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RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvido um módulo de configuração QoS 

(TCMesh), onde realiza o controle de tráfego para redes em malha sem fio, a fim de 

complementar e integrar o sistema de gerência e configuração de redes em malha 

sem fio. Mais especificamente, o trabalho foi desenvolvido como parte integrante de 

um sistema de gerência e configuração QoS de redes em malha sem fio (redes 

mesh). Redes em malha sem fio podem ser utilizadas como infraestrutura de comu-

nicação sem fio para suporte à transmissão de dados multimídia em aplicações mé-

dicas. 

É fundamental em uma rede mesh realizar controle de tráfego, para isso 

foi realizada uma solução para garantir qualidade de serviço (QoS) a partir de scripts 

TC (Traffic Control), que são algoritmos responsáveis por priorizar, enfileirar e dife-

renciar pacotes para a configuração dos roteadores sem fio de baixo custo, que exe-

cutam um firmware baseado no OpenWRT (distribuição compacta do Linux). Para 

configuração do TC em cada roteador é preciso que o administrador tenha conheci-

mentos básicos de rede. 

O módulo desenvolvido possui dois modos de operação: básico e avan-

çado. No seu modo básico, é possível determinar classificadores (filtros) com uma 

taxa mínima, máxima e garantida para um determinado tráfego. Já o modo avança-

do, que é uma nova opção de uso para o TCMESH, oferece ao administrador da re-

de a possibilidade de classificar os pacotes entrantes de uma determinada fila a par-

tir de parâmetros específicos. É uma maneira rápida de criar, exibir na tela e execu-

tar o script de acordo com suas necessidades através de filtros e disciplinas de enfi-

leiramento, em um roteador sem fio ou em todos roteadores da rede mesh. 

Palavras-chaves: Rede mesh, QoS e TC. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a importância do controle de tráfego em uma rede mesh 

bem como o objetivo do desenvolvimento do módulo de configuração QoS 

(TCMesh), complementando e integrando a plataforma de gerência Meshadmin. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

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

de baixo custo para promover acesso banda larga [1]. Os nós da rede mesh utili-

zam o padrão IEEE 802.11 no modo ad-hoc, que permite uma comunicação direta 

entre os usuários, já que neste modo não há uma topologia predeterminada. As 

principais vantagens de sua utilização são a facilidade de instalação e tolerância a 

falhas [2]. 

Claramente as redes ad-hoc tem custo menor que as estruturadas, pois 

não é necessária a utilização de pontos de acesso. Nesta rede cada cliente é po-

tencialmente um roteador de pacotes para outros nós tornando a rede altamente 

escalável. Por outro lado, o roteamento torna-se não trivial, já que não existe, a pri-

ori, um conjunto de nós com a função de encaminhar pacotes, fazendo com que 

seja necessário que cada cliente descubra as rotas até o seu destino[18]. As redes 

sem fio IEEE 802.11 de um modo geral podem ser consideradas tendência mundi-

al, graças à sua popularização. Diversas implantações têm sido feitas em universi-

dades, escolas, praças de alimentação e até mesmo em redes domiciliares. Especi-

ficamente, as redes em malha sem fio, surgiram a partir de redes ad-hoc e se ca-

racterizam por possuírem seu núcleo (backbone) formado por uma rede sem fio 

onde seus nós se interconectam. A partir desse núcleo, os usuários podem ter 

acesso à internet através de um ou mais gateways.  
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Uma rede mesh é composta de vários nós/roteadores que passam a se 

comportar como uma única e grande rede, possibilitando o cliente se conectar a 

qualquer um destes nós. Através do avanço de desenvolvimento dos smartphones, 

os usuários cada vez mais substituem atividades com acesso à internet que reali-

zavam anteriormente com o computador de mesa, atualmente realizam videocha-

madas, ligações, enviar e receber e-mails através desses dispositivos móveis.  

Com o volume de dados, a grande quantidade de nós e entidades que 

formam esta rede se faz necessário uma gerência e configuração QoS, ou seja, 

uma manutenção e controle de tráfegos periódicos na rede em malha que garantam 

que os pacotes do nó de origem cheguem até o nó de destino.  

O protocolo de roteamento é responsável pelo encaminhamento dos pa-

cotes e a métrica por escolher o melhor caminho entre os nós de origem e destino 

em uma rede em malha. Logo, a quantidade dos saltos necessários para que uma 

transmissão chegue até o nó de destino afeta explicitamente o desempenho da 

transmissão. Porém, o aumento do número de nós que compartilham o enlace sem 

fio é diretamente proporcional a diminuição no desempenho geral (transmissão) de-

vido ao aumento da competição pelo meio físico, uma característica da tecnologia.   

 Não existe na prática uma limitação para o número de saltos em uma re-

de mesh, mas equipamentos com apenas um rádio 802.11g de um fabricante dos 

EUA, a performance que pode chegar a 7 Mbps no primeiro salto, não passa de 1 

Mbps a partir do quinto salto. Já os equipamentos mais sofisticados com múltiplos 

rádios 802.11n, podem diminuir drasticamente esses problemas. 

Contudo, à medida que se aumenta a quantidade de dispositivos aumen-

ta-se a competição pelo meio físico de transmissão, diminuindo-se assim o desem-

penho de comunicação entres os nós. 

Outra vantagem da utilização das redes mesh é o baixo investimento ne-

cessário quando comparado a outras tecnologias de rede como fibra óptica ou saté-

lite, pois esse tipo de rede pode ser implementada utilizando roteadores sem fio de 

baixo custo.  

Ainda, há grande diferença na gerência de redes mesh em comparação 

a gerência de redes sem fio infra estruturadas, principalmente devido a maior confi-

abilidade e capacidade do backbone cabeado em relação ao backbone mesh.[7]  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Router
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1.2 JUSTIFICATIVA 

O controle de tráfego em redes de computadores é um desafio muito 

grande atualmente. A demanda em cenários específicos de tráfego de dados vem 

crescendo a cada dia proporcionalmente a sua complexidade.  

Uma rede que possua internet, com um link de 1 Mb/s, e 50 máquinas. 

Exemplos atuais: prédios, pequenas empresas, lan houses etc. E além disso, nessa 

rede poderá ser utilizado qualquer tipo de programa de acesso à internet. Numa re-

de mesh sem controle de tráfego, programas como o EMule ou o Kazaa poderão 

causar um enorme congestionamento. Um único Emule instalado em um computa-

dor da rede poderá abrir dezenas de conexões simultâneas. Então, caso algum ou-

tro usuário, em outro computador, estabeleça uma conexão estará disputando a re-

de com outras 60 conexões, por exemplo.  

Com isso, se faz necessário realizar o controle de tráfego em redes em 

malha sem fio, ou seja, controlando a quantidade de informações digitais transmiti-

das, fazendo com que haja um equilíbrio ou uma prioridade na navegação de acor-

do com as necessidades do usuário. 

 Essa situação motiva o desenvolvimento de pesquisas que garantam a 

qualidade do tráfego de dados, disponibilizando soluções e provendo qualidade de 

serviço as aplicações. 

1.3 OBJETIVO 

Meshadmin [3] é uma plataforma para gerência de redes mesh que facili-

ta a configuração e manutenção da rede. Ela é constituída pelos seguintes módu-

los: painel de configuração da ferramenta, módulo de coleta com informação de nós 

e enlaces, módulo de armazenamento de dados, módulo de alerta, módulo de exi-

bição com visualização de topologia, informação de nós e visualização de alertas. A 

coleta de dados dos nós é feita utilizando o protocolo SNMP (Simple Network Ma-

nagement Protocol) [25]. 
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Entretanto, Meshadmin não oferece suporte de configuração como, pa-

râmetros específicos de classificação de pacotes em uma determinada fila de espe-

ra em uma rede de malha sem fio. Este trabalho tem como objetivo implementar o 

módulo de configuração QoS, TCMesh – Controle de Tráfego para Redes Mesh, 

que é responsável por automatizar o processo de criação de script tc com discipli-

nas de enfileiramento a escolha do usuário através de uma interface web. Este mó-

dulo é integrado ao Meshadmin, um sistema de gerência com definições específi-

cas da rede em malha. 

Além da possibilidade da criação das políticas de QoS, o módulo 

TCMesh oferece a automatização do processo de instalação e execução dos 

scripts nos roteadores, bastando ao usuário definir através de uma barra de opções 

para quais roteadores se deseja que uma determinada política seja aplicada. Com 

essas funcionalidades, o tempo gasto pelo usuário para desenvolver o script e co-

locá-lo em operação é reduzido drasticamente. 

A partilha de recursos em redes de comunicação e, em particular, a 

adopção de estratégias de multiplexagem estatística, originam situações de 

contenção, devido à competição pela utilização de recursos.  

O objetivo do módulo desenvolvido neste trabalho é amenizar esses 

problemas de desempenho causados por congestionamento, perdas de pacotes, ou 

mal uso da rede.  

1.4 ORGANIZAÇÃO 

Este trabalho está organizado como segue. No Capítulo 2, os trabalhos 

relacionados são descritos. Já o Capítulo 3, aborda sobre os conceitos importantes 

em redes sem fio IEEE 802.11, com ênfase em redes em malha sem fio. Neste 

mesmo capítulo são descritos os principais desafios motivadores para prover quali-

dade serviço em redes mesh. E no Capítulo 4, são exemplificadas as principais ca-

racterísticas técnicas das políticas de QoS com disciplinas de enfileiramento, clas-

ses e classificadores (filtros) do controle de tráfego GNU/Linux. A plataforma 

Meshadmin é descrita no Capítulo 5, explanando seus módulos bem como sua im-

portância no gerenciamento da rede em malha sem fio. Já no Capítulo 6, o módulo 
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de configuração QoS (TCMESH) é detalhado com suas vantagens e seu funciona-

mento em relação a outras ferramentas. Por fim o Capítulo 7 apresenta conclusões 

deste trabalho e trabalhos futuros. 

2 TRABALHOS RELACIONADOS 

A ferramenta TCMESH [8] oferece uma interface gráfica web onde o 

usuário define a especificação de QoS de maneira intuitiva. O único pré-requisito 

para o uso do TCMESH é o conhecimento básico dos fundamentos de redes de 

computadores e qualidade de serviço. Além da possibilidade da criação das políti-

cas, a ferramenta oferece a automatização do processo de instalação e execução 

de scripts TC nos roteadores, bastando ao usuário definir através de uma barra de 

opções para quais roteadores deseja que aquela política seja aplicada. O seu prin-

cipal objetivo é facilitar e incentivar o uso de políticas de qualidade de serviço em 

redes mesh. 

Sailham et al. [34] propõem uma arquitetura que organiza os nós da rede 

em uma estrutura hierárquica baseada em cluster para disseminação das informa-

ções coletadas. Para coleta de informações, a ferramenta aproveita informações 

disseminadas pelo protocolo de roteamento OLSR.  

Raghavendra et al. [35] propõem o MeshMon, um framework multinível 

para monitoramento de redes em malha sem fio. Basicamente, MeshMon coleta um 

pequeno conjunto de dados capaz de identificar possíveis falhas na rede. Caso 

uma falha seja detectada, a ferramenta passa a coletar novas informações relacio-

nadas ao problema. 

 Nanda e Kotz [36] propõem uma ferramenta de gerência de redes mesh 

proativa (Mesh-Mon), desenvolvida para ambientes dinâmicos. Cada nó é respon-

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

saltos de distância. A ferramenta possui uma unidade de análise da rede que é res-

ponsável por: monitorar o estado da rede, através de medidas ativas de parâmetros 

como perda de pacotes e RTT (round trip time); gerenciar os parâmetros configura-

dos em cada nó (quando um parâmetro de um nó tem um valor discrepante compa-
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rado a um vizinho, um alerta é gerado); e analisar a topologia, de forma que seja 

possível prever e detectar possíveis partições na rede. 

Huang et al. [37] definem em seu trabalho o MeshFlow, um framework 

para monitoramento baseado no padrão internacional da Cisco para monitoramento 

de tráfego, o Netflow [38]. O framework é composto de diversos componentes: a 

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

difusão 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. [39] apresentam o SCUBA, uma ferramenta para monito-

ramento em tempo real de redes em malha sem fio. Possui três contextos de visua-

lização 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 [40]; e contexto do cliente, que mostra informações refe-

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

porcentagem de utilização do canal por cliente e RSSI (Received Signal Strength 

Indicator) dos quadros recebidos. As Figuras 1 e 2 mostram os diferentes contextos 

da ferramenta. 

