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Abstract. There are several techniques and tools proposed in the literature for

wireless mesh network management. Each of those techniques and tools usually

includes just a few functionalities leading to the use of more than one together.

This article discusses a set of requirements of an integrated platform for wireless

mesh network management. This work also presents MeshAdmin, a management

platform that fulfills a subset of the presented requirements. In order to evaluate

MeshAdmin monitoring traffic overhead, this work presents performance tests

done in a real mesh testbed.

Resumo. Existem diversas técnicas e ferramentas propostas na literatura para

gerência de redes em malha sem fio. Porém, essas técnicas e ferramen-

tas normalmente focam em um conjunto de requisitos especı́ficos, fazendo-se

necessária a utilização de mais de uma delas em conjunto. Este artigo discute

os requisitos de uma plataforma de gerência integrada para redes em malha

sem fio, que engloba diversas funcionalidades. Este trabalho também apresenta

MeshAdmin, uma plataforma de gerência que satisfaz a um grupo dos requisitos

apresentados. Ainda, para avaliar o quantidade de tráfego de monitoramento

inserida pela ferramenta são apresentados testes de desempenho feitos em um

testbed real de rede mesh.

1. Introdução

Redes em malha sem fio (redes mesh) têm surgido como uma alternativa de baixo custo

para promover acesso banda larga [Muchaluat-Saade et al. 2007]. Os nós mesh utilizam

o padrão IEEE 802.11 no modo ad hoc e formam uma malha sem fio com transmissão

através de múltiplos saltos. As principais vantagens na sua utilização são a facilidade de

instalação e tolerância a falhas [Passos et al. 2006]. Para viabilizar a utilização em larga

escala dessa tecnologia é necessária uma plataforma para gerência de redes que facilite a

operação e manutenção da rede.

Gerência de redes mesh é uma tarefa mais complexa que gerência de redes

cabeadas devido, principalmente, à limitação de recursos na rede e à grande variabilidade

de qualidade nos enlaces sem fio [Duarte et al. 2007]. As soluções para monitoramento

de redes cabeadas não apresentam desempenho satisfatório quando utilizadas em redes

em malha sem fio [Sailhan et al. 2007]. Ainda, há grande diferença na gerência de redes
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mesh em comparação à gerência de redes sem fio infraestruturadas, principalmente de-

vido à maior confiabilidade e capacidade do backbone cabeado em relação ao backbone

mesh [Nanda and Kotz 2008].

Soma-se a isso o fato de que, atualmente, existem poucas soluções para geren-

ciar redes mesh no mercado, sendo geralmente ferramentas desenvolvidas exclusivamente

para soluções mesh proprietárias. Essas soluções proprietárias têm custo muito elevado,

o que pode inviabilizar a utilização das mesmas em projetos que possuem recursos limi-

tados, como projetos de inclusão digital e projetos de cidades digitais.

Na literatura, existem algumas técnicas e ferramentas desenvolvidas para auxiliar

na gerência de redes em malha sem fio (algumas delas são apresentadas na Seção 2).

Normalmente, cada uma delas individualmente não é suficiente para gerenciar uma rede

em malha, tornando-se necessária a utilização de outras ferramentas em conjunto. Isso

causa uma certa dispersão das informações, pois cada ferramenta tem sua própria base de

dados e/ou interface, e sobreposição de funcionalidades, quando diferentes ferramentas

tratam de alguns parâmetros em comum. Pode até ser interessante comparar informações

de duas fontes diferentes, porém, essa sobreposição significa maior consumo de memória

e CPU nos roteadores e maior tráfego de informação na rede. Considerando que usual-

mente o hardware de roteadores sem fio tem recursos limitados, é desejável que se utilize

o mı́nimo de recursos possı́vel.

Neste contexto, existe a necessidade de desenvolvimento de uma plataforma de

gerência de redes em malha sem fio integrada, unificando as informações coletadas através

dos roteadores em uma única base de dados e possibilitando a visualização das mesmas

através de uma única interface. Este trabalho tem como objetivo definir um conjunto

de requisitos para o desenvolvimento de uma plataforma integrada de gerência de redes

em malha. A plataforma deve fornecer informações suficientes para que o(s) administra-

dor(es) não precise(m) utilizar outras ferramentas na gerência da(s) rede(s). Este artigo

também apresenta a implementação atual de MeshAdmin, uma plataforma que já atende

a grande parte dos requisitos levantados.

