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Resumo 

Este trabalho descreve o que é um site survey e os desafios de implementá-lo, com 

uma descrição da metodologia aplicada neste planejamento e um relato de como é 

operar a rede sem fio da Universidade Federal Fluminense (UFF). Essa rede conta 

com mais de 500 pontos de acesso suportada por um controlador desenvolvido pela 

própria universidade, o SciFi.  Além disso, é relatado a experiência de instalar uma 

rede de acesso sem fio num evento com grande fluxo de pessoas, as lições 

aprendidas com este caso e melhorias no controlador de rede SciFi, desenvolvendo 

um novo código fonte com mudanças de processos e política para dar continuidade 

ao escopo do projeto, que é montar redes de acesso sem fio de grande porte e com 

baixo custo. 

 

Palavras-chave: Wi-Fi, Rede sem fio, c, listas encadeadas, site survey, SciFi. 
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Abstract 

This work describes what is a site survey and the challenges of implementing it, with a 

description of the methodology appliedin this planning and a report of how to operate 

the wireless network of the Universidade Federal Fluminense (UFF), a network with 

more than 500 access points supported by a wireless controller developed by the 

university itself, SciFi. Moreover, are described the experience of installing a wireless 

access network in an event with a large flow of people, the lessons learned from this 

case, and improvements in the SciFi network controller, developing a new source code 

with process changes and policy to give continuity to the scope of the project, which is 

to set up large and low cost wireless access networks. 

 

Keywords: Wi-Fi, wireless network, c, linked lists, site survey, SciFi. 
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 Introdução 

Em instituições de grande porte, sejam empresas ou universidades, é 

necessária uma infraestrutura de rede sem fio para prover acesso Internet na última 

milha, dada a prevalência atual de dispositivos móveis (laptops, telefones celulares, 

tablets) na composição dos postos de trabalho. A instalação, manutenção e 

gerenciamento desse tipo de rede é uma tarefa complexa. 

Na fase de instalação de redes sem fio institucionais é preciso dar atenção a 

dois fatores: planejamento da infraestrutura subjacente, que é o planejamento das 

camadas 2 e 3 da rede e o planejamento rádio (que influencia no alcance e capacidade 

da rede sem fio). 

A infraestrutura precisa ser desenhada de maneira que não ocorram gargalos 

de tráfego no backbone e seja capaz de entregar acesso à rede e energia na última 

milha para o melhor posicionamento do ponto de acesso. É preciso, também, ter 

atenção aos domínios de colisão e de acordo com a dimensão da rede. Para mitigar 

os problemas de colisão e reduzir o mínimo de broadcast costuma-se usar vlans nos 

switches e usar roteadores para segmentar a rede de endereçamento IP. 

O objetivo do planejamento rádio é otimizar o uso do canal e a cobertura da 

rede, evitando assim regiões de sombra e degradação do meio, muitas vezes causado 

pela própria rede. Isso pode ocorrer devido ao excesso de pontos de acesso pode 

causar auto interferência pela competição pelo meio. 

  É comum, mesmo com um estudo prévio do uso do canal, a necessidade de 

um controlador de redes. Um agente implementado em hardware ou software para 

desempenhar a função de coordenar os pontos de acesso, escolhendo por exemplo 

o canal e a potência de operação de cada ponto de acesso. Os controladores podem 

ser proprietários ou de código aberto. A UFF desenvolveu seu próprio sistema de 

controle integrado de redes de acesso sem fio, o SciFi. 
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1.1 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo realizar um relato da experiência de instalar 

uma rede de acesso à internet sem fio num simpósio acadêmico, seus desafios e 

experiências adquiridas, além da implementação de um código estruturado para 

mitigar os problemas observados. 

 

1.2 Estado da arte 

Mesmo com o crescente desenvolvimento de soluções, proprietárias ou 

abertas, para facilitar o procedimento de instalação, executar um site survey ainda é 

necessário, principalmente quando a rede e/ou o ambiente ganham complexidades e 

o custo do ponto de acesso ainda impacta no orçamento. Para realizar um estudo 

eficiente, precisa-se de pessoas com especialização e ferramentas corretas, o que 

onera ainda mais no projeto. 

Quando o foco é custo, a estratégia do mercado é agregar outras soluções 

como CRM (Customer relationship management), em seus controladores e pontos de 

acesso com a finalidade de diluir o valor da instalação da rede em um produto com 

várias funcionalidades. 