 

 

Figura 1 - Visualização dos contextos de rota e enlace. 
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Figura 2 – Visualização do contexto de clientes. 

 

O SCUBA é uma ferramenta bem completa para a visualização da topo-

logia e identificação de falhas em uma rede em malha sem fio. A ferramenta possui 

ainda dois modos de visualização: plano (bidimensional) e hiperbólico. Uma limita-

ção é que a ferramenta não captura informações sobre os nós da rede. Dessa for-

ma, o diagnóstico de problemas causados por falhas em algum recurso dos nós da 

rede, como o esgotamento de memória em um determinado roteador, por exemplo, 

fica comprometido. 

A ferramenta MTV (Mesh Topology Viewer)[41] tem como objetivo mos-

trar 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 gate-

way 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. 
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Figura 3- Captura de tela da ferramenta MTV. 

 

Pinheiro et al.[42] propõem o framework Abará, para implantação, moni-

toramento e gerência para redes em malha sem fio. O framework possui um módu-

lo responsável pela interação com o administrador, um núcleo responsável pela 

parte lógica do sistema e pelo armazenamento de informações e uma camada para 

acesso aos nós da rede. 

O WiFiDog[43] é uma ferramenta aberta que possibilita autenticação de 

usuários e monitoramento centralizado de uma rede sem fio. 

O CoovaChilli [44] também é uma ferramenta de controle de acesso de 

usuários para redes sem fio para acesso via 802.1x. Uma das vantagens do Coo-

vaChilli é a possibilidade da utilização de um servidor RADIUS para autenticação 

dos usuários. Assim, como o WiFiDog, o CoovaChilli também fornece diversas es-

tatísticas sobre os usuários da rede. 

WiMFlow [45] é um framework para monitoramento dinâmico de fluxos 

em redes mesh sem fio. Essa abordagem reduz o overhead para exportação de in-

formações de tráfego. Por outro lado, em uma rede onde a topologia e tabelas de 

rotas mudam frequentemente, alguns fluxos podem não ser monitorados adequa-

damente. 
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Abaré[46] é um framework para implantação e gestão de redes mesh. 

Ele possui três camadas: a camada de administração responsável pela interação 

com o usuário, responsável pela interação com o usuário, a camada de núcleo, que 

representa o núcleo do sistema englobando a parte lógica e de armazenamento de 

informações, e a camada de roteamento, que permite o acesso aos roteadores para 

comunicação direta com o sistema operacional de cada nó. 

Jan et al. [47] fornece uma GUI Java para administradores de rede e 

uma API que permite o acesso remoto para o monitoramento de informação. Em 

sua abordagem, cada nó tem seu próprio arquivo de rastreamento (trace) que reú-

ne informações sobre a topologia da rede, a partir de uma versão modificada de 

seu driver de rádio. Ele também armazena informações relevantes sobre o nó, co-

mo: uso de CPU, uso de memória e tráfego de interface de rede. Esse arquivo de 

rastreamento é enviado através da rede via FTP para um coletor a cada segundo e 

as informações são armazenadas em um servidor de banco de dados MySQL. Sua 

interface fornece para o administrador informações globais sobre a rede, tais como 

topologia da rede, informações sobre os nós e mensagens de alerta. 

Maya [48] é uma ferramenta para a gerência de redes mesh. Sua arqui-

tetura é baseada na cooperação de três componentes diferentes: a unidade de ge-

rência, a rede de distribuição e os clientes da rede. A unidade de gerência permite 

aos administradores de rede gerenciar e configurar um conjunto de nós através de 

uma interface gráfica simples com apenas uma ação. 

3 CONCEITOS BÁSICOS 

Este capítulo apresenta os principais conceitos para o desenvolvimento deste 

trabalho, são eles: redes em malha sem fio e qualidade de serviço, que serão deta-

lhados nas próximas subseções. 
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3.1 REDES EM MALHA SEM FIO 

As redes em malha sem fio são redes com topologia dinâmica, variável e 

de crescimento orgânico, constituídas por nós cuja comunicação, no nível físico, é 

realizada através de uma das variantes do padrão IEEE 802.11, e cujo roteamento 

é dinâmico. Essas redes têm muito em comum com as redes móveis ad-hoc (Mobi-

le Ad-hoc networks, ou MANETs) [10]. Na Figura 4 pode ser observado como deve 

ser aplicado uma rede mesh. Os nós sem fio comunicam-se entre si, roteando o trá-

fego, que é escoado através de um gateway (GW) para a Internet. 

Estes nós atuam como roteadores para os nós clientes, que podem ser mó-

veis. A ideia é que cada roteador da rede tenha diversos enlaces sem fio com al-

guns outros nós, de forma que a topologia obtida seja uma malha de enlaces. A 

grande vantagem desta abordagem é o fato de que cada nó tem vários caminhos 

alternativos para um mesmo destino. 

A escalabilidade das redes ad-hoc revela que ao adicionar um novo ponto a 

malha só faz com que o número de caminhos alternativos cresça [18]. Já existe à 

venda no mercado equipamentos chamados de “mesh boxes” que é usado para 

encapsular em caixas pequenas e resistentes, todo o hardware e software necessá-

rio para criar um nó de uma rede em malha sem fio. Estão incluídos tipicamente: 

um computador, uma ou mais antenas, um sistema operacional, na maioria dos ca-

sos Linux, e o software de roteamento específico. 
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Figura 4 – Exemplo de rede em malha sem fio. 

A facilidade de usabilidade para o cliente é outra vantagem deste tipo de 

rede. Como o roteamento é dinâmico, a instalação resume-se a ligar o mesh box à 

tomada, ou instalar um software no PC do usuário. O roteamento acontece de for-

ma dinâmica, através do protocolo DHCP não sendo necessário por exemplo, um 

administrador de rede. As condições da rede modificam com a adição ou remoção 

de um nó ou interferência em um enlace e a rede se adapta sem interferência hu-

mana. Esta capacidade de adaptação automática é outra vantagem das redes em 

malha sem fio. O termo “malha” (ou mesh) implica que a maioria dos nós estará co-

nectada a mais de um outro nó. Com isso, a rede torna-se muito mais robusta que 

uma rede convencional, pois a queda de um nó ou de um enlace não implica em 

quebra da conectividade, já que o sistema é capaz de encontrar novas rotas dina-

micamente [10]. 

3.2 QUALIDADE DE SERVIÇO  

O padrão para redes sem fio IEEE 802.11 foi criado em 1997 com seus 

primeiros suplementos incluídos em 1999, tratando dos padrões 802.11a e 

802.11b. Em 2003, o 802.11g foi formalmente ratificado pela IEEE Standarts Asso-
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ciation´s Board [8]. Similar ao padrão Ethernet (IEEE 802.3), IEEE 802.11 oferece 

uma camada física otimizada e uma camada de controle de acesso ao meio (MAC) 

como uma subcamada para o oferecimento de serviços de comunicação de dados 

em redes locais sem fio. [9] 

Inicialmente os protocolos de comunicação visam a confiabilidade, ou se-

ja, que o dado chegue até o seu destino. A partir do surgimento de novas tecnolo-

gias como a voz sobre IP (VoIP) e vídeo conferências, se tornou necessária a ga-

rantia de que os pacotes sejam transferidos, de forma que atendesse as proprieda-

des das aplicações ao usuário final.  

Qualidade de serviço é um requisito das aplicações para as quais se exi-

ge que determinados parâmetros (atrasos, vazão, perdas) estejam dentro de limites 

bem definidos (valor mínimo, valor máximo) [6]. 

Esse termo QoS, é referenciado com frequência em aplicações de tele-

comunicações e redes de computadores, recebendo uma definição peculiar para 

cada uma. Nas telecomunicações, a qualidade de serviço significa oferecer uma 

boa qualidade na voz e redução de ecos. Já nas aplicações de rede, significa ga-

rantir uma transmissão eficiente de pacotes. 

Os problemas acontecem na rede mesh devido a qualidade dos enlaces 

sem fio, do nível de interferência e da taxa de utilização dos recursos de rádio, al-

guns deles são: (i) atraso ou latência, que é a medida do tempo decorrido entre o 

início de uma atividade e a sua conclusão. Os atrasos ocorrem quando os pacotes 

tomam caminhos diversos devido congestionamentos ou quando enfrentam filas de 

espera. (ii) Jitter, é a variação na latência com que os pacotes atingem o seu desti-

no final. A sua causa é devido o processamento com tempo variável nos equipa-

mentos de rede [6]. (iii) Perda de pacotes, onde um, vários, ou todos os pacotes 

podem ser descartados quando há congestionamento na rede, ou ainda por um 

problema físico, seja ele: cabeamento ou hardware. Estes então seria os desafios 

para a provisão de QoS em redes mesh. O módulo TCMesh pretende solucionar 

alguns destes problemas especificamente aqueles referentes ao nível de rede, ca-

mada na qual este módulo atua. Nos tópicos a seguir serão descritos os principais 

problemas e de que forma, o TCMesh ou diminuir alguns deles. 
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3.2.1 COMPETIÇÃO INTRA-ROTEADOR E INTER-ROTEADOR 

A fim de garantir os requisitos de QoS de um pacote em uma rede sem 

fio, realizar a disparidade de serviços dentro do roteador não é totalmente válida, 

através do gerenciamento de filas e de algoritmos de escalonamento, como acon-

tece numa rede cabeada. Para chegar no seu destino, o pacote precisa ter priori-

dade de filas e escalonamento de serviço das filas apropriados na saída do nó, po-

rém deve concorrer também com o acesso ao meio a cada salto (podendo sofrer 

interferências), muitas vezes contra quadros do mesmo fluxo, impactando na QoS 

fim-a-fim da aplicação.  

O controle de tráfego GNU/Linux na plataforma Meshadmin é realizado 

pelo módulo de configuração TCMesh, priorizando fluxos como vídeo e voz, permi-

tindo o gerenciamento de filas utilizando scripts TC com disciplinas de enfileiramen-

to em cada roteador, de acordo com as necessidades do usuário. Assim, a implan-

tação das políticas de QoS em nível de rede pode ajudar a atenuar os problemas 

de desempenho usando-a da maneira mais eficiente possível. 

3.2.2 CAPACIDADE DA REDE 

Um dos aspectos mais relevante em redes em malha sem fio, é a sua ca-

pacidade, devido a sua redução de banda ser diretamente proporcional ao número 

de saltos. A seguir, serão descritos os principais fatores significativos sobre essa 

redução de banda: 

 Números de nós na rede: É aconselhável para um desempenho satisfató-

rio, que a soma das vazões por nó não ultrapasse a capacidade do gate-

way, pois poderá ocorrer da carga na rede aumentar de acordo com a 

quantidade de nós, aumentando a concorrência pelo meio físico. 

 Posição dos nós e carga oferecida pelos demais nós: Quando os nós que 

sofrem menos interferência inserem tráfego na rede superior aos seus vi-

zinhos que são capazes de repassar. 

 Localização e quantidade de gateways: Escalabilidade da rede. 
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 Em redes de múltiplos saltos, os problemas do “terminal escondido” e do 

“terminal exposto” são agravados, aumentando a interferência entre eles 

e comprometendo o desempenho da rede. 

3.2.3 GERÊNCIA DE BANDA EFICIENTE E ADAPTATIVA 

Existem certas aplicações que demandam mais largura de banda, logo a 

tarefa do algoritmo de controle de tráfego é oferecer os recursos de acordo com as 

necessidades e prioridades de cada classe. No caso de um fluxo multimídia em 

tempo real devem ser levados em consideração não somente a vazão destinada 

aquele fluxo, mas também parâmetros de jitter e atraso fim-a-fim, a fim de permitir 

que o tráfego flua de forma que não degrade a qualidade do fluxo.  