O restante do texto está dividido da seguinte maneira. A Seção 2 discute diversas

ferramentas e técnicas utilizadas para gerência de redes em malha sem fio. A Seção 3

aponta os principais desafios para gerência de redes em malha e propõe os requisitos

de uma plataforma integrada. A Seção 4 apresenta a plataforma de gerência integrada

MeshAdmin. A Seção 5 mostra alguns resultados da avaliação da plataforma em uma

rede mesh real. Por fim, a Seção 6 traz as considerações finais e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Sailham et al. [Sailhan et al. 2007] propõem uma arquitetura que organiza os nós da rede

em uma estrutura hierárquica baseada em cluster para disseminação das informações cole-

tadas. Um nó, chamado de cluster head, é eleito para coordenar e publicar as informações

referentes ao conjunto de nós do qual ele faz parte e aos outros nós também definidos

como cluster heads. Para coleta de informações, a ferramenta aproveita informações

disseminadas pelo protocolo de roteamento OLSR. O trabalho também propõe uma es-

trutura de diretórios para armazenamento das informações coletadas referentes aos nós e

para mapear os nós de acordo com suas caracterı́sticas.

Raghavendra et al. [Raghavendra et al. 2009] propõem o MeshMon, um frame-
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work multinı́vel para monitoramento de redes em malha sem fio. Nesse trabalho, é feita

uma classificação hierárquica de métricas para redes mesh, voltadas para detecção au-

tomática de erros. Basicamente, MeshMon coleta um pequeno conjunto de dados capaz

de identificar possı́veis problemas na rede. Caso um problema seja detectado, a ferra-

menta passa a coletar novas informações relacionadas ao problema.

Nanda e Kotz [Nanda and Kotz 2008] propõem uma ferramenta de gerência de

redes mesh proativa, desenvolvida para ambientes dinâmicos. Cada nó é responsável

por monitorar seus recursos e de seus vizinhos a um determinado número de saltos de

distância. Ainda, cada nó deve manter uma representação detalhada da rede ao seu redor e

uma representação com menos detalhes da rede como um todo. A ferramenta possui uma

unidade de análise da rede que é responsável por: monitorar o estado da rede, através de

medidas ativas de parâmetros como perda de pacotes e RTT (round trip time); gerenciar

os parâmetros configurados em cada nó, quando um parâmetro de um nó tem um valor

discrepante comparado a um vizinho, um alerta é gerado; e analisar a topologia, de forma

que seja possı́vel prever e detectar possı́veis partições na rede.

Huang et al. [Huang et al. 2007] definem em seu trabalho o MeshFlow, um frame-

work para monitoramento baseado no padrão internacional da Cisco para monitoramento

de tráfego, o Netflow [Netflow 2010]. O framework é composto de diversos componentes:

estrutura de um registro do MeshFlow, criação de registro, manutenção de registro, di-

fusão de registro, agregação de registros e análise. Um registro é um pacote que contém

algumas propriedades relacionadas ao tráfego que passa por cada nó mesh. Esses registros

são mantidos na memória dos nós e depois de um tempo predeterminado são enviados a

um servidor dedicado responsável por armazenar e analisar os dados coletados.

Jardosh et al. [Jardosh et al. 2008] apresentam o SCUBA, uma ferramenta para

monitoramento em tempo real de redes em malha sem fio. Possui três contextos de

visualização da topologia: contexto da rota, que mostra informações referentes à vazão e

RTT; contexto do enlace, que mostra informações sobre a qualidade dos enlaces baseado

na métrica ETX [Couto et al. 2003]; e contexto do cliente, que mostra informações refe-

rentes aos clientes associados a cada nó mesh, como número de clientes por nó, porcen-

tagem de utilização do canal por cliente e RSSI (Received Signal Strength Indicator) dos

quadros recebidos.

A ferramenta MTV (Mesh Topology Viewer) [Valle et al. 2008] tem como objetivo

mostrar em tempo real a topologia da rede e a qualidade de cada enlace. A partir de um

arquivo de configuração XML, são passadas informações referentes à topologia da rede.

Já as informações referentes à qualidade dos enlaces são coletadas no gateway da rede

através da métrica de roteamento utilizada. Essas informações são processadas por um

programa CGI em um servidor web e são apresentadas graficamente pelo navegador.

Pinheiro et al. [Pinheiro et al. 2010] propõem o framework Abaré, para

implantação, monitoramento e gerência para redes em malha sem fio. O framework pos-

sui um módulo responsável pela interação com o administrador, um núcleo responsável

pela parte lógica do sistema e pelo armazanamento de informações e uma camada para

acesso aos nós da rede.

O WiFiDog [Lenczner 2005] é uma ferramenta aberta de captive portal que pos-

sibilita autenticação de usuários e monitoramento centralizado de uma rede sem fio.
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O CoovaChilli [CoovaChilli 2010] também é uma ferramenta de controle de acesso de

usuários para redes sem fio para captive portal e acesso via 802.1X. Uma das vantagens do

CoovaChilli é a possibilidade da utilização de um servidor RADIUS para autenticação dos

usuários. Assim, como o WiFiDog, o CoovaChilli também fornece diversas estatı́sticas

sobre os usuários da rede.

