obteve o título de Mestre 

em Engenharia de Telecomunicações pela mesma instituição e atualmente cursa o 

doutorado em Computação, também na UFF. Em 2010 tornou-se Professor Assistente 

do Departamento de Engenharia de Telecomunicações da UFF. Já participou de 

diversos Projetos de Pesquisa financiados pela RNP, pelo MEC e por empresas 

privadas. Atuou como Engenheiro de Redes para a ONG Internacional One Laptop per 

Child (OLPC) e é um dos fundadores do Projeto PlanetBridge, juntamente com 

membros do Consórcio PlanetLab, na Universidade de Princeton, EUA.  

 

9. Ambiente para testes do protótipo 

Os protótipos do serviço de gerenciamento serão testados nas instalações do 

Laboratório MídiaCom e no Prédio da Escola de Engenharia, da Universidade Federal 

Fluminense. A equipe do projeto possui grande experiência na implantação de redes 

de testes sem fio, tendo sido a pioneira no desenvolvimento de uma rede em malha 
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operacional no Brasil. Essa rede cobria todo o campus da Praia Vermelha da UFF e 

alguns prédios residenciais ao seu redor e foi desenvolvida no contexto do GT 

ReMesh, da RNP. 
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