3.2.4 QOS FIM-A-FIM 

A qualidade dos fluxos fim-a-fim é dependente da capacidade de negoci-

ação e adaptação dos níveis de serviço oferecidos pelas diferentes redes ou domí-

nios administrativos através dos quais um fluxo trafega. Uma rede pode selecionar, 

ou modificar seu mecanismo de gerenciamento de recursos para implementar seu 

nível de serviço com as redes adjacentes de forma independente. Então, a qualida-

de de serviço fim-a-fim será mantida com os possíveis níveis de serviço sendo 

atendidos em cada rede.  

3.2.5 DIFERENCIAÇÃO ENTRE TRÁFEGO DE ACESSO/TRÁFEGO DE BACK-

BONE 

Os nós de uma rede mesh podem exercer funções apenas de núcleo de 

rede ou associar a estas, funções de ponto de acesso. Com isso, existem dois tipos 
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de tráfego concorrentes, que influenciam na capacidade da rede, no controle de flu-

xo, no gerenciamento das filas e do espaço em buffer e na diferenciação dos servi-

ços: o tráfego de acesso e o de backbone [9]. 

A implementação de mecanismos de balanceamento de carga distribui 

melhor a carga na rede, evitando atrasos, descarte de pacotes ou sobrecarga de 

um determinado nó ou gateway [14]. A solução para isso é obter um protocolo de 

roteadores que encaminhe os pacotes por múltiplos caminhos, sendo que haja um 

mecanismo que evite do mesmo fluxo passe por caminhos diferentes. 

3.2.6 AMBIENTE DE MÚLTIPLOS CANAIS 

O uso de múltiplas interfaces e múltiplos canais de frequência aumenta a 

capacidade da rede, na medida em que faz uma melhor distribuição do tráfego e 

reduz os problemas do “terminal escondido” e do “terminal exposto”. Porém, estes 

ambientes oferecem uma maior complexidade na estimativa da disponibilidade da 

rede para cálculo de métricas baseadas em QoS e para a própria implementação 

de uma arquitetura voltada para a qualidade de serviço [15]. 

3.2.7 SERVIÇOS INTEGRADOS (INTSERV) 

O IntServ é caracterizado pela alocação de recursos para dois novos ti-

pos de serviços, que são os serviços garantidos para aplicações que necessitam de 

um atraso constante e serviços de carga controlada para aplicações que requerem 

segurança e destacam o serviço de melhor esforço [16]. 

Uma aplicação qualquer, ao solicitar a reserva de recursos na rede, deve 

primeiramente enviar as especificações desejadas, como a QoS específica (níveis 

de latência, jitter e perda de pacotes, entre outros) e o tipo de tráfego que passará 

pela rede [18]. Todo esse processo de sinalização é feito através do Resource Re-

servation Protocol (RSVP), aplicado na manutenção de informações sobre o status 

de cada fluxo nos nós finais e em todos os roteadores ao longo do caminho. E um 
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escalonador de pacotes, classificador e uma rotina de controle de admissão devem 

ser implementados para garantir QoS via IntServ. 

3.2.8 SERVIÇOS DIFERENCIADOS (DIFFSERV) 

O DiffServ é uma alternativa mais simples ao IntServ. Este é mais esca-

lável, já que os fluxos com requisitos de QoS similares são agregados em uma 

mesma classe, que pode receber um serviço melhor ou pior que outras classes 

[17]. 

A arquitetura DiffServ também oferece uma maneira mais simples de ca-

tegorização. Os pacotes não precisam percorrer todos os roteadores de uma rede 

para que a concessão de serviços seja garantida: as funções mais complexas de 

marcação, classificação e condicionamento de tráfego (policiamento e moldagem) 

ocorrem nos roteadores de borda, enquanto os roteadores do núcleo preocupam-se 

apenas em como dar o tratamento de expedição às classes de tráfego. A este tra-

tamento é dado o nome de per-hop-behavior, ou PHB [17]. 

A classificação dos pacotes é baseada em um campo do cabeçalho IP 

denominado DS-field, que pode ser considerado como uma redefinição do campo 

Type of Service, presente no cabeçalho IPv4, ou do campo Class of Traffic (CoS), 

do IPv6. São utilizados seis bits do DS-field para identificar o valor do DSCP (Diffe-

rentiated Services Codepoint), usado na seleção do PHB. Os dois últimos bits (CU - 

Currently Unused), não são utilizados atualmente e, consequentemente, são des-

considerados pela arquitetura DiffServ [17]. 

3.2.9 FLUXOS 

Um fluxo ocorre quando vários pacotes utilizam o mesmo caminho entre 

a origem e o destino. Por exemplo: dois dispositivos interconectados, nessa cone-

xão há um fluxo de pacotes podendo ser através do protocolo UDP, TCP ou qual-

quer outro. 
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3.2.10 FILAS DE ESPERA  

Em redes de computadores o conceito é semelhante, os pacotes ficam 

aguardando em uma fila de espera por alguma ação: redirecionamento, descarte 

ou atraso, entre outras. O modelo mais simples existente é o FIFO (“First in, first 

out”), ou seja, a medida que os pacotes chegam, são inseridos na fila e proces-

sados ou retirados por ondem de chegada. 

4 CONTROLE DE TRÁFEGO NO LINUX 

O controle de tráfego no Linux é feito pela ferramenta TC (traffic controll), 

onde os algoritmos são responsáveis por enfileirar, priorizar e diferenciar pacotes 

para o serviço selecionado na ferramenta. 

 Também permite solucionar problemas de gerenciamento de redes e 

qualidade de serviço como ferramenta auxiliar limitando, por exemplo, a transmis-

são de um PC ou outro dispositivo que tenha Linux com TC instalado. 

 Através de scripts TC, podemos definir quais são os pacotes que serão 

tratados de maneira diferenciada, especificando qual ação executar em cada paco-

te. O TC executa esta tarefa de acordo com o algoritmo de escalonamento de paco-

tes escolhido. Dessa forma, vários algoritmos podem ser implementados para se-

rem associados a estas estruturas.  

Esses algoritmos de escalonamentos, desempenham um papel impor-

tante na provisão de diferentes níveis de QoS a diferentes aplicações, permitindo 

controle diferenciado de atraso, largura de banda ou taxa de perdas. Na Figura 5 

exemplifica a estrutura do algoritmo tc e como estes componentes são relaciona-

dos, disciplina de enfileiramento, classe principal e folha, classificadores (filtros) e 

classe interna, que descartam, priorizam ou enfileiram pacotes de um determinado 

fluxo em uma interface de rede. 
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Figura 5 - Estrutura de implantação de classes com traffic control [8]. 

 

4.1 VISÃO GERAL DO SCRIPT TC 

Para o desenvolvimento de um script com definições de políticas de QoS 

são necessários basicamente três componentes: disciplina(s) de enfileiramento 

(qdisc), classes (class) e classificadores (filter). A partir da definição destes compo-

nentes é possível criar diversas políticas para os mais diversos tipos de objetivos, 

sejam eles visando aplicações multimídia ou outra modalidade de tráfego. [20] 

A sintaxe para gerenciar uma disciplina de enfileiramento é apresentada na Figura 

6. 

 

 

 

 

Figura 6 – Sintaxe de script tc. 

 

Na Tabela 1 são descritos os parâmetros do script tc. 

 

tc qdisc [ add | del | replace | change | get ] 

dev STRING 

[ handle QHANDLE ] [ root | ingress | parent 

CLASSID ] 

[ qdisc ] 
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Tabela 1 – Descrição dos parâmetros de script tc. 

Parâmetro Significado 

Tc É o próprio utilitário. 

Qdisc É a disciplina de enfileiramento { [p|b]fifo 

| tbf | prio | htb | etc. } 

Add Adiciona uma disciplina de enfileiramen-

to em uma interface de rede. 

Del Remove uma disciplina de enfileiramen-

to em uma interface de rede. 

Replace Substitui uma disciplina de enfileiramen-

to pela outra. 

Handle É a identificação de uma determinada 

disciplina de enfileiramento. Cada disci-

plina tem um número que a representa. 

Root Indica que a disciplina de enfileiramento 

está na raiz do script, ou seja, é a qdisc 

principal. Esta disciplina é a responsável 

por distribuir toda a banda para todas as 

subclasses. Há somente uma qdisc por 

interface. 

Ingress Restringe o ingresso dos pacotes. 

Parente Indica que uma classe faz parte de uma 

determinada qdisc raiz. 

Dev É a interface de rede que está anexada 

a disciplina de enfileiramento. 

 

Cada interface de rede tem uma disciplina de fila associada a ela que 

controla de acordo com os pacotes são enfileirados e tratados. Basta utilizar o se-

guinte comando para obter essas informações (vide Figura 7): 

 

 

 

Figura 7 – Comando tc que obtém informações dos pacotes de uma interface. 

#tc qdisc show dev <interface> 
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Para remover todas as políticas de fila usa-se o seguinte comando: 

 

 

 

Figura 8 – Comando tc que remove políticas QoS de uma interface. 

4.1.1 O TC E AS UNIDADES DE MEDIDA 

O comando tc utiliza as seguintes unidades de medida de velocidade de tráfego: 

 kbps - Kilobytes por segundo (KB/s); 

 mbps - Megabytes por segundo (MB/s); 

 kbit - Kilobits por segundo (Kb/s); 

 mbit - Megabits por segundo (Mb/s); 

 bps - Bytes por segundo (B/s). 

4.2 DISCIPLINAS DE ENFILEIRAMENTO 

O algoritmo padrão para o escalonador de pacotes é FIFO (First In First 

Out), onde o primeiro pacote a chegar é o primeiro a ser transmitido pelo driver da 

interface de rede.  

O TC é estruturado utilizando os conceitos de disciplinas de enfileira-

mento (qdiscs), classes e classificadores que também são chamados de filtros. 

Através destes componentes, é possível moldar fluxos de dados das interfaces de 

rede.  

Cada interface de rede no qual se deseja implantar políticas de QoS ne-

cessita de uma disciplina de enfileiramento principal. Nesta disciplina, poderá haver 

a possibilidade de se incluir subclasses (classful) ou não (classless). O tratamento 

# tc qdisc del dev <interface> 

root 
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do tráfego nas interfaces deve ser realizado por um nó que esteja interligando re-

des. 

 O controle de tráfego realizado pelo módulo de configuração TCMesh, 

utiliza qdiscs classful: FIFO, PRIO, HTB. E classless: TBF, SFQ e DSMARK, que 

serão explanadas nas próximas subseções. 

4.2.1 FIFO (FIRST IN FIRST OUT) 

Quando um determinado pacote de dados está em um buffer de uma 

interface de rede, o mesmo é alocado para uma fila. A cadência de como esses 

pacotes saem da fila e como são descartados ou atrasados é o principal conceito 

de disciplina de enfileiramento. A disciplina FIFO, onde todos os pacotes são tra-

tados de forma igual dentro de uma única fila, é ilustrada na Figura 9. Nesta Fi-

gura, os quadrados enumerados representam pacotes, onde o primeiro a chegar 

deve ser o primeiro a sair na fila de espera, ou seja, que só podemos inserir um 

novo elemento no final da fila e só podemos retirar o elemento do início.  

 

Figura 9 – FIFO. 

4.2.2 MULTIBAND PRIORITY QUEUEING (PRIO) 

A modalidade de enfileiramento PRIO permite uma diferenciação básica 

dos serviços. Os pacotes são classificados pelo sistema de filtros para sua respec-
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tiva fila, cada uma com prioridades diferentes. A PRIO cria automaticamente três 

filas secundárias FIFO, onde os pacotes são encaminhados de acordo com suas 

prioridades (prioridade 1 é maior e 3 é a menor), como ilustrado na Figura 10. As 

principais vantagens da PRIO são a sua carga computacional baixa, quando com-

parada com outros algoritmos classful e permitir também uma melhor organização 

dos buffers dos dispositivos de rede, possibilitando a classificação prioritária de flu-

xos em tempo real em relação a outros fluxos. 

 

 

Figura 10 – Exemplo da política PRIO. 

 

 Esta política de filas não é a mais indicada para resolver a limitação do 

FIFO, pois os fluxos classificados com prioridade mais baixa podem sofrer atraso 

excessivo ou até mesmo serem descartados (starvation), acarretando alta perda de 

pacotes nas filas prejudicando o desempenho do filtro (classificador). 