3. Plataforma de Gerência Integrada

Como dito anteriormente, gerência de redes em malha é uma tarefa mais complexa

que gerência de redes cabeadas ou redes sem fio infraestruturadas [Duarte et al. 2007,

Sailhan et al. 2007, Nanda and Kotz 2008]. Os principais desafios encontrados na

gerência de rede em malha são: limitação de recursos dos equipamentos, como espaço em

disco e memória disponı́vel; backbone formado por enlaces sem fio acarretando limitação

de banda para mensagens de controle; grande variação da qualidade dos enlaces; e nós

fora do alcance fı́sico dos administradores (topo de edifı́cios, torres, postes etc). Uma

discussão mais detalhada sobre os principais desafios da gerência de redes em malha sem

fio pode ser encontrada em [Duarte et al. 2007].

De um modo geral, as funcionalidades de uma plataforma de gerência incluem:

• coletar e armazenar estatı́sticas da rede;

• monitoramento da rede, permitindo a visualização da topologia da rede, infor-

mando a qualidade dos enlaces e facilitando a verificação de falhas na rede;

• efetuar o controle de usuários que acessam a rede.

3.1. Coleta de Dados

Uma plataforma de gerência deve ser capaz de coletar dados referentes aos nós e enlaces

da rede. Desta forma, será possı́vel observar o comportamento da rede como um todo e

com o auxı́lio das técnicas de monitoramento será possı́vel identificar e reparar falhas.

Cada nó possui um conjunto de parâmetros que necessitam ser observados para

que seja possı́vel identificar falhas em seu funcionamento, tais como: uptime (tempo

desde a última iniciação); uso de CPU; memória utilizada/disponı́vel; bytes trafegados nas

interfaces LAN, WLAN e WAN (apenas para os gateways); espaço em disco; informações

do rádio, tais como taxa de transmissão e potência de transmissão.

A qualidade dos enlaces da rede também é um importante parâmetro a ser verifi-

cado, pois com essa informação pode-se identificar problemas na instalação dos pontos

mesh. Na literatura relacionada, são encontradas diversas referências a métricas para re-

des em malha sem fio que indicam a qualidades dos enlaces [Campista et al. 2008].

3.2. Armazenamento de Dados

Uma plataforma deve, ainda, guardar os dados coletados por determinado perı́odo. Não

é interessante que estes dados sejam armazenados nos roteadores, primeiro devido a sua

limitação de recursos e, segundo, caso um nó fique inacessı́vel, não seria possı́vel observar

as informações coletadas sobre o mesmo a fim de se obter um diagnóstico. Logo, é

necessário utilizar um servidor com um banco de dados para armazenar as informações

coletadas pela plataforma de gerência.

Porém, por um perı́odo de tempo reduzido, pode haver necessidade de armazenar

as informações coletadas nos nós, para então serem transferidas para a base de dados.
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Para tanto, cada nó deve possuir um espaço de memória reservado para o armazenamento

desses dados. O tempo de armazenamento dos dados nos nós deve ser definido levando-

se em consideração o espaço disponı́vel em memória e a quantidade de tráfego que a

transferência dessas informações irá gerar na rede. Isto implica um mecanismo inteligente

de transferência de dados do nó para o servidor, como o proposto em [Huang et al. 2007].

Esse mecanismo não deve interferir no tráfego de dados dos usuários. Caso seja

utilizado este tipo de abordagem, é interessante que se definam classes de tráfego distintas

a fim de que o tráfego de dados coletados não interfira no tráfego dos usuários e vice-versa.

Dessa forma, o diagnóstico da rede não será comprometido.

3.3. Monitoramento

Os dados coletados por uma plataforma de gerência devem ser constantemente monitora-

dos para que seja possı́vel a identificação e solução de problemas na rede. As ferramentas

de monitoramento devem ser projetadas visando a facilitar ao máximo o trabalho do ad-

ministrador da rede em se obter o diagnóstico da mesma.

Uma caracterı́stica essencial para uma plataforma em termos de monitora-

mento é a possibilidade de visualização da topologia em tempo real [Valle et al. 2008,

Jardosh et al. 2008]. A plataforma deve ser capaz de informar ao administrador a qua-

lidade dos enlaces – de acordo com a métrica que lhe for mais conveniente – para que

ele possa identificar possı́veis falhas. É interessante que a visão da topologia informe a

posição geográfica dos nós facilitando a identificação de um possı́vel problema na rede.