Quando o foco é tecnologia, é possível encontrar diversos estudos e artigos 

acadêmicos sobre rastreamento indoor, entre eles é possível citar o WILL[10]. Uma 

solução que promete o rastreamento de dispositivos através de uma rede de acesso 

sem fio usando modelagem de dados e virtualização de plantas baixas.  

A alternativa proposta pelo SciFi é utilizar um ponto de acesso de baixo custo 

para que com o volume de equipamentos se possa simplificar o planejamento no 

momento da instalação. Uma rede com uma grande densidade de equipamentos 

instalados pode aumentar a precisão de estudos de rastreamento em locais fechados 

e a possibilidade de embarcar o controlador em um ponto de acesso de baixo custo 

em vez de servidores pode trazer uma economia no orçamento do projeto da rede. 
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 Desafios de uma rede indoor 

2.1 Site Survey 

 De acordo com Oliveira e Campos[1], por definição, Site survey é um estudo 

minucioso do local onde se deseja instalar a rede sem fio de forma a maximizar a 

cobertura e a reduzir o investimento. Esse estudo contempla análise de interferências, 

nível de sinal, condições de propagação do sinal RF, multipercurso; servindo como 

principal fonte de dados para o projeto da rede. Em outras palavras, o site survey 

define o número, localização e configuração dos pontos de acesso para realizar a 

cobertura na área analisada com o máximo desempenho e o mínimo investimento. 

Alguns fatores relativos à capacidade precisam ser levantados previamente, 

como a dimensão do ambiente, as características do local e a viabilidade de 

implantação da rede. Para facilitar os levantamentos prévios, que serão descritos 

abaixo, é importante ter uma planta da área e visitar o local para realizar algumas 

análises de inspeção visual e medições, como explicadas a seguir. 

Referente à inspeção visual, é possível verificar a influência de obstáculos que 

podem causar algum sombreamento, e facilidades, como locais de ponto de energia, 

passagem de cabeamento, locais para instalação da antena.  

É importante realizar medidas de propagação como efeitos de multipercurso, 

reflexão do sinal, interferência e ruído. Com isso, é possível definir os níveis mínimos 

de sinal necessário para ter uma boa relação Sinal Ruído (SNR) e mitigar o vazamento 

do sinal que pode causar interferência em outros pontos de acesso. Em uma rede com 

muitos pontos de acesso alguns desses indicadores precisam ser analisados de 

maneira diferente de uma rede mais simples, por exemplo: 

 Os obstáculos com alto índice de perda por penetração de sinal e feitos de um 

material com um grande potencial de absorção, citados nas Tabelas 2.1 e 2.2, 

como as paredes de alvenaria e pisos, podem ajudar na otimização da rede 

confinando o sinal e diminuindo a interferência com os APs vizinhos. 

 

 Num ambiente com alta densidade de pessoas, para manter uma boa vazão 

de dados para os usuários é importante colocar mais de um dispositivo e em 
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canais ortogonais, pois devido ao excesso de colisões e ao controle de 

acesso ao meio, a comunicação entre o ponto de acesso-cliente perde 

significativamente seu desempenho. 

Tipo de barreira Potencial de obstrução/absorção 

Madeira Baixo 

Materiais sintéticos Baixo 

Vidro Baixo 

Água Médio 

Tijolos Médio 

Mármore Médio 

Gesso Alto 

Concreto Alto 

Vidro Blindado Alto 

Metal Muito alto 

Tabela 2.1 - Tabela de materiais x potencial de obstrução/absorção de 
radiofrequência[2] 

 

Obstáculo Perda por penetração adicional (dB) 

Espaço livre 0,0 

Janela (tinta não metálica) 3,0 

Janela (tinta metálica) 5,0 a 8,0 

Parede fina (madeira) 5,0 a 8,0 

Parede média (madeira) 10,0 

Parede espessa (aprox. 15 cm) 15,0 a 20,0 

Parede espessa (aprox. 30 cm) 20,0 a 25,0 

Piso/teto espesso 15,0 a 20,0 

Piso/Teto muito espesso 20,0 a 25,0 

Tabela 2.2 - Tabela de perdas por penetração de sinal 2,4 GHz em obstáculos[3] 

 

Em relação à configuração também existem outros pontos a serem citados, 

como aumentar a potência de transmissão de maneira ativa, que normalmente não 

traz melhorias para a rede, pois a potência do ruído é aumentada junto a potência do 

sinal útil (que contém informação) e o receptor do dispositivo não tem alteração da 

sensibilidade, limitando assim a sua distância. Existe também a probabilidade de 

vazamento de sinal para os canais vizinhos, além da maioria do hardware de rede 

sem fio não suportar altas taxas de transmissão em potências elevadas. 