4.2.3 TOKEN BUCKET FILTER (TBF) 

O filtro token bucket é uma disciplina de enfileiramento classless, de alta 

precisão e com baixa necessidade de processamento, onde os pacotes somente 

saem da fila enquanto não passarem de certa taxa pré-estabelecida, com a possibi-

lidade de ter pequenas rajadas definidas pelo usuário[20]. 

 A implementação do TBF consiste em um bucket que contém uma série 

de tokens (“permissões”), aprovando ou não que um pacote ou conjunto deles 

saiam da interface de rede. A vazão da fila é definida pela cadência de tokens, ou 
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seja, a medida que essas “permissões” vão aumentando, maior a rajada sendo libe-

rada, como é ilustrado na Figura 11. 

A principal característica do TBF é a possibilidade da moldagem do trá-

fego da rede, ou seja, quando o número de bytes for maior do que a quantidade de 

tokens disponíveis não será possível que todos os pacotes saiam da interface 

quando desejam, provocando atrasos e descartes de pacotes. [8] 

Os parâmetros utilizados para o desenvolvimento de um script com dis-

ciplina TBF, são descritos na Tabela 2. 

Tabela 2– Descrição dos parâmetros da qdisc TBF. 

Parâmetro Significado 

Limit Número de bytes que podem ser enfilei-

rados esperando até que tokens fiquem 

liberados. 

Latency Na qdisc TBF, podemos especificar o 

tempo máximo que um pacote pode ficar 

na fila. Caso exceda esse tempo, o pa-

cote é descartado. 

Burst 

 

Tamanho do bucket em bytes. 

Mpu 

 

O MPU (Minimal Packet Unit) determina 

a quantidade mínima de tokens por pa-

cote. 

Rate Especifica a taxa (vazão) da fila. 

Peakrate O TBF permite algumas rajadas em cur-

tos espaços de tempo, definidos pelo pa-

râmetro peakrate. 

Minburst/MTU É um tamanho mínimo de pacote que 

pode passar pela fila, este parâmetro 

pode até mesmo ser usado como uma 

espécie de filtro, como é ilustrado na Fi-

gura 6. 
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Figura 11 - Funcionamento do TBF em uma disciplina classful [22]. 

4.2.4 STOCASTIC FAIR QUEUEING (SFQ) 

A disciplina de filas Stocastic Fair Queueing (SFQ) é uma disciplina clas-

sless, derivada dos algoritmos fair queueing [20].  

 Essas filas fazem parte de um algoritmo de round robin, permitindo que 

cada fluxo tenha uma oportunidade igual de envio dos pacotes, ou seja, este tipo de 

fila é chamado de estocástica. Ela não necessariamente aloca uma fila para cada 

fluxo, e sim distribui o tráfego em um número limitado de filas utilizando um algorit-

mo de hashing. Em detrimento deste, vários fluxos podem ser alocados na mesma 

fila, gerando disparidade em algumas classes (Figura 12). Este tipo de disciplina de 

filas para evitar o desperdício de recurso alocado em sua capacidade máxima. 

 

Figura 12 - Exemplo do uso do SFQ em conjunto com PRIO e TBF[20]. 
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4.2.5 HIERARQUICAL TOKEN BUCKET (HTB) 

A disciplina de enfileiramento HTB é uma classfull, composta por classes 

raízes, filhas e folhas (terminais). A partir disso, podemos criar filtros com regras 

para as classes folhas, com tipos de tráfego e prioridades diferenciadas (com a op-

ção de vazão para cada classe após classificado pelo filtro), com todo o tráfego 

passando pela classe raiz. 

Com o objetivo de executar todas essas tarefas, o HTB usa o conceito 

de tokens e buckets para o controle de banda do enlace. Para ajustar a vazão, o 

HTB gera tokens com a cadência necessária para cada banda específica. Os paco-

tes somente serão encaminhados para fora do buffer quando houver tokens dispo-

níveis. Há também o conceito de borrowing (empréstimo) [20]. Assim, o HTB asse-

gura que a quantidade de serviço fornecida a cada classe é, no mínimo, a quanti-

dade que esta pede, e no máximo o limite de banda. A Figura 13 ilustra um exem-

plo de hierarquia de classes utilizando a disciplina HTB, com a classe 1:10 que é 

filha da classe 1:1, permitindo um tráfego de 100 Kb/s. Caso as demais classes es-

tejam livres, ou seja, sem tráfego, esta classe poderá emprestar do link restante as 

outras, podendo chegar a 300 Kb/s. 

 

 

Figura 13 – Exemplo do uso de HTB. 
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Nas classes terminais, o tráfego das classes de hierarquia mais altas é 

injetado de acordo com as regras classificadas pelos filtros, desta forma torna-se 

possível a classificação de diferentes tipos de tráfego e prioridades, obtendo trata-

mento diferenciado, como é ilustrado na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Funcionamento do HTB[9]. 

4.2.6 DIFFSERV MARK (DSMARK) 

O DSMARK [20] é uma disciplina de enfileiramento desenvolvida com as 

especificações do Diffserv. Ela é capaz de marcar o campo DS Field do cabeçalho 

IP, porém ela não modela, controla, descarta, ou prioriza tráfego. A função do 

DSMARK é apenas marcar o campo DS Field [24]. A Figura 15 mostra a marcação 

do pacote sendo utilizados somente os seis primeiros bits do campo TOS do cabe-

çalho IP. 
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Figura 15 - Campo DS-Field no cabeçalho de um datagrama IP [24]. 

 

A principal diferença entre o DSMARK e o HTB é basicamente o compor-

tamento das classes onde o HTB apenas controla a vazão que passa sobre ela, di-

ferentemente do DSMARK que apenas marca os pacotes de um determinado fluxo. 

A Figura 16 representa a sintaxe de script tc utilizada na criação de uma política de 

classes DSMARK. 

 

 

 

 

Figura 16– Sintaxe de script tc da criação de uma política de classes DSMARK. 

 

Este comando indica o DSMARK como disciplina de enfileiramento raiz através da 

interface com os seguintes parâmetros: 

 

 Handle: Indica a numeração da classe; 

 indices: É a quantidade de classes que teremos; 

 Default index: Este parâmetro é opcional, que indica uma fila onde todos os 

pacotes que passam por ela não são marcados. 

 

# tc add qdisc dev <interface> handle <> root 

dsmark\ 

indices <> [default_index <>] [set_tc_index] 
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4.3 FILTROS 

Com o módulo de configuração de QoS, existe a possibilidade de direci-

onarmos determinados tipos de pacotes para classes e/ou subclasses desejadas 

[20]. É a partir dessa possibilidade que oferecemos vários níveis de prioridade para 

o pacote, oferecendo mais vazão e/ou menos atraso para uma certa categoria de 

pacotes, também é possível realizar a filtragem pela porta de origem ou destino 

desta forma, podemos selecionar alguns protocolos de aplicação específicos. 

4.3.1 FILTROS U32 

O filtro u32 [20] é o filtro mais avançado que o TC possui. Ele contém 

uma lista de gravações que consistem em duas especificações: a seleção e a ação. 

Esses seletores comparam o cabeçalho IP com o primeiro “match” que ocorrer, ou 

seja, quando houver um parâmetro que esteja de acordo com um determinado filtro 

esse será identificado e uma ação é executada sobre ele. Um exemplo clássico do 

uso de ação é o direcionamento para uma classe. 

Quando uma classe requisita menos que o total a ela reservado, a largu-

ra de banda remanescente é distribuída para outras classes que requisitaram servi-

ços. 

 A partir da filtragem de acordo com o endereço de rede ou de uma sub-

rede específica é possível direcionar fluxos de dados de um endereço IP ou até 

mesmo de uma subrede inteira, indicando a máscara da subrede. 

 A sintaxe é dividida em três partes: especificação de filtro, seleção e 

ação (vide Figura 17). 

 

 

 

  

Figura 17 – Sintaxe de comando tc utilizando um filtro. 

#tc filter add dev IF [ protocol PROTO ] 

[(preference|priority) PRIO ] 



40 

 

O campo “protocol” descreve qual tipo de protocolo será aplicado no fil-

tro. O campo “preference” (ou “priority”) indica a prioridade do filtro em questão. Es-

te parâmetro é relevante desde que existem diversas prioridades e, consequente-

mente, diversos níveis de serviço. O seletor u32 contém a definição do filtro que se-

rá processada no pacote, definindo quais bits serão verificados no cabeçalho. [9] 

Nas próximas subseções, serão detalhadas as principais formas de fil-

tragem de fluxos específicos de dados, para definir diferentes métodos de priorida-

des segundo as classes e subclasses criadas pelo módulo TCMesh. 

4.3.2 CLASSIFICAÇÃO A PARTIR DO PROTOCOLO  

É possível filtrar para uma determinada classe alguns protocolos especí-

ficos como o TCP, UDP e ICMP. Na Figura 18 a seguir, classificaremos os pacotes 

IGMP, tipo de protocolo 2, para a classe 1:43: 

 

 

 

 

Figura 18 – Exemplo de script tc com protocolos específicos. 

 

 A lista com os números de cada protocolo, pode ser visualizada em 

qualquer distribuição linux com a versão kernel linux acima de 2.6.24 no arquivo, 

cujo caminho é “/etc/protocols”. 

4.3.3 CLASSIFICAÇÃO A PARTIR DO CAMPO TYPE OF SERVICE 

O TC provê o direcionamento de fluxos de acordo com seu campo ToS. 

Na Figura 19 a seguir, o valor de ToS é 0x28: 

 

 

# tc filter add dev <interface> parent 1:0 

protocol ip prio 3 u32\ 

# match ip protocol 2 0xff flowid 1:43 
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Figura 19 – Exemplo de script tc com direcionamento de fluxos. 

4.3.4 CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ENDEREÇO DE REDE OU DE 

UMA SUBREDE ESPECÍFICA 

A partir deste filtro é possível direcionar fluxos de dados de um endereço 

IP ou até mesmo de uma subrede inteira, inserindo a máscara da subrede. Usare-

mos o exemplo a seguir (vide Figura 20), que ilustra a filtragem de todos os fluxos a 

partir da subrede 192.168.0.7/24 para a classe 1:7: 

 

 

 

 

Figura 20 – Exemplo de script tc com direcionamento de fluxos a partir de uma subrede. 

5 PLATAFORMA MESHADMIN 

A plataforma de gerência Meshadmin apresenta uma solução de forma 

modular, de modo que seja possível adicionar novas funcionalidades a ferramenta. 

A plataforma é composta dos seguintes módulos: Painel de Configuração 

da Ferramenta, Módulo de Coleta, Módulo de Armazenamento de Dados, Módulo 

de Alerta, Módulo de Exibição e Módulo de Configuração QoS. A Figura 21 mostra 

a relação entre os módulos. 

# tc filter add dev <interface> parent 1:0 

prio 3 protocol ip u32\ 

# match ip tos 0x28 0xff flowid 1:3 

#tc filter add dev <interface> parent 1:0 protocol 

ip prio 1 u32/ 

#match ip src 192.168.0.7/24 flowid 1:7 
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Figura 21 – Módulos da Plataforma Meshadmin. 

 

No que diz respeito as funcionalidades de uma plataforma integrada de 

gerência, são definidos os seguintes requisitos, descritos com maior detalhe nas 

próximas seções: 

 coletar e armazenar estatísticas da rede; 

 auxiliar no monitoramento da rede, permitindo a visualização da topologia da 

rede, informando a qualidade dos enlaces sem fio e facilitando a verificação 

de falhas na rede; 

 efetuar o controle de usuários que acessam a rede;  

 facilitar a configuração dos nós da rede. 

5.1 MÓDULO DE COLETA DE DADOS 

Uma plataforma de gerência deve ser capaz de coletar dados relevantes 

aos nós e enlaces da rede. A partir disso, será possível observar o comportamento 

da rede como um todo e com o auxílio das técnicas de monitoramento será possí-

vel identificar e reparar falhas. 

Utilizando o protocolo SNMP, um processo agente é instalado nos nós 

da rede e um processo gerente é integrado à ferramenta Meshadmin. O processo 
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gerente faz requisições em busca das informações que auxiliem o administrador da 

rede no diagnóstico de problemas nos nós. 