Outra caracterı́stica importante é a possibilidade de visualizar as informações co-

letadas dos elementos da rede. Com isso, em caso de alguma anormalidade, o adminis-

trador pode consultar séries históricas armazenadas na base de dados e identificar algum

padrão de falha, como por exemplo aumento do consumo de memória, esgotamento de

espaço em disco, taxa excessiva de perda de pacotes em uma interface etc.

As facilidades de visualização de topologia e dos dados coletados necessitam que

o administrador acesse a plataforma para obter as informações desejadas. Além disso, a

mesma deve ser capaz de enviar ao administrador da rede alertas sobre o (mau) funciona-

mento da rede. A plataforma deve observar os parâmetros coletados e compará-los com

limiares definidos pelo administrador da rede e/ou valores anteriormente coletados. Caso

haja alguma anormalidade, a plataforma pode gerar uma mensagem de alerta que pode

ser enviada de diferentes maneiras (email, SMS, twitter etc) para o administrador.

3.4. Controle de Usuários

É esperado que uma ferramenta de gerência de rede sem fio efetue o controle de usuários

que acessam a rede. Ainda é esperado que ela forneça informações sobre os usuários

registrados e sobre o perfil de acesso dos mesmos. Essas informações podem ser dividas

em dois grupos, informações sobre a conexão do usuário associado e sobre os fluxos

gerados por cada usuário.

Sobre a conexão dos usuários, é desejável informar: usuários conectados; nó mesh

a qual cada usuário está conectado; endereço IP de cada conexão; número de fluxos por

usuário; data e hora de inı́cio de cada conexão; data e hora de fim de cada conexão (se já

estiver terminada); quantidade de bytes trafegados por usuário.
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Também devem ser coletadas as informações sobre os fluxos gerados por cada

usuário, tais como: porta de origem; IP e porta de destino; protocolo de transporte;

números de pacotes enviados e recebidos; bytes enviados e recebidos pelo fluxo; gate-

way utilizado pelo fluxo.

A análise de fluxos é importante também para o aspecto de segurança. Pois é

possı́vel identificar tráfego malicioso na rede e que usuário originou ou recebeu esse

tráfego. Ainda, essas informações são importantes para identificar pontos de saturação

da rede, ou seja, determinados nós que estejam sendo acessados por um número con-

siderável de usuários. A partir desses dados é possı́vel replanejar a rede, remanejando ou

adicionando nós de forma a melhorar a qualidade da mesma [Huang et al. 2007].

Além desses requisitos que são atendidos pela maior parte das ferramentas de

controle de usuários para rede sem fio infraestruturada, temos ainda requisitos que são

especı́ficos de redes em malha sem fio e que são desejáveis para uma plataforma integrada

de gerência. Eles são descritos a seguir.

Suporte a Múltiplos Saltos: A comunicação em redes em malha se dá através de

múltiplos saltos. É necessário que um usuário após se registrar na rede, possa se autenticar

a partir de qualquer nó.

Suporte a Múltiplos Gateways: Em uma rede em malha sem fio, pode existir

mais de um gateway [Duarte et al. 2008]. Isso implica que a ferramenta de autenticação

possua uma base integrada, que seja consultada por todos os gateways no momento da

autenticação. Dessa forma, o usuário que se registrar através de um determinado gateway

poderá se conectar à Internet através de qualquer outro.

Autenticação em múltiplas interfaces: Em redes mesh é possı́vel que o usuário

se conecte à rede através de interface cabeada ou sem fio. Por isso, é necessário que a

ferramenta seja capaz de autenticar usuários em múltiplas interfaces.

4. Plataforma MeshAdmin

Baseado nos requisitos discutidos, este trabalho apresenta MeshAdmin, uma plataforma

integrada para gerência de redes em malha sem fio. A implementação atual da plataforma

foi desenvolvida no escopo do projeto ReMoTE, do Laboratório Mı́diaCom em parceria

com a empresa TBE (Transmissores Brasileiros de Energia) [Valle et al. 2009]. Ao longo

do projeto, foi desenvolvida uma solução mesh de baixo custo para ser instalada no topo

de torres de transmissão de energia. Essa solução foi desenvolvida de modo que fosse

compatı́vel com hardware de baixo custo como Linksys WRT54g e Ubiquiti Bullet que

são facilmente encontrados no mercado, porém possuem recursos limitados no que diz

respeito à capacidade de processamento, memória RAM e espaço em disco. O firmware

desenvolvido para esses roteadores é uma personalização do sistema operacional para sis-

temas embarcados OpenWrt1. Cada nó mesh utiliza duas antenas direcionais, cada uma

apontando para um sentido da linha de transmissão, para aumentar a capacidade de al-

cance do sinal sem fio. Como nas torres de alta tensão não há fonte de alimentação, os

nós são alimentados por baterias que, por sua vez, são carregadas por painéis solares. Para

chavear esses equipamentos interconectados no sistema de alimentação do roteador, é uti-

lizado um controlador de carga, que evita descarga da bateria abaixo dos nı́veis aceitáveis

1http://www.openwrt.org
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e evita que o roteador receba nı́veis indesejados de tensão.