Na configuração, é preciso ter atenção ao roaming entre os pontos de acesso 

a fim de permitir a mobilidade dos usuários na rede. Na rede sem fio da UFF, esse 
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desafio foi tratado com uma solução de topologia da rede com segmentação na 

camada 2, como será descrito na Seção 2.3. 

Em segurança, usar uma rede aberta pode ser passível de diversos problemas 

como interceptação de dados, desvio de conexão para uma rede falsa, ataque de 

negação de serviço. É sempre uma boa prática criptografar a comunicação. Na Seção 

2.3.1 aborda-se o funcionamento da segurança da rede na UFF.   

Outro parâmetro, menos explorado num planejamento, é a capacidade da rede. 

Para realizar esse estudo é preciso ter como premissa uma estimativa de público que 

vai ao local e, se possível, o valor de pico esperado de pessoas que estarão no mesmo 

ambiente. Com essas informações é possível calcular quantos pontos de acesso 

serão necessários por ambiente levando em consideração o tempo de ar (airtime) 

mínimo para não degradar a experiência de uso. 

Por último, um fator a se levar em consideração é o orçamento para realizar a 

implantação da rede. De acordo com o site amazon.com, o custo de um ponto de 

acesso para uma rede empresarial pode variar de R$ 100,00 até R$3000,00, com a 

mediana em aproximadamente R$1000,00. Normalmente o orçamento é um dos 

fatores mais relevantes e que serve como limitador para o projeto. 

 

2.2 O SciFi 

Criado com a proposta de simplificar o planejamento de um site survey, o SciFi 

traz como mudança de paradigma investir em pontos de acesso de baixo custo e 

aumentar a densidade de dispositivos.  

A razão de capacidade é um valor empírico que é alterado de acordo com o 

entendimento do perfil do usuário médio de redes sem fio. No início do projeto WiFi-

UFF, a razão era de 20 estações por ponto de acesso e foi aumentando conforme as 

análises registradas nos softwares de monitoramento. 

Com um número maior de equipamentos, a estratégia de distribuição passa a 

ser mais básica: Instalar pelo menos um ponto de acesso por ambiente, com uma 

razão de capacidade de aproximadamente 30 estações por AP. 
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Ao se instalar pelo menos um ponto de acesso por cômodo, ajuda a reduzir o 

desafio de cobertura sem sombreamento, por outro lado se faz necessário de um 

controle maior da potência e do canal de cada equipamento rádio para evitar 

interferência interna da rede.  

 

 

 

 

Figura 2.1 - Gráficos de quantidade de usuários no período de um ano, tráfego de 
dados no período de uma semana e quantidade de usuários no período de uma 

semana, respectivamente. Coletados no dia 06/05/2018. 

 

SOFTWARE END. DE DESTINO FLUXOS DADOS FLUXOS/DADOS 

INSTAGRAM instagram-p3-shv-01-gig2.fbcdn.net 291608 59.48 GB 204 KB 

FACEBOOK edge-video-shv-01-gig2.fbcdn.net 34407 30.63 GB 890 KB 

MICROSOFT 13.107.4.50 10668 25.00 GB 2,3 MB 

FACEBOOK xx-fbcdn-shv-01-gig2.fbcdn.net 114994 17.09 GB 149 KB 

GOOGLE rio01s22-in-f234.1e100.net 50425 11.90 GB 236 KB 

WHATTSAPP whatsapp-cdn-shv-01-gig2.fbcdn.net 99094 11.74 GB 118 KB 

AKAMAI TECH a23-65-180-
88.deploy.static.akamaitechnologies.com 

420 3.86 GB 9,2 MB 

GOOGLE 173.194.155.233 1753 3.63 GB 2,1 MB 

AKAMAI TECH a23-65-180-
74.deploy.static.akamaitechnologies.com 

336 3.17 GB 9,4 MB 

Tabela 2.3 - Gráfico dos endereços de destino mais acessados da UFF no dia 
06/05/2018. 
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Os pontos de acesso da rede sem fio da UFF costumam registrar uma grande 

quantidade de estações associadas ao ponto de acesso e uma disposição de banda 

consumida menor que o esperado, como pode ser visto nas figuras acima. A principal 

justificativa para este comportamento da rede é o uso de aplicações de baixo consumo 

de banda, como o WhatsApp e Instagram, por exemplo. Como pode ser observado na 

tabela 2.3. 