Como o hardware utilizado pelos roteadores pode ser de baixo custo e 

possui recursos limitados, havia necessidade de se utilizar uma implementação 

compacta do agente SNMP nos roteadores, de modo que não comprometesse o 

uso de memória e CPU dos mesmos. 

A MIB (Management Information Base) é o conjunto dos objetos gerenci-

ados, que procura abranger todas as informações necessárias para a gerência da 

rede, possibilitando assim, a automatização de grande parte das tarefas de gerên-

cia. 

Além das variáveis definidas pelas MIBs descritas na Tabela 3, que são 

implementadas pelo agente SNMP escolhido, também há a necessidade de captar 

outras informações que não estão definidas em MIBs, como parâmetros referentes 

ao rádio dos roteadores e parâmetros do sistema de alimentação de energia. Para 

coletar essas informações o agente SNMP foi modificado para que o gerente pu-

desse 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: 

 

 Nível de sinal para cada vizinho; 

 Taxa de transmissão para cada vizinho;  

 Potência de transmissão do rádio. 

 

Tabela 3 – Descrição das MIBs implementadas pelo agente SNMP. 

  

MIB Objeto Descrição 

HOST-RESOURCES-

MIB 

hrSystemUptime O tempo decorrido desde que o 
elemento foi ligado. 

 

 

 

 

memTotalReal Quantidade total de memória físi-
ca no elemento. 

memAvailReal Quantidade disponível de memó-
ria física no elemento. 

DskPath Caminho onde o disco está mon-
tado. 
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UCD-SNMP-MIB 

dskTotal Tamanho total do disco ou parti-
ção. 

dskAvail Espaço disponível em disco. 

dskUsed Espaço utilizado em disco. 

LaLoad Média da carga de CPU nos últi-
mos 1, 5 e 15 minutos (cada valor 
é recebido em uma linha). 

 

 

 

 

 

 

IF-MIB 

ifNumber Número de interfaces de rede en-
contradas no elemento. 

ifIndex Índice numérico único atribuído a 
uma interface. 

ifDescr Nome da interface de rede. 

ifOperStatus Status da interface (ativa ou inati-
va). 

ifInOctets O número total de octetos recebi-
dos pela interface. 

ifInUcastPkts Número de pacotes unicast rece-
bidos na interface. 

ifInDiscards Número de pacotes recebidos 
que foram descartados mesmo 
sem erro detectado. 

ifInErrors Número de pacotes recebidos 
que contém algum erro. 

ifOutOctets Número de octetos transmitidos 
pela interface. 

ifOutUcastPkts Número de pacotes unicast 
transmitidos pela interface. 

ifOutDiscards Número de pacotes que seriam 
transmitidos, mas foram descar-
tados mesmo sem erro detectado. 

ifOutErrors Número de pacotes que não pu-
deram ser transmitidos por conter 
algum erro. 

 

Em relação ao sistema de alimentação, variáveis coletadas são: 

 

 Tensão no painel solar; 

 Corrente gerada pelo painel solar; 

 Tensão nas baterias; 

 Tensão no roteador; 

 Corrente que alimenta o roteador; 

 Temperatura interna da caixa que armazena o kit; 
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 Temperatura externa; 

 Luminosidade. 

5.1.1 COLETA DE INFORMAÇÃO DE ENLACE 

O Módulo de Coleta de Informação de Enlaces é responsável por captar 

os endereços de origem e destino de todos os enlaces ativos na rede e a respectiva 

qualidade, indicada pelos intervalos da 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 periodi-

cidade 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[2], uma adaptação do 

OLSR[26], que utiliza a métrica de roteamento ML (Minimum Losses).  

O OLSR é um protocolo de roteamento proativo, desenvolvido para re-

des sem fio em modo ad hoc, baseado em estado de enlace. 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 atingíveis – nós com quem o nó 

em questão tem conectividade – e a qualidade de cada enlace da malha conecta-

da[2]. 

Por isso, é possível obter as informações de qualidade dos enlaces con-

sultando apenas um nó da rede. Na implementação de Meshadmin, os gateways da 

rede são consultados. Dessa forma, para obtenção dessas informações, não há in-

serção de nenhum tráfego adicional na malha sem fio[2]. 

 É instalado um plugin desenvolvido para o OLSR chamado Dot Draw 

Plugin, que escuta por requisições em uma determinada porta, para obter os valo-

res de cada enlace. O módulo de visualização por sua vez, faz requisições aos ga-

teways na porta definida. O plugin fornece as seguintes informações sobre cada 

enlace: endereços IP de origem e destino e qualidade do enlace. 

 O padrão da implementação atual de Meshadmin, desenvolvida para o 

protocolo de roteamento OLSR, é utilizada a métrica de roteamento ML (Minimum 
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Losses) que mede a qualidade do enlace através da probabilidade de sucesso da 

transmissão de um pacote. Contudo, o administrador pode configurar o protocolo 

OLSR com a métrica aleatória - alterando seu arquivo de configuração nos roteado-

res da rede e logo depois, configurar a métrica escolhida no Painel de Configuração 

da ferramenta.  

Usando a configuração padrão, os dados são repassados ao módulo de 

armazenamento de hora em hora enquanto que para o módulo de visualização de 

topologia são repassados de 10 em 10 segundos. Essa diferença se deve à neces-

sidade da exibição da topologia em tempo real pelo módulo de visualização, mas 

para que não haja um esgotamento dos recursos de armazenamento, é interessan-

te que se utilizem períodos de tempo maiores. Logo se faz necessário, o Módulo de 

Armazenamento, que guarde esse grande volume de informações em uma base de 

dados, como é descrito na próxima seção. 

5.2 PAINEL DE CONFIGURAÇÃO DA FERRAMENTA 

O painel de configuração da ferramenta é utilizado pelo administrador 

para incluir as redes mesh que serão monitoradas, os nós de cada rede e outros 

parâmetros de configuração dos nós. O painel é dividido em quatro grupos de con-

figuração: Auth, Configuration, nodeMonitoring e topologyMonitoring.  

No grupo Auth é possível criar grupos e usuários administradores e defi-

nir permissão de acesso e alteração para cada parâmetro de configuração disponí-

vel no painel.  

Em Configuration, o administrador pode incluir redes, nós e definir quais 

nós são os gateways da rede. Cada rede adicionada recebe como parâmetro seu 

nome, uma descrição e sua posição geográfica (longitude e latitude) e terá sua vi-

são de topologia. 

Na criação de cada nó, deverão ser passados os seguintes parâmetros:  

 Latitude e longitude, para posicionamento no mapa;  

 Identificador;  

 Endereço IP da interface WLAN (caso seja gateway, também da interface 

WAN);  
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 Discos e interfaces que serão monitorados;  

 Rede mesh à qual o nó pertence;  

 Mecanismo de alimentação do roteador (através de energia solar ou PoE).  

 

A Figura 22 mostra a interface de configuração e o formulário para a adição de nós. 

 

  

Figura 22 - Captura de tela do painel de configuração. 

Já no grupo nodeMonitoring, é possível adicionar discos e interfaces que 

serão monitorados pela ferramenta. No processo de adição de cada nó devem ser 

selecionados discos e interfaces contidos na base de dados previamente carrega-

da.  

Para cada disco adicionado, é definido apenas seu caminho no roteador, já para as 

interfaces são definidos o tipo de interface (WAN, LAN, WLAN) e o nome da inter-

face no roteador (eth0, por exemplo).   

No grupo topologyMonitoring, é possível adicionar a métrica utilizada pe-

lo módulo de visualização da topologia. A métrica adicionada deve ser a mesma 

utilizada pelo protocolo de roteamento, que na implementação é responsável por 

enviar as informações referentes à topologia da rede. O administrador insere o no-

me da métrica, uma descrição e intervalos numéricos associados a cores. As cores 
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serão utilizadas para desenhar os enlaces sem fio na visão da topologia, conforme 

a qualidade do enlace, representada pelo valor da métrica de roteamento. Por fim, 

o administrador deve associar a métrica a uma rede monitorada pela plataforma. 

Com essa funcionalidade, é possível utilizar a plataforma Meshadmin com qualquer 

métrica de roteamento.  

5.3 MÓDULO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Este módulo recebe as informações adicionadas pelo administrador da 

rede através do Painel de Configuração e armazena as mensagens geradas pelo 

Módulo de Alerta, como também as informações obtidas pelo Módulo de Coleta são 

reunidas no Módulo de Armazenamento da plataforma de gerência. O último é 

composto basicamente por um banco de dados relacional implementado com Pos-

tgres [27], estruturado de forma que seja possível armazenar as informações cole-

tadas e provê-las para os demais módulos da ferramenta. A organização do banco 

de dados de Meshadmin é exibida na Figura 23. 

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

redes que são monitorados. Eles possuem um conjunto de recursos que serão mo-

nitorados pela plataforma. E são divididos em: 

 

 Informações do nó: armazena o uptime, memória RAM total e disponível e 

carga de CPU; 

 Informações de interface: para cada interface, armazena os bytes, pacotes, 

descartes e erros na transmissão e recepção; 

 Informações de disco: armazena o espaço total, disponível e utilizado; 

 Informações de energia: armazena todos os parâmetros coletados pelo Mó-

dulo de Coleta dos nós referente à parte de energia; 

 Informações do rádio: armazena a taxa de transmissão do rádio e para cada 

vizinho ou cliente, sua taxa de transmissão e nível de sinal; 
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Figura 23 – Organização do banco de dados relacional Meshadmin [28]. 

5.4 MÓDULO DE ALERTA 

O Módulo de Alerta tem como objetivo, de avisar ao administrador sobre 

as falhas no momento de coleta das informações da rede em malha. 

Esses avisos estão divididos em três níveis: Critical (crítico), Warning 

(aviso), Backbone e Client. O nível crítico é responsável por identificar falhas nos 

nós e enlaces, como queda de enlaces ou nó desligado. 
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O nível aviso, alerta sobre falhas na configuração da ferramenta, como 

nós que estão na tabela de roteamento do gateway, mas não estão configurados na 

ferramenta ou alguma falha na coleta de dados. Já o nível Backbone e Client de-

vem fornecer informações sobre a execução dos procedimentos da ferramenta co-

mo a coleta de informações dos elementos ou aparecimento de novo enlace na to-

pologia, sendo o primeiro recebe de nós com canais na faixa de 5Ghz e o segundo, 

2.4Ghz. Considerando que a topologia de redes em malha é dinâmica, é interes-

sante informar ao administrador o surgimento de novos enlaces, diferenciando em 

suas frequências A Tabela 4 resume a função das mensagens exibidas em cada 

nível de alerta. 

 

Tabela 4 – Descrição dos níveis de alerta de Meshadmin [28] 

 

Nível Mensagem Função 

 

 

Crítico 

 

Node not reached. 

Informa quando um nó configu-

rado na plataforma não foi al-

cançado pela rotina de coleta de 

dados. 

Connection refused 

by Gateway. 

Informa quando a ferramenta 

não consegue acessar o gate-

way para obter as informações 

de topologia. 

Metric is not confi-

gured. 

Informa que a métrica de quali-

dade não foi configurada. 

 

 

 

 

Aviso 

 

Interface is down. 

Informa quando uma interface 

está inativa, acompanhado do 

nó e da interface. 

Interface set in rou-

ter but not set in 

Meshadmin. 

Informa quando existe uma in-

terface no roteador que não foi 

configurada para ser monitorada 

na ferramenta. Informa o nó e a 

interface. 
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Disk set in router but 

not set in Meshad-

min. 

Informa quando existe um disco 

no roteador que não foi configu-

rado para ser monitorado na fer-

ramenta. Informa o nó e o disco. 

Nodes found in the 

route table but not 

configured. 

Informa o aparecimento de n´os 

na tabela de roteamento do ga-

teway que não estão configura-

dos na ferramenta. 

 

 

Backbone/Client 

 

New link. 

Informa o aparecimento de um 

novo enlace, acompanhado dos 

nós interligados por ele. 

Data collection 

round complete. 

Informa quando foi realizada a 

coleta de dados e os nós ativos. 

5.5 MÓDULO DE EXIBIÇÃO 

A fim de facilitar o monitoramento remoto, a plataforma Meshadmin ofe-

rece uma interface web, utilizando o framework de desenvolvimento em Python 

chamado Django [29].  