MeshAdmin foi desenvolvida de forma modular, de modo que seja possı́vel adi-

cionar novas funcionalidades à ferramenta. A plataforma é composta dos seguintes

módulos: Painel de Configuração da Ferramenta, Módulo de Coleta, Módulo de Ar-

mazenamento de Dados, Módulo de Alerta e Módulo de Exibição. A Figura 1 mostra

como esses módulos se relacionam.
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Figura 1. Módulos da plataforma MeshAdmin.

A plataforma MeshAdmin possui um Painel de Configuração que atualiza

informações referentes à configuração das redes que serão monitoradas no Módulo de

Armazenamento e configura alguns parâmetros do Módulo de Coleta, como interfaces

e discos que serão monitorados em cada nó. O Módulo de Armazenamento, além das

informações de configuração, também recebe informações do Módulo de Coleta, que

reúne informações dos nós e enlaces da rede, e do Módulo de Alerta, a fim de que os

registros (logs) gerados por este módulo possam ser acessados no futuro. O Módulo de

Exibição consulta o Módulo de Armazenamento para obter informações sobre as redes

que serão monitoradas, recebe informações do Módulo de Coleta a fim de atualizar as

informações de topologia em tempo real e recebe as mensagens do Módulo de Alerta, que

serão exibidas na tela. A seguir, cada um desses módulos será definido com detalhes.

4.1. Painel de Configuração da Ferramenta

O painel de configuração da ferramenta é utilizado pelo administrador para incluir as re-

des mesh que serão monitoradas, os nós de cada rede e outros parâmetros de configuração

dos mesmos. O painel é dividido em quatro grupos de configuração: Auth, para criação de

grupos e usuários e suas permissões; Configuration, para inclusão de redes – com nome,

descrição e posição geográfica de cada rede –, nós mesh – com latitude e longitude, para

posicionamento no mapa, identificador, endereço IP da interface WLAN, discos e inter-

faces que serão monitorados e rede mesh à qual o nó pertence – e gateways – com a

definição de seu endereço WAN –; Diagnosis, para adição dos discos e interfaces que

serão monitorados; e Monitoring, para adição da métrica de roteamento que será uti-

lizada. Na implementação atual utiliza-se a métrica ML (Minimum Losses), utilizada pelo

protocolo OLSR-ML [Passos et al. 2006]. Para adicionar novas métricas, possibilitando

a utilização de outros protocolos, deverão ser feitas alterações no código da ferramenta.

4.2. Módulo de Coleta

O Módulo de Coleta realiza a coleta de informação dos nós e dos enlaces.

4.2.1. Coleta de Informação dos Nós

Um processo agente é instalado nos nós da rede e um processo gerente é integrado à

ferramenta MeshAdmin. O processo gerente faz requisições em busca de informações
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que auxiliem o administrador no diagnóstico de problemas nos nós.

Como o hardware utilizado na solução desenvolvida pelo projeto possui recursos

limitados, há a necessidade de se utilizar uma implementação compacta de agente SNMP

nos roteadores, de modo que não comprometa o uso de memória e CPU dos mesmos.

Foram testadas duas implementações do SNMP desenvolvidas para o OpenWrt:

Net-SNMP2 e Mini SNMP Daemon3. A primeira esgotou os recursos de memória, já

a segunda obteve um bom desempenho, não comprometendo os recursos do roteador.

Por isso, o Mini SNMP é usado nos roteadores mesh para comunicação com o servidor

MeshAdmin. Entretanto, o Mini SNMP atende a um número limitado de MIBs, ainda que

novas MIBs possam ser implementadas com alterações em seu código. Na implementação

atual são usadas as MIBs HOST-RESOURCES-MIB, UCD-SNMP-MIB e IF-MIB.

Além da variáveis definidas pelas MIBs que são implementadas pelo agente

SNMP escolhido, também há a necessidade de captar outras informações que não estão

definidas em MIBs e que são utilizadas pelos administradores no diagnóstico de proble-

mas na rede, como parâmetros referentes ao rádio dos roteadores e parâmetros do sis-

tema de alimentação com energia solar. Para coletar essas informações, o agente SNMP

foi modificado para que o gerente pudesse fazer a coleta desses parâmetros utilizando o

protocolo, ao invés de utilizar outros mecanismos de coleta que pudessem não ser tão

eficientes, como por exemplo scripts de coleta.