Analisando a Figura 2.2, que retrata medições de tráfego e quantidade de 

usuários de um determinado ponto de acesso. Nota-se que, no dia 06/05/2018, o pico 

de uso da rede foi inferior a 10 Mbps para 44 usuários simultâneos, o que justifica o 

parágrafo anterior. 

Um conjunto de boas práticas foi aprendido ao longo dos projetos de instalação como:  

 Devido a irradiação da antena dos pontos de acesso ter características 

conforme a Figura 3.4, constatou-se que a altura ideal é em torno de 1,50 a 

2,30 metros. O sinal é irradiado no mesmo plano que as possíveis estações 

(celulares, notebook, etc.) são posicionadas e não será bloqueado por 

obstáculos comumente encontrados (móveis, pessoas, etc.). 

 Instalar mais do que 3 pontos de acesso num mesmo ambiente pode piorar o 

desempenho da rede em vez de melhorar, pois só há no máximo três canais 

ortogonais no espectro de 2.4 GHz.  

 Obstáculos como vidro e metal podem bloquear completamente o sinal 

irradiado, logo não é aconselhável instalar dentro de racks e ter atenção com 

ambientes divididos por vidros blindados (blindex) ou drywall.  

 

2.3 A rede WiFi UFF 

A rede WiFi-UFF foi planejada para suportar o projeto Eduroam (education 

roaming) que, de acordo com o site da RNP[4], é um serviço que oferece  autenticação 

federada para acesso à internet sem fio, ou seja, é possível conectar-se à rede de 

diversas unidades parceiras usando um único login e senha.  
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A WiFi-UFF ainda é um projeto em desenvolvimento e atualmente possui mais 

de 500 pontos de acesso instalados em todos os campi da Universidade na cidade de 

Niterói e provê acesso à internet para mais de 55 mil alunos. Há ações de expansão 

planejadas para outros campi da UFF em outras cidades. 

Foi usada a mesma infraestrutura da rede cabeada para instalar a rede sem fio. 

Em um segundo momento foi pensando em fazer uma rede própria, mas isto nunca 

aconteceu devido a conjuntura econômica do momento, que dirigiu o projeto a ser 

mais barato do que o planejado. 

Toda a rede está dentro de um mesmo domínio de broadcast, porém essa 

decisão possibilitou o roaming transparente, ou seja, é possível se deslocar pelo 

ambiente da universidade sem que haja interrupção da conexão e, mais importante, 

sem perda de histórico de navegação, o que torna essa mudança de associação de 

ponto de acesso transparente para o usuário. 

 

2.3.1 Segurança e autenticação no Eduroam 

A rede WiFi-UFF utiliza o protocolo de certificação WPA2-Enterprise. O WPA2 

um protocolo que utiliza o AES (Advanced Encryption Standard), um sistema de 

encriptação bastante seguro que utiliza chaves de até 256 bits.  

Além da robusta criptografia também utiliza uma estrutura mais complexa, em 

que o ponto de acesso é conectado a um servidor RADIUS (Remote Authentication 

Dial In User Service), que controla a autenticação dos usuários que se associam à 

rede. 

De acordo com Saade[5], a autenticação do serviço Eduroam funciona através 

de uma arquitetura distribuída onde a solicitação de autenticação de um usuário é 

sempre tratada em sua instituição de origem. Quando um usuário estiver visitando 

uma instituição parceira, envia-se o pedido de autenticação desse usuário ao servidor 

de autenticação de sua instituição de origem para que verifiquem as suas credenciais. 

Quando um usuário está em sua própria instituição, o pedido de autenticação desse 

usuário é tratado localmente. 
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O Eduroam permite a utilização de diferentes métodos de autenticação, 

podendo ser escolhidos com autonomia em cada uma das instituições participantes 

do projeto. Na rede da UFF, são utilizados dois tipos de autenticação mista: PEAP-

MSCHAPV2 e TTLS-PAP. 