A tela inicial de Meshadmin possui 5 frames: visualização da topologia, 

informação de redes, nós de cliente, backbone e mensagens de alerta. Além disso, 

a tela inicial possui um link para o painel de administração da ferramenta – Adminis-

tration e o módulo de configuração dos nós da rede – Configuration (TCMesh). A 

tela inicial e a interface de administração só podem ser acessadas pelos adminis-

tradores após autenticação na plataforma. A Figura 24 exibe uma captura da tela 

inicial da plataforma. 



52 

 

5.5.1 VISUALIZAÇÃO DE TOPOLOGIA 

O módulo de visualização de Meshadmin tem como principal objetivo 

mostrar a topologia da rede em tempo real, com os nós da rede posicionados geo-

graficamente em um mapa e os enlaces da rede identificados por uma cor de acor-

do com sua qualidade, como é exibido na Figura 24.  

 As informações de cada enlace são captadas pelo Módulo de Coleta. 

Essas são processadas por um programa Python, que recebe o IP de origem e des-

tino e busca os valores das posições geográficas no banco de dados, já pré-

definidos no Painel de Configuração pelo administrador.  

Além disso as informações de enlace e de posicionamento geográfico dos nós, são 

então processadas e apresentadas utilizando a API Javascript do Google Maps 

[30]. 

Nessa interface, os enlaces são desenhados na tela e coloridos de acor-

do com sua qualidade, em correspondência a uma escala de cores que relaciona 

cor e qualidade. Essa escala de cores também pode ser administrada pelo Painel 

de Configuração na seção Metrics, de acordo com a métrica utilizada pelo protocolo 

de roteamento utilizado na rede. 

A legenda que relaciona as cores ao intervalo numérico representa a 

qualidade, que fica localizada à esquerda do frame de visualização de topologia. Na 

parte superior, há um menu onde o usuário pode então selecionar a legenda cor-

respondente à rede que está sendo observada. 
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Figura 24 – Tela inicial da plataforma. 

5.5.2 VISUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE TOPOLOGIAS 

No módulo de exibição, além da visualização da topologia atual da rede, 

atualizada a cada 10 segundos, também é possível visualizar topologias anteriores 

que são armazenadas de hora em hora, pelo módulo de coleta, que é apresentado 

na Seção 5.5.1. Através do link “Topology History” localizado na parte inferior es-

querda, acima do módulo de alertas, é possível acessar o histórico de topologias. 

Clicando no botão, a interface para visualização do histórico de topologias é aberta, 

assim como ilustrada na Figura 25. Nela, são listadas todas as topologias que fo-

ram armazenadas. 

Clicando no link “View”, ao lado da data e horário em que a topologia foi 

armazenada, essa topologia é exibida no mapa localizado na parte direita da inter-

face.  Através desse módulo, é possível que o gerenciador da rede tenha ciência da 

topologia da rede, bem como da qualidade dos links em momentos antecedentes. 
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Figura 25 – Visualização de histórico de topologias. 

5.5.3 VISUALIZAÇÃO DE CAMINHO ATÉ O GATEWAY 

Outra ferramenta contida no módulo de exibição é a visualização do ca-

minho até o gateway. Na página principal, quando se posiciona o cursor do mouse 

sobre um determinado nó, o caminho deste nó até o gateway é ilustrado traçando-

se linhas brancas sobre os enlaces. O caminho traçado representa as últimas in-

formações coletadas pelo módulo de coleta. Além disso, a ferramenta de visualiza-

ção do caminho até o gateway foi implementada também na ferramenta de visuali-

zação de histórico de topologias. Nesta ferramenta, quando uma topologia é seleci-

onada, as informações do caminho até o gateway referente ao momento no qual 

essas informações foram coletadas também são disponibilizadas. A Figura 26 ilus-

tra a ferramenta de visualização do caminho até o gateway. 
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Figura 26 - Visualização do caminho até o gateway. 

5.5.4  MONITORAMENTOS DOS NÓS 

No canto direito de Meshadmin há uma árvore de redes, com objetivo de 

facilitar a visualização das informações dos nós de redes configuradas na ferramen-

ta. A partir da árvore também é possível acessar as informações de latitude, longi-

tude e endereço IP da interface WLAN de um nó específico. Ainda, há um link dis-

ponível para acessar as informações coletadas do nó ou gateway, também através 

do frame de visualização de topologia. 

 A Figura 27 mostra a captura de tela, que mostra as informações coleta-

das do nó, a partir da árvore ou ao clique do nó no mapa de visualização de topolo-

gia. 

Na implementação atual de Meshadmin é possível criar gráficos a partir 

da ferramenta de geração de gráficos chamada Google Charts API Javascript[49], 

disponível no canto inferior direito da ferramenta (Charts), com os seguintes parâ-

metros: 

 

 Bytes entrantes e saintes das interfaces LAN e WAN; 

 Memória disponível e utilizada; 

 Espaço em disco disponível e utilizado; 
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 Carga de CPU; 

 Tensão nas baterias do sistema de alimentação; 

 Tensão do roteador; 

 Corrente gerada pelo painel solar; 

 Corrente que alimenta o roteador; 

 Temperatura externa e interna do sistema de alimentação; 

 Luminosidade. 

 

 

 

Figura 27 - Captura de tela com a informação de um determinado nó. 

 

O administrador fornece na ferramenta: o período (as datas inicial e final) 

de observação, o parâmetro e os nós que serão observados. Assim Meshadmin 

possibilita, a criação de um gráfico de barras contendo a média dos valores arma-
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zenados durante o período de observação ou o valor absoluto durante período de 

observação. Isso depende se o parâmetro crescerá indefinidamente ao longo do 

tempo, como a quantidade de bytes trafegados por exemplo, ou varia dentro de um 

certo limite, como a quantidade de memória disponível. Cada barra no gráfico gera-

do faz referência a um nó selecionado na interface. 

 A Figura 28 mostra o processo de criação de um gráfico para observar a 

média da memória utilizada pelos nós “id0”, “id2” e “id4-GW”, no período de 11 a 22 

de Abril de 2016. Já a Figura 29 mostra um exemplo de gráfico de barras com a 

memória disponível nesses nós. 

 

 

 

Figura 28 – Definição de parâmetros para criação de gráfico. 

 

 

Figura 29 - Exemplo de gráfico gerado pela ferramenta. 
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5.6 FERRAMENTAS DE MEDIDAS DE DESEMPENHO  

Essa ferramenta é responsável pelas medidas ativas na plataforma. 

Existem três tipos de medidas atualmente ativas na plataforma Meshadmin, são 

elas: 

1.Atraso; 

2.Perda; 

3.Vazão. 

As medidas de atraso e perda utilizam a ferramenta Ping para coletar os 

dados necessários. A medida de vazão é feita através da ferramenta Iperf[13]. Lo-

go, para que o módulo de medidas de desempenho funcione corretamente, é ne-

cessário que o servidor de gerência possua as ferramentas Ping e Iperf instaladas. 

Além disso, os roteadores devem possuir um processo servidor Iperf sendo execu-

tado em background. A ferramenta de medidas de desempenho está posicionada 

no frame Tools, ao lado direito, na parte inferior da plataforma Meshadmin. A Figura 

30 mostra uma captura de tela com o frame da ferramenta de medidas de desem-

penho. 

 

 

Figura 30 - Captura de tela do frame da ferramenta de medidas de desempenho. 

 

Os dados coletados através da ferramenta em questão são persistidos e 

podem ser posteriormente visualizados através do botão Log. A Figura 31 mostra a 

visualização do histórico de medidas coletadas através da ferramenta de medidas 

de desempenho. O histórico de todas as medidas (atraso, perda e vazão) pode ser 

visualizado, assim como o histórico individual de cada medida. 
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Figura 31 - Histórico de medidas coletadas através da ferramenta de medidas de desempenho. 

5.7 DETALHES DE IMPLEMENTAÇÃO 

A plataforma de gerência e configuração foi desenvolvida como uma fer-

ramenta web, podendo ser acessada de qualquer navegador. 

 Para o desenvolvimento da plataforma foi utilizado o framework para de-

senvolvimento web utilizando Python, chamado Django[29], que vem sendo am-

plamente utilizado para desenvolvimento de sistemas web.  

Esse framework possui uma arquitetura multicamada baseada no mode-

lo MVC (Model Viewer Controller)[31]  que é chamada de MTV (Model Template 

View). Esse tipo de arquitetura permite o desenvolvimento de aplicações divididas 

em partes independentes, onde os componentes são descritos a seguir: 

 

 Model: Camada de dados. É onde as estruturas de dados da aplicação são 

definidas, tratadas e armazenadas, as tabelas que serão utilizadas, os tipos 

de variáveis, entre outros parâmetros na base dados; 

 Template: Camada de apresentação. Responsável pela exibição das infor-

mações na página web, essas são processadas pela camada View. 

 View: Camada lógica da aplicação. É responsável por tratar das requisições 

enviadas pela interface web e retornar os resultados. Além disso, essa ca-
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mada também interage com o banco de dados, realizando consultas e inser-

ções. 

 

Um projeto desenvolvido em Django pode ser constituído de uma ou 

mais aplicações. Apps é o termo utilizado na documentação do Django que podem 

ou não depender umas das outras. 

Cada aplicação possui um arquivo para definição dos dados chamado 

models.py, um arquivo que ficará responsável pela lógica da aplicação chamado de 

views.py, já o admin.py é responsável por habilitar a configuração das tabelas defi-

nidas no models.py através do Painel de Configuração e o arquivo urls.py, mapeia 

as views criadas em views.py em urls que serão requisitadas através de um nave-

gador web. 

6 MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO QOS –TCMESH  

Este trabalho é baseado na ferramenta TCMesh. Foi desenvolvido o mó-

dulo avançado para o módulo de Configuração de QoS, estendendo a ferramenta 

Meshadmin (vide Figura 24) e integrando as facilidades de TCMesh para controle 

de tráfego em redes mesh. 

Um módulo de QoS também foi desenvolvido em ambiente Linux basea-

do no framework web Django em Python, integrado ao Meshadmin. Foi produzido 

então um modo de operação básico no qual, é possível escolher o tipo de serviço 

que deseja filtrar, dentre eles estão: voz, vídeo, controle e limitar banda com taxas 

mínima e máxima na rede, como ilustra a Figura 32. 

Para o usuário desenvolver as políticas de QoS desejadas, são necessá-

rias seis etapas: definir a interface de rede, taxa máxima da interface (velocidade), 

estabelecer a disciplina de enfileiramento a ser utilizada, criação de subclasses e 

os filtros de cada uma delas. As opções de uso das qdiscs são: SFQ (Stocastic Fair 

Queueing), TBF (Token Bucket Filtrer), PRIO (Priority Queue), HTB (Hieraquical 

Token Bucket) e DSMARK (Diffserv Mark). 
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A partir do botão “Adicionar classes/filtros”, é definido o fluxo e a priori-

dade daquele fluxo dentro de uma determinada classe. A seguir ao clique do botão 

“Salvar Script”, é gerado o script TC com os parâmetros configurados (Figura 33). 

Como ilustra a Figura 34, é permitido fazer o download do script, e através da fer-

ramenta scp (Secure Copy) faz-se a execução do mesmo em um roteador ou em 

todos os roteadores da rede em malha. 

 

 

 

Figura 32 – Captura da tela inicial do módulo de configuração QoS TCMesh. 

 

 

 

Figura 33 – Captura da tela de exemplo de criação de script utilizando a qdisc HTB. 

 

Com a integração do módulo TCMesh a plataforma Meshadmin, proven-

do ao administrador da rede soluções de gerência e configuração dos nós com polí-

ticas de controle de tráfego em uma única plataforma web. Na Tabela 5 é descrito o 

comparativo de funcionalidades com as demais ferramentas de gerência para redes 

em malha. 
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Figura 34 – Captura da tela de script gerado no módulo TCMesh. 

 

 

Tabela 5 – Comparação dos trabalhos relacionados ao Meshadmin. 

 

 Coleta de Dados Topologia Monitoramento de 

falhas 

Configura-

ção do nó 

 Usuá-

rios 

Nós Re-

de 

Visualiza-

ção 

Detec-

ção 

Notifica-

ção 

Meshadmin  X X X  X X 

[Sailham et 

al.] 