Em relação ao rádio, as seguintes variáveis são coletadas: nı́vel de sinal para cada

vizinho; taxa de transmissão para cada vizinho e potência de transmissão do rádio.

Em relação ao sistema de alimentação, as seguintes variáveis são coletadas: tensão

no painel solar; corrente gerada pelo painel solar; tensão nas baterias; corrente que ali-

menta o roteador; temperatura interna da caixa que armazena o kit mesh; temperatura

externa e luminosidade.

4.2.2. Coleta de Informação de Enlaces

O Módulo de Coleta de Informação de Enlaces é responsável por obter os endereços de

origem e destino de todos os enlaces ativos na rede e a respectiva qualidade, indicada pela

métrica de roteamento, de cada um desses enlaces. A plataforma de gerência se comunica

periodicamente com o gateway da rede em busca das informações sobre a qualidade dos

enlaces da rede. A periodicidade varia de acordo com as necessidades do administrador

da rede e pode ser configurada através do Painel de Configuração.

Essas informações são obtidas através de consultas ao protocolo de roteamento

OLSR-ML, que utiliza a métrica de roteamento ML (Minimum Losses). Em redes que

utilizam OLSR, cada nó mantém uma visão completa da topologia da rede, ou seja, cada

nó possui em sua tabela de roteamento todos os nós atingı́veis – nós com quem o nó em

questão tem conectividade – e a qualidade de cada enlace da malha conectada. Por isso,

é possı́vel obter as informações de qualidade dos enlaces consultando apenas um nó da

rede. Na implementação de MeshAdmin, os gateways da rede são consultados. Dessa

forma, para obtenção dessas informações, não há inserção de nenhum tráfego adicional

2http://www.net-snmp.org/
3http://freshmeat.net/projects/minisnmpd
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Figura 2. Organização do banco de dados de MeshAdmin.

na malha sem fio.

Os dados coletados são repassados ao módulo de armazenamento e ao módulo de

visualização da topologia. Dependendo das necessidades do administrador, a periodici-

dade com que as informações são coletadas pode ser configurada para cada módulo.

4.3. Módulo de Alerta

O Módulo de Alerta tem como objetivo notificar o administrador da rede sobre eventuais

problemas na rede no momento da coleta de informações. Com isso, o administrador pode

ser alertado prontamente sobre alguma falha na rede que necessite de reparo imediato sem

precisar observar as informações de cada nó.

Esses alertas estão divididos em 3 nı́veis: Crı́tico, Aviso e Informação. O nı́vel

Crı́tico é responsável por identificar falhas nos nós e enlaces, como nós desligados ou

queda de enlaces. O nı́vel Aviso alerta sobre falhas na configuração da ferramenta,

como nós que estão na tabela de roteamento do gateway, mas não estão configura-

dos na ferramenta ou alguma falha na coleta de dados. Já o nı́vel Informação deve

fornecer informações sobre a execução dos procedimentos da ferramenta, como a co-

leta de informações dos elementos ou aparecimento de novo enlace na topologia. Con-

siderando que a topologia de redes em malha é dinâmica é interessante informar ao admi-

nistrador o surgimento de novos enlaces.

4.4. Módulo de Armazenamento de Dados

As informações obtidas pelo Módulo de Coleta são reunidas no Módulo de Armazena-

mento de MeshAdmin. Ainda, este módulo recebe as informações adicionadas pelo ad-

ministrador da rede pelo Painel de Configuração e armazena as mensagens geradas pelo

Módulo de Alerta.

O Módulo de Armazenamento é composto basicamente por um banco de dados

relacional (Postgres4), estruturado de forma que seja possı́vel armazenar as informações

coletadas e fornecê-las para os diversos módulos da ferramenta. A organização do banco

de dados de MeshAdmin é exibida na Figura 2.

A base de dados da plataforma armazena as informações sobre os nós e redes que

serão monitoradas. Para cada nó monitorado, serão armazenadas sua identificação, seu

endereço IP da interface sem fio e suas coordenadas geográficas. Caso esse nó seja um

4http://www.postgresql.org
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Figura 3. Tela inicial da ferramenta.

gateway, também será armazenado o endereço IP de sua interface WAN. Cada nó deve

pertencer a uma rede, que por sua vez, possui um nome, uma descrição e coordenadas

geográficas. Os nós mesh possuem interfaces e discos que serão monitorados. Ainda,

serão associadas a cada nó, medidas referentes a diversos parâmetros dos mesmos, do

sistema de alimentação, do rádio (para cada vizinho), de cada interface e de cada disco

monitorados. Finalmente, os enlaces são formados por dois nós. Cada enlace possui uma

qualidade de acordo com uma métrica, que também é armazenada na base de dados.