No método Tunneled Transport Layer Security (TTLS), um canal 

encriptografado é estabelecido entre o cliente e o servidor, muito usado para suportar 

sistemas legados como autenticação interna. O Password Authentication Protocol 

(PAP) é um protocolo mais antigo que transmite uma senha de texto simples, não é 

um método seguro, porém quando usado para autenticação interna em conjunto com 

o TTLS, que faz a autenticação externa, não há grandes riscos. 

Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) é um tipo de autenticação 

mais moderno e, de maneira semelhante ao TTLS, ele estabelece um túnel de 

comunicação externo entre o cliente e o servidor. Além disso possui compatibilidade 

com diversos métodos para realizar a autenticação interna, entre eles o MSCHAPV2, 

um método que utiliza protocolo desenvolvido pela Microsoft e permite a alteração da 

senha por conta do cliente.  
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 Análise das condições do evento 

Em 2015, devido à realização de outros eventos anteriores como a Feira de 

Software Livre (FISL), o SciFi foi convidado para implantar a rede sem fio do Simpósio 

Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC) na cidade de Vitória, no Espírito Santo. 

O convite consistia em usar o controlador SciFi para gerenciar uma rede sem fio a 

cobrir por dois andares do evento. A RNP, usando equipamento Ruckus, ficou 

responsável por realizar a cobertura de outras áreas, como o auditório principal.  

Ao examinar a configuração gerada pelo controlador SciFi foi percebido um 

desempenho inferior ao esperado nesse ambiente, porque seu algoritmo de escolha 

de canais gerava resultados subótimos. Foi constatado que na tentativa de minimizar 

interferência com APs não-SciFi, diversos APs do SciFi eram configurados com o 

mesmo canal gerando um auto interferência muito elevada, o que gerou a motivação 

deste estudo.  

 As condições de instalação de uma rede sem fio num evento são bem mais 

desafiadoras, pois geralmente o local possui uma concentração muito maior de 

pessoas e um tempo muito curto para montar a infraestrutura, onde nem sempre é 

possível fazer um site survey. 

 

3.1 Características físicas 

Um dos ambientes (Térreo) do SBRC 2015, no qual o SciFi tinha que implantar 

uma rede era composto por salões amplos e separados, em sua maioria, por finas 

divisórias. Esses locais seriam usados como auditório para as palestras e 

apresentações. 

A outra área possuía pequenos cômodos, separados por paredes de alvenaria 

que aparentavam um bom isolamento e seria destinada para Workshops (3º piso). 

É possível observar nas Figuras 3.1 e 3.2, as plantas dos locais no qual o SciFi 

fez a cobertura com a distribuição dos pontos de acesso da rede. 
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Figura 3.1 -  Foto da planta do planejamento da rede no térreo 

 

 

Figura 3.2 - Foto  da planta do planejamento da rede no terceiro andar (2º piso). 

 

Devido a diversos fatores, como o protocolo de controle de acesso de redes 

sem fio e as limitações de hardware, potência de transmissão e processamento, do 

ponto de acesso, é indicado instalar mais de um ponto de acesso em situações de 

ambiente com alta densidade de possíveis clientes da rede, com a finalidade de 

aumentar a banda disponível para os usuários. 



 

 

26 

 

Outro agravante foi o uso de divisórias como separação dos espaços, pois o 

sinal consegue atravessar este obstáculo, vazando assim de um ambiente para o 

outro, podendo ocasionar o aumento na interferência. Além disso, foi selecionado 

como ponto-de-acesso da rede do SciFi o NanoStation M2 da Ubiquiti[6], um 

equipamento para uso outdoor e que segue especificações mostradas na Tabelas 3.1. 

 

Potência Máxima de consumo 8W 

Frequência de Operação 2412-2462 MHZ 

Ganho 10.4-11.2 dBi 

ChIPset Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz 

Isolação de polarização cruzada 23 dB  

VSWR Máximo 1.6:1 

Polarização Linear dupla 

Largura de feixe 55° (H-pol) / 53° (V-pol) / 27° (Elevação) 

Potência máxima de saída 23 dBm 

Tabela 3.1 - Especificações do ponto de acesso NanoStation M2. 

 

  

Figura 3.3 - Padrão de irradiação Horizontal e Vertical de uma antena Setorial.  