  X  X X  
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MeshMon   X  X X  

MeshFlow X  X  X X  

WiMFlow X  X  X   

Abaré  X X  X X X 

[Jan et al.]  X X X X X  

Maya       X 

SCUBA   X X X   

MTV   X X X   

WiFiDog X       

CoovaChilli X       

Ferramenta 

TcMesh 

      X 

7 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através do testebed na rede em 

malha da UFF (seção 7.1), onde foram utilizadas políticas de QoS para controle de 

tráfego priorizando fluxos de voz e vídeo, por um script tc gerado pelo TCMesh 

(módulo de configuração QoS) na versão 3.0 de Meshadmin. Um questionário tam-

bém foi produzido, para levantar possíveis melhorias na qualidade da plataforma e 

podem ser observados na seção 7.2. 

7.1 TESTEBED NA REDE EM MALHA DA UFF 

Foram realizados testes no período de avaliação do Módulo de Configu-

ração QoS, em duas fases: testes de voz e vídeo. Em todos eles, foi introduzido trá-

fego concorrente com a taxa de 50Mbps para garantir que a rede estivesse sempre 

congestionada, pois sua vazão sofria variações durante os testes. Assim, usando 
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taxas mais baixas, a rede em alguns momentos se mostrava congestionada e em 

outros não. 

 

Nos testes de voz, foi utilizada a ferramenta Twinkle [31] para estabele-

cer uma comunicação de voz diretamente entre duas máquinas da rede. É impor-

tante ressaltar que todo o tráfego de voz foi restrito a rede mesh, e nenhum pacote 

é transmitido via Internet. A Figura 35 ilustra a topologia de rede utilizada nos testes 

de voz. 

 

 

 

 

Figura 35 – Topologia utilizada nos testes de voz. 

 

Para realização dos testes de voz, a máquina “Cliente Audio2” foi confi-

gurada para tocar uma sequência de músicas, continuamente.  Utilizando o pro-

grama Twinkle, foi estabelecida uma comunicação RTP (Real-time Transport Proto-

col) entre a máquina “Cliente Audio 1” e a máquina “Cliente Audio 2”. O codec utili-

zado pelo Twinkle foi o Speex [33] com taxa de 83 Kbps. Esse processo foi repetido 

cinco vezes sem o TC e cinco vezes com o TC configurado em todos os roteado-

res, e cada comunicação (fluxo de voz) teve duração de um minuto. Para priorizar o 
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tráfego RTP, o módulo TCMesh foi configurado com a política de fila HTB (hierar-

chical token bucket) com duas classes, uma (prioritária) para o fluxo RTP de voz e 

a segunda para todos os outros fluxos. 

A Figura 36 apresenta um gráfico de comparação entre as taxas de per-

da de pacotes de voz com e sem o TC configurado para as cinco execuções do tes-

te. Neste mesmo contexto, a Figura 37 apresenta um gráfico de comparação das 

médias de perdas de pacotes extraídas das cinco execuções do teste, com e sem o 

TC. A partir destes gráficos, é possível perceber que a utilização da ferramenta TC 

reduz consideravelmente número de pacotes de voz perdidos, contribuindo para 

melhorar qualidade da comunicação. 

 

 

 

Figura 36 – Comparação das taxas de perda de pacotes de voz em cada execução do teste, com e 

sem TC. 
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Figura 37 – Comparação da taxa média de perda de pacotes de voz nas cinco execuções do teste, 

com e sem TC. 

 

Na execução dos testes de vídeo foi utilizada a ferramenta VLC[11]. Os 

codecs escolhidos foram o H.264[12] para o vídeo e o MPEG AUDIO para o áudio. 

A Figura 38 ilustra a topologia utilizada nos testes de vídeo. Assim como nos testes 

de voz, a rede foi mantida congestionada durante todos os testes de vídeo, utilizan-

do para isso um tráfego UDP concorrente com taxa de 50Mbps, gerado pela ferra-

menta Iperf, tendo como origem a máquina “Cliente Iperf” e como destino a máqui-

na “Listic 2 / Servidor Iperf”. Em todos os testes de vídeo, a máquina “Servidor VLC” 

era responsável por gerar o streaming de vídeo RTP para o “Cliente VLC”, que por 

sua vez o reproduzia. 
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Figura 38 – Topologia utilizada nos testes de vídeo. 

 

O vídeo utilizado nos testes tinha duração de 1 min e 57 seg. O processo 

de streaming do vídeo foi repetido cinco vezes sem o TC e cinco vezes com o TC 

configurado em todos os roteadores. Para priorizar o tráfego RTP, a ferramenta TC 

foi configurada com a política de fila HTB (hierarchical token bucket) com duas 

classes, uma (prioritária) para o fluxo RTP de vídeo e a segunda para todos os ou-

tros fluxos. 

A Figura 39 apresenta um gráfico que mostra uma comparação entre as 

taxas de perda de pacotes de vídeo com e sem o TC configurado para as cinco 

execuções do teste. Neste mesmo contexto, a Figura 40 apresenta um gráfico que 

ilustra a comparação das médias de perdas de pacotes de vídeo extraídas das cin-

co execuções do teste, com e sem o TC. A partir destes gráficos é possível perce-

ber que a utilização da ferramenta TC reduz consideravelmente número de pacotes 

de vídeo perdidos, contribuindo para melhorar qualidade da do vídeo recebido. 
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Figura 39 - Comparação das taxas de perda de pacotes de vídeo em cada execução do teste, com e 

sem TC. 

 

 

 

Figura 40 - Comparação da taxa média de perda de pacotes de vídeo nas cinco execuções do teste, 

com e sem TC. 
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7.2 USABILIDADE DE SOFTWARE 

O objetivo dos testes de usabilidade da ferramenta de gerência e confi-

guração é avaliar o nível de facilidade do uso da ferramenta Meshadmin, resolver 

possíveis problemas e, se necessário, aprimorar a interface com o usuário. 

Inicialmente, foi produzido um questionário que teve por objetivo verificar 

como os usuários se comportam diante da ferramenta. Este questionário foi preen-

chido após o uso da ferramenta por 10 usuários que possuem algum conhecimento 

de redes, como alunos de graduação em Engenharia de Telecomunicações e Ciên-

cia da Computação.  

Os pontos mais importantes para a construção do questionário foram: 

cadastro dos roteadores mesh, uso das diversas funcionalidades da ferramenta e 

nível de compreensão em redes mesh dos usuários.  O questionário desenvolvido é 

apresentado no Apêndice A. 

 As repostas ao questionário são apresentadas na subseção 7.2.1 e as 

principais sugestões recebidas estão sumarizadas na subseção 7.2.2. As mudan-

ças sugeridas pelos usuários durante os testes de usabilidade foram implementa-

das, conforme demonstrado na subseção 7.2.3. 

7.2.1 RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Esta seção apresenta o levantamento das respostas do questionário 

preenchido após o uso da ferramenta Meshadmin. A seguir são ilustradas as per-

guntas com as respectivas respostas. 

 

1. Como você classifica seu conhecimento em redes mesh? 

Considere: zero indica nenhum conhecimento e 5 conhecimento avançado. 

 

Gráfico 1– Total de usuários entrevistados entre os níveis de conhecimento em redes mesh. 
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2. Você já teve algum contato com outra plataforma de gerência em redes 

mesh? 

 

Gráfico 2 – Total de usuários com algum contato em plataforma de gerência em redes mesh. 

 

 

 

3. Você conseguiu configurar a ferramenta Meshadmin criando a rede mesh e 

os nós/gateways? 

 

Gráfico 3 – Total de usuários com êxito em configurar a ferramenta Meshadmin. 
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4. Você consegue visualizar de forma clara na interface de Meshadmin, as in-

formações dos nós e a rede que foram configurados? 

 

Gráfico 4 – Total de usuários satisfeitos com a clareza da interface de Meshadmin. 
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5. Como você classifica as informações geradas pela ferramenta AVG Delay 

(Atraso)? 

Considere: zero indica totalmente incompletas e cinco totalmente completas. 

 

Gráfico 5 – Total de usuários que classificam a ferramenta de atraso de pacote. 

 

 

 

6. Como você classifica as informações geradas pela ferramenta de medição: 

Loss (verifica os pacotes perdidos)? 

 

Gráfico 6 – Total de usuários que classificam as informações geradas pela ferramenta Loss. 

.  
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7. Como você classifica as informações geradas pela ferramenta de medição: 

Throughput (verifica a quantidade de dados processados)? 

 

Gráfico 7 – Total de usuários que classificam as informações geradas da ferramenta Throughput. 

 

 

 

8. Como você classifica as informações geradas pela ferramenta de visualiza-

ção: Topology History? 

 

Gráfico 8 – Total de usuários que classificam as informações geradas da ferramenta de histórico de 

topologia. 
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9. Como você classifica as informações dos gráficos gerados pela ferramenta 

Charts? 

 

Gráfico 9 – Nível de satisfação dos usuários com as informações geradas pela ferramenta Charts. 

 

 

10.  Como você classifica a visualização da topologia através do mapa da rede 

mesh configurada? 

 

Gráfico 10 – Classificação dos usuários em relação a ferramenta de visualização de topologia. 

 

 

 

11. Como você classifica o uso da escala de cores para representar a qualidade 

dos enlaces? 
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Gráfico 11 – Classificação dos usuários em relação a escala de cores de qualidade dos enlaces. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

Este trabalho apresentou uma solução para configuração dos nós em re-

des em malha sem fio através do módulo TCMesh. Com a ferramenta integrada ao 

Meshadmin na rede em malha sem fio da UFF tornou-se possível oferecer diferen-

tes níveis de qualidade de serviço de maneira ágil. Com TCMesh, foi possível redu-

zir consideravelmente a complexidade no desenvolvimento de políticas de QoS pa-

ra redes em malha sem fio, facilitando o uso pelos pesquisadores e estudantes pa-

ra eventuais testes de QoS na rede bem como otimizar o uso da rede de acordo 

com as prioridades do administrador da rede. 

 Com isso é possível concluir que, além dos recursos de administração 

da rede em malha que o Meshadmin possui: visualização da topologia em tempo 

real, informações da interface de cada nó, a qualidade dos enlaces, análise de va-

zão/atraso, temos também um sistema TCMesh integrado, que especifica discipli-

nas e políticas de QoS específicas a partir de um formulário de parâmetros de con-

figuração, para um bom funcionamento da rede, diminuindo assim o tempo de cria-
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ção e execução de scripts no roteador ou em broadcast. Além disso, o sistema con-

ta com uma interface web, que pode ser acessado a partir de qualquer estação de 

trabalho conectada à internet ou à rede em malha. 

 Ao final do desenvolvimento do TCMesh, foi realizado um estudo para 

avaliar a aceitação da plataforma Meshadmin e o ganho sobre a perda de pacotes 

utilizando o script gerado pelo módulo de configuração. Constatou-se que a taxa 

média de perdas de pacotes com os testes realizados (voz e vídeo) foram muito in-

feriores com políticas TC, aplicadas na rede em malha sem fio do laboratório Mídi-

aCom. 

 Como trabalho futuro, serão realizados testes do Modo Avançado da fer-

ramenta, com o objetivo de priorizar pacotes do protocolo OLSR, fluxos por IP de 

origem/destino ou porta específica (escolhido pelo usuário) através da ferramenta 

Iptables [9]. Deseja-se criar um frame de visualização das disciplinas de enfileira-

mento classful e/ou classless adicionadas em tempo real e também adicionar de-

mais filtros de controle, dados e vídeo ao módulo TCMesh. 
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ANEXOS 
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APÊNCIDE A – QUESTIONÁRIO SOBRE MESHADMIN 

 

1) Como você classifica seu conhecimento em redes mesh? 

Considere: zero indica nenhum conhecimento e 5 conhecimento avançado. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

 

2) Você já teve algum contato com outra plataforma de gerência em redes mesh? 

(    ) SIM (    ) NÃO     

 

Utilização da ferramenta Meshadmin  

 

3) Você conseguiu configurar a ferramenta Meshadmin criando a rede mesh e os 

nós/gateways? 

(    ) SIM (    ) NÃO     

 

4) Você consegue visualizar de uma forma clara na interface de Meshadmin, as in-

formações dos nós e a rede que foram configurados? 