4.5. Módulo de Exibição

Para facilitar o monitoramento remoto, MeshAdmin oferece uma interface web, desen-

volvida utilizando o Django, um framework de desenvolvimento em Python para web5.

A tela inicial da ferramenta MeshAdmin possui três frames: visualização da

topologia, informação de redes e nós e mensagens de alerta. Além disso, a tela inicial

possui um link para o painel de configuração da ferramenta. A tela inicial e a interface de

configuração só podem acessadas pelos administradores após autenticação na ferramenta.

A Figura 3 mostra uma captura da tela inicial de MeshAdmin.

4.5.1. Visualização da Topologia

Um dos principais requisitos que devem ser atendidos por uma plataforma de gerência

é a possibilidade de visualização da topologia da rede em tempo real. O módulo de

visualização de MeshAdmin tem como principal objetivo mostrar a topologia da rede em

tempo real, com os nós da rede posicionados geograficamente em um mapa e os enlaces

da rede coloridos de acordo com sua qualidade (vide Figura 3).

As informações sobre cada enlace são coletadas pelo Módulo de Coleta. Então,

elas são processadas por um programa em Python que recebe os endereços IPs de origem

5http://http://www.djangoproject.com/
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Figura 4. Captura de tela com a informação de um determinado nó.

e destino e busca as informações referentes à posição geográfica na base de dados. As

informações de enlace e de posicionamento geográfico dos nós são então processadas e

apresentadas utilizando a API Javascript do Google Maps6. Nessa interface, os enlaces

são desenhados na tela e coloridos de acordo com sua qualidade, em correspondência a

uma escala de cores que relaciona cor e qualidade.

4.5.2. Monitoramento dos Nós

No lado direito da tela principal (vide Figura 3), uma árvore tem como objetivo facilitar

a navegação do administrador por redes e nós. A partir dessa árvore, o administrador da

rede pode centralizar o nó que desejar na visão da topologia, apenas clicando em uma

das entradas da árvore. A partir da árvore também é possı́vel acessar as informações de

latitude, longitude e endereço IP da interface WLAN de um nó especı́fico. Ainda, há um

link disponı́vel para acessar as informações coletadas do nó.

A Figura 4 mostra uma captura da tela da ferramenta com as informações de um nó

selecionado na árvore. Os dados que são coletados nos nós estão divididos em 3 grupos:

Sistema, Interfaces e Discos. Os dados de Sistema são uptime, memória total, memória

disponı́vel e carga de CPU. Para cada interface configurada, são coletados os seguintes

parâmetros: bytes trafegados, pacotes trafegados, perdidos e descartados, saintes e en-

trantes. Para cada disco configurado, são coletados o espaço total, disponı́vel e utilizado.

Na implementação atual, os dados são coletados a cada hora. Porém o administrador pode

configurar o tempo de coleta de acordo com sua necessidade.

4.5.3. Exibição de Alertas

A tela inicial da plataforma MeshAdmin apresenta, na parte inferior, diversas mensagens

de alerta geradas pela ferramenta (vide Figura 3). As mensagens são apresentadas em

quatro abas diferentes. A primeira aba, denominada All, apresenta todas as mensagens de

6http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/maps/documentation/javascript/
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alerta. Já as demais, Critical, Warning e Info, apresentam os alertas correspondentes ao

seu nı́vel – Crı́tico, Aviso e Informação, respectivamente.

5. Avaliação da Plataforma

Com intuito de avaliar o desempenho da plataforma em relação ao overhead gerado pelo

tráfego de monitoramento injetado na rede pelo Módulo de Coleta, foram realizados testes

em um ambiente real, na rede em malha sem fio mantida pelo Laboratório Mı́diaCom no

Instituto de Computação da UFF. Foram elaborados 5 cenários diferentes para a realização

dos testes: com 5, 7, 9, 10 e 12 nós. Para cada cenário foram realizadas 30 medições a

cada 20 minutos. Todas as rotinas de teste foram efetuadas com sucesso pela plataforma

MeshAdmin, coletando informação de todos os nós conectados à rede em malha.

Como esperado, a quantidade de tráfego injetado cresce linearmente à medida que

o número de nós da rede aumenta. Podemos perceber também, que a quantidade de bytes

em cada cenário varia muito pouco. Essa pequena variação se deve há alguma retrans-

missão por conta de alguma informação incompleta recebida pelo processo gerente na

plataforma de gerência. No cenário com 12 nós, trafega na rede uma média de 23 Kbytes

de informação de monitoramento. Esse é um valor relativamente baixo considerando-se

a capacidade de transmissão da rede.