Considere: zero indica que não ficou claro e 5 ficou fácil a visualização das configu-

rações realizadas. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

Se você marcou a opção 3, ou menor, indique o que não ficou claro ou como pode-

ria melhorar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Como você classifica as informações geradas pela ferramenta de medição: AVG 

Delay (atraso)?  

Considere: zero indica totalmente incompletas e 5 totalmente completas. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

Se você marcou a opção 3, ou menor, indique as informações que faltaram. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6) Como você classifica as informações geradas pela ferramenta de medição: Loss 

(verifica os pacotes perdidos)? 

Considere: zero indica totalmente incompletas e 5 totalmente completas. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

Se você marcou a opção 3, ou menor, indique as informações que faltaram. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Como você classifica as informações geradas pela ferramenta de medição: 

Throughput (quantidade de dados processados)? 

Considere: zero indica totalmente incompletas e 5 totalmente completas. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

Se você marcou a opção 3, ou menor, indique as informações que faltaram. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Como você classifica as informações geradas pela ferramenta de visualização: 

Topology History (Histórico da Topologia)? 

Considere: zero indica totalmente incompletas e 5 totalmente completas. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

 

9) Como você classifica as informações geradas pelos gráficos de enredo (Plot 

Chart)? 

Considere: zero indica totalmente incompletas e 5 totalmente completas. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

Se você marcou a opção 3, ou menor, indique o que poderia ser melhorado. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10) Como você classifica a visualização da topologia através do mapa da rede 

mesh configurada?  

Considere: zero indica que não fico clara e 5 que ficou perfeitamente clara. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

Se você marcou a opção 3, ou menor, indique o que não ficou claro ou como pode-

ria melhorar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) Como você classifica o uso de uma escala de cores para representar a qualida-

de dos enlaces sem fio? 

Considere: zero indica que não ficou adequado e 5 que ficou perfeitamente ade-

quado. 

(    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 

Se você marcou a opção 3, ou menor, indique alternativas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – GUIA DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA 

MESHADMIN 

 

Visão geral 

 

Este guia descreve o processo de instalação e configuração da ferramenta 

Meshadmin. 

Está dividido nas seguintes partes: 

- Requisitos do Sistema; 

- Instalação da plataforma; 

- Configuração; 

- Acesso à plataforma. 

 
1. Requisitos 

 

A plataforma foi desenvolvida para ambientes web de sistemas operacionais ba-

seados em GNU/Linux, kernel versão 2.6. 

 
Cada distribuição Linux pode ou não possuir pacotes disponíveis para os compo-

nentes listados abaixo. Caso não possuam, os componentes devem ser obtidos nos 

sites de seus respectivos projetos e instalados a partir do código fonte conforme re-

comendado na documentação dos mesmos. 

Versão recomendada: Fedora 16. 

 

             1.1 Instalação Fedora 16 

Em alguns passos da instalação, favor selecionar as opções a seguir 

para o melhor funcionamento da ferramenta Meshadmin representadas nas Figura 

1,2 e 3. 
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Figura 1 - Escolha a opção Dispositivos de armazenamento básicos. 

 

 

 

Figura 2 - Selecione Servidor Web, para instalar todos os serviços web necessários. 
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 Figura 3 - Instalação finalizada, basta clicar no botão "Reboot" para reiniciar a máquina. 

 

Para o correto funcionamento da ferramenta os seguintes componentes devem ser 

instalados no sistema (Linux Fedora 16): 

 Python versão 2: 

Linguagem de script de alto nível (http://python.org/download/releases/2.7.1/) 

 PostgreSQL versão 9: 

Sistema de banco de dados relacional (http://www.postgresql.org.br/downloads) 

 Django: 

Framework web de alto nível baseado em Python 

- Instalação: 

Digite no terminal: "yum install django.noarch". 

 Psycopg versão 2: 

Backend para utilização do Django em conjunto do PostgreSQL 

(http://initd.org/psycopg/download/) 

 Apache versão 2:  

Servidor HTTP (http://www.apache.org/dyn/closer.cgi). 

 mod_wsgi: 

Um módulo para que o Apache suporte aplicações Python WSGI 

- Instalação: 

Digite no terminal: "yum install mod-wsgi.i686". 

 

../Google%20Drive/FACULDADE/TCC/(http:/python.org/download/releases/2.7.1
../Google%20Drive/FACULDADE/TCC/(http:/python.org/download/releases/2.7.1
../Google%20Drive/FACULDADE/TCC/(http:/www.postgresql.org.br/download
../Google%20Drive/FACULDADE/TCC/(http:/www.postgresql.org.br/download
http://initd.org/psycopg/download/
http://initd.org/psycopg/download/
../Google%20Drive/FACULDADE/TCC/(http:/www.apache.org/dyn/closer.cg
../Google%20Drive/FACULDADE/TCC/(http:/www.apache.org/dyn/closer.cg
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 Net-SNMP versão 5.6.1: 

Conjunto de aplicações que implementam o protocolo SNMP (http://www.net-

snmp.org/download.html). 

 

 GChartWrapper 0.9: 

Conjunto de funções em Python a API Google Chart 

(http://pypi.python.org/pypi/GChartWrapper/) 

 
 
 

2. Instalação da plataforma 

 
Baixando o código fonte compactado e extraindo o código para a pasta de sua prefe-

rência. Link para download: 

(http://www.willianteixeira.com.br/download/meshadmin_3_final.zip) 

Na linha de comando vá para o diretório em que deseja instalar a ferramenta (vide 

Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo de caminho de instalação. 

 

OBS: Favor verificar antes as permissões de escrita/leitura para o caminho (vide 

Figura 5). 

 
 
 

 

 

Figura 5 – Comando para verificar permissão do caminho de instalação. 

 

# cd /usr/local/ 

http://www.net-snmp.org/download.html
http://www.net-snmp.org/download.html
../Google%20Drive/FACULDADE/TCC/(http:/pypi.python.org/pypi/GChartWrapper
../Google%20Drive/FACULDADE/TCC/(http:/pypi.python.org/pypi/GChartWrapper
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Se o processo for executado corretamente será possível listar o diretório (vide Figu-

ra 6). 

 

 
 

 

Figura 6 – Comando de visualização da lista dos diretórios do caminho. 

 

3. Configuração 

 

- APACHE 

 

Para que configuração de mod_wsgi adicione a seguinte linha ao arquivo de confi-

guração do Apache, localizado em "/etc/httpd/conf/httpd.conf": 

 
LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so 

 
Em seguida, ainda no arquivo de configuração, é necessário incluir as configura-

ções dos diretórios de MeshAdmin. 

 
# MeshAdmin Config 

Alias /site_media/ /usr/local/MeshAdmin/media/ 

 
<Directory /usr/local/MeshAdmin/media> Order 

deny,allow 

Allow from all 
</Directory> 

 
WSGIScriptAlias /meshadmin 

/usr/local/MeshAdmin/gerencia/apache/django.wsgi 

 
<Directory /usr/local/MeshAdmin/gerencia/apache> Order deny,allow 

Allow from all 

</Directory> 

 
- POSTGRESQL 

 

# ls /usr/local/meshadmin 

gerencia  media net_info_collection.py  templates 
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Na linha de comando, inicie o servidor PostgreSQL (varia de acordo com a distrui-

buição Linux utilizada - Fedora : "#service postgresql restart"). Primeiro, assegure-

se que o usuário postgres foi criado e pertence ao grupo postgres (Figura 7).  

 

 
 

 

Figura 7 – Comando que verifica a existência do usuário postgres. 

 
Em seguida, acesse a conta do usuário postgres (Figura 8). 

 

 
 
 

 

Figura 8 – Acesso da conta de usuário posgres. 

 

A Figura 9 ilustra a criação de um usuário, que será responsável pela manipulação 

do banco de dados. Aqui, dê preferência para utilizar um login de acesso já exis-

tente no sistema, isso facilita o acesso do usuário à base de dados. 

 

   

 

Figura 9 – Criação de usuário para acessar à base de dados. 

 
Três perguntas serão feitas em seguida. No nosso caso, só há necessidade que 

possamos criar bases de dados, assim podemos responder da seguinte forma: 

 
Shall the new role be a superuser? (y/n) n 

Shall the new role be allowed to create databases? (y/n) y 

Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n)  n 

 
Na Figura 10 mostra a criação da base de dados: 

 

 
 

 

# su root 

# su - postgres 

# createuser <username> 

# createdb -O <nome_usuário> <base_dados> 

# groups postgres 



92 

 

Figura 10 – Criação de banco de dados de Meshadmin. 

 

A base de dados pode então ser acessada, como é visto na Figura 11. 

 

 
     

 

 

Figura 11 – Acesso ao banco de dados de Meshadmin. 

 
Nota: Na configuração de Meshadmin (no arquivo gerencia/settings.py), por padrão 

o nome de usuário e senha são configurados como admin/admin e a base de da-

dos nomeada 'management'. A seguir, esses parâmetros serão configurados. 

Configure o arquivo "pg_hba.conf": 

- Primeiro localize o caminho do arquivo via terminal (Figura 12). 

 

 

 

 

Figura 12 – Comando de localização do arquivo de configuração do banco de dados. 

 

- Depois verifique os parâmetros, deverão estar como ilustra a Figura 13. 

 

 
 

 
 
 

Figura 13 – Parâmetros do arquivo de configuração da base de dados. 

 
 
- MESHADMIN 

 

Por último é necessário configurar alguns parâmetros da própria plataforma. 

 
- No arquivo gerencia/settings.py, no bloco DATABASES, altere os campos NA-

ME, USER e PASSWORD, como o nome da base de dados, o nome do usuário 

que criou a base e sua senha, respectivamente. 

 

# su - <nome_usuário> 

$ psql <base_dados> 

 

# locate pg_hba.conf 
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- Em seguida, para criar as tabelas na base de dados, vá para a pasta gerencia e 

execute o comando como é exibido na Figura 14. 

 

 

 

Figura 14 – Comando de criação das tabelas na base de dados. 

 
Será solicitado pelo programa, a criação de um usuário para acesso à plataforma. 

Este usuário é armazenado na base da plataforma e não tem relação com a base 

de usuários do sistema operacional. 

 
- Exporte as variáveis de ambiente "DJANGO_SETTINGS_MODULE" e "MIB-

DIRS" : 

 
1- Criar arquivo (caso não exista) "vars.sh", como é ilustra a Figura 15. 

 

 

 

Figura 15 – Comando de criação do arquivo das variáveis de 

ambiente. 

 
 
2- Digitar o conteúdo abaixo no arquivo "vars.sh", como mostra a Figura 16. 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 16 – Conteúdo com as variáveis de ambiente pertinentes ao Meshadmin. 

 

Configure o script de coleta no crontab do sistema operacional.  - Edite o arquivo, 

pelo terminal como indica a Figura 17. 

 

 
 

 

Figura 17 – Comando de acesso ao script de coleta. 

# crontab -e 

 

# python2.7 manage.py syncdb 
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Adicione a linha de acordo com o período de coleta desejado. Exemplos: 

De hora em hora: 

 
* * * * * /usr/bin/python2.7 

/usr/local/MeshAdmin/net_info_collection.py 

 
De 20 em 20 minutos: 

 
*/20 * * * * /usr/bin/python2.7 

/usr/local/MeshAdmin/net_info_collection.py 

 
 
Por fim, reinicie o Apache (o comando varia de acordo com a distribuição 
Linux utilizada). 

 

 

Figura 18 – O processo de reinício do Apa-

che no Fedora 16. 

 
 
 

4. Acesso à plataforma 

Caso os procedimentos acima tenham sido executados corretamente, a platafor-

ma já pode ser acessada através do navegador através do endereço 

http://seudominio.com.br/meshadmin. 

 
Insira, o login e a senha criados na configuração de Meshadmin para acessar o 
sistema. 

 

 

Figura 19- Tela de acesso à plataforma. 

 

http://seudominio.com.br/meshadmin
http://seudominio.com.br/meshadmin


95 

 

A partir daí o administrador pode acessar o Painel de Configuração através do link 

no canto superior direito e inserir as redes e nós através da interface. 

 

 

Figura 20 - Tela inicial do Meshadmin. 