O tempo de duração também aumenta com o número de nós. Mas seu aumento

não se deve apenas à quantidade de nós adicionada, mas também devido à quantidade

média de saltos de cada nó ao gateway. Na rede utilizada para os testes, o gateway fica

em uma de suas extremidades. Dessa forma, à medida que nós foram sendo adicionados

aos cenários de testes, a quantidade média de saltos de um nó até o gateway também

aumentou. Com isso, aumenta também a latência média dos nós ao gateway, e por sua

vez, ao servidor de gerência. Isso faz com que o tempo de coleta de dados seja ainda

maior. Porém, mesmo em um cenário com 12 nós, estando os dois últimos nós a uma

quantidade média de 7 saltos do gateway, o tempo total médio de coleta de informação

de todos os nós da rede foi de apenas 4 segundos. Ou seja, para cada rodada de coleta de

dados nesse cenário, a plataforma de gerência insere tráfego de monitoramento por apenas

4 segundos. Com base nos resultados, é possı́vel afirmar que o administrador poderia

realizar coletas a cada 5 segundos na rede com 12 nós, caso precise de uma granularidade

alta de informações.

A Tabela 1 faz uma comparação de MeshAdmin com as ferramentas apresentadas.

6. Considerações Finais

Este trabalho apresentou os requisitos de uma plataforma integrada para gerência de

redes em malha sem fio, de modo que o administrador da rede consiga identificar

falhas e diagnosticá-las, sem precisar consultar outras ferramentas e necessite de um

mı́nimo de interação com a plataforma. Ainda, descreveu a plataforma MeshAdmin, cuja

implementação atual contempla um subconjunto desses requisitos. Essa ferramenta já

está em operação na rede de testes mantida pelo Laboratório Mı́diaCom.

Das ferramentas citadas, MeshAdmin e Abaré são as únicas ferramentas que se

preocupam com o monitoramento dos nós da rede. Enquanto as outras ferramentas co-

letam apenas informações de parâmetros da rede e de fluxos de usuários, MeshAdmin
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Tabela 1. Requisitos atendidos pela implementação atual de MeshAdmin.

Controle Coleta de Dados Visualização Monitoramento de falhas

de Usuários Usuários Nós Rede da Topologia Detecção Notificação

[Sailham et al. 2007] x x x

MeshMon x x x

Mesh-Mon x x

MeshFlow x x x

SCUBA x x x

MTV x x x

Abaré x x x

WiFiDog x x

CoovaChilli x x

MeshAdmin x x x x x

monitora diversos parâmetros dos nós. Em sistemas embarcados com recursos de disco,

processamento e memória limitados, é interessante observar o comportamento desses re-

cursos e, com isso, prever possı́veis problemas com esses equipamentos. Em relação

ao framework Abaré, que apresenta grande contribuição na parte de configuração e

resolução autonômica de problemas, MeshAdmin contribui ainda, com a possibilidade

de visualização da topologia e dos diversos dados coletados de forma gráfica e em um

ambiente web, podendo ser acessado a partir de qualquer estação de trabalho conectada à

Internet ou à rede em malha.

Além disso, em sua implementação atual, a plataforma já atende boa parte dos

requisitos necessários para gerência de redes em malha sem fio, como visualização da

topologia e o próprio monitoramento de nós sem gerar tráfego que prejudique o funciona-

mento da rede. MeshAdmin também se mostrou escalável, não tendo queda de desem-

penho à medida que novos nós foram sendo adicionados à rede de teste.

Como trabalho futuro, será desenvolvido o módulo para controle de usuários que

engloba o controle de acesso e monitoramento de fluxos gerados por cada conexão dos

usuários. Ainda, é desejado que se integre à ferramenta de gerência um módulo de

configuração da rede, onde alguns parâmetros de um grupo de nós da rede possam ser

configurados de uma única vez, sem necessidade de se acessar um a um.
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Referências

Campista, M., Esposito, P., Moraes, I., Costa, L., Duarte, O., Passos, D., de Albuquerque,

C., Muchaluat-Saade, D., and Rubinstein, M. (2008). Routing metrics and protocols

for wireless mesh networks. Network, IEEE, 22(1):6–12.

CoovaChilli (2010). Open source captive portal access controller and radius software.

http://coova.org/wiki/index.php/CoovaChilli. Acessado em Novembro de 2010.

XVI Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços 43



Couto, D., Aguayo, D., Bicket, J., and Morris, R. (2003). A high-throughput path metric

for multi-hop wireless routing. In ACM MobiCom, San Diego, CA, USA.

Duarte, J., Passos, D., and de Albuquerque, C. (2008). DynTun: Túneis dinâmicos e a
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