 

Figura 3.4 - Padrão de irradiação de uma antena Omnidirecional 
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Como mostra a Figura 3.3, o dispositivo possui uma antena mais diretiva que 

as normalmente usadas em equipamentos indoors (omnidirecionais, Figura 3.4), 

conhecida como antena setorial. Esta antena é capaz de dar um ganho de potência 

no sinal a ser transmitido de até 3,5 dB, ou seja, maior que o dobro do sinal gerado. 

O sinal é transmitido em um feixe mais direcionado e, por essas razões, alcança locais 

mais distantes, com um poder maior de penetração de obstáculos e abrangência de 

cobertura menor, o que nem sempre é desejado em projetos de rede de acesso indoor.  

 

3.2 Interferência de radiofrequência 

A faixa de 2.4 GHz operacional no Brasil possui 11 canais de transmissão com 

uma banda de 22MHz cada, como mostrado na tabela 3.2. A maioria dos canais 

compartilham algumas frequências com canais vizinhos.  

Canal Frequência nominal Frequência prática 

1 2.412 GHz 2.401 a 2.423 GHz 

2 2.417 GHz 2.405 a 2.428 GHz 

3 2.422 GHz 2.411 a 2.433 GHz 

4 2.427 GHz 2.416 a 2.438 GHz 

5 2.432 GHz 2.421 a 2.443 GHz 

6 2.437 GHz 2.426 a 2.448 GHz 

7 2.442 GHz 2.431 a 2.453 GHz 

8 2.447 GHz 2.436 a 2.458 GHz 

9 2.452 GHz 2.441 a 2.463 GHz 

10 2.457 GHz 2.446 a 2.468 GHz 

11 2.462 GHz 2.451 a 2.473 GHz 

Tabela 3.2 - Distribuição de banda entre os canais no protocolo 802.11b e g[9]. 

 

Só é possível usar até três canais que não se sobrepõem simultaneamente (1, 

6 e 11). Estes são chamados de canais ortogonais. O vazamento de sinal é constante 

em todo o espectro, porém entre um canal ortogonal e outro a interferência é de cerca 

de 30dB, como pode ser inferido na Figura 3.5. 
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Figura 3.5 - Gráfico que mostra a interferência de sinal entre canais considerados 
ortogonais. 

 

Softwares que definem canal automático para pontos de acesso, normalmente 

atuam de duas maneiras. A primeira é coletar beacons proveniente de APs vizinhos 

em todos os canais de operação e escolhem um canal cujo a frequência central está 

com a menor quantidade de beacons sendo publicados. A segunda vai um pouco 

além, a estação analisa as informações dos beacons e escolhe o canal baseado no 

que tem o menor número de clientes associados às redes.  

Em nenhum dos casos a interferência de canal adjacente é a escolha 

majoritária. Por este motivo, é comum, principalmente em ambientes com muitos APs 

e/ou muitas redes diferentes, encontrar um rádio fora dos canais ortogonais. Um 

exemplo é mostrado na Figura 3.7. 

No protocolo 802.11b/g do IEEE, temos um esquema de segmentação de canal 

onde a maioria dos canais são sobrepostos.  Esta sobreposição acentuada resulta 

num alto índice de interferência de canal adjacente quando canais não ortogonais são 

usados numa rede. 

A Figura 3.6 e a Tabela 3.3, mostram que o canal 1 e 3 possuem tamanha 

sobreposição que, no canal 1 é possível detectar a interferência do canal 3 com 

apenas 2,19 dB abaixo do que é transmitido de fato no canal 3. 
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Figura 3.6 -  Sobreposição entre os canais 1 e 3 do espectro de 2.4GHz do protocolo 
802.11g. 

 

 

Separação do canal 0 1 2 3 4 5 

Atenuação (dB) 0 0,28 2,19 8,24 25,50 49,87 

Tabela 3.3 - Atenuação do sinal em canais adjacentes 

 

O ambiente em que o evento foi realizado era propício para atividades desse 

porte e já possuía uma infraestrutura adequada, incluindo cobertura de redes sem fio 

para atividades administrativas e para o público presente. Muitas redes estavam em 

operação no local simultaneamente, o que resultava num alto índice de interferência, 

como pode ser visto na figura 3.7. 

 

Figura 3.7 -  Diferentes redes no ambiente do evento. 



 

 

30 

 

 

Na Figura 3.7 também pode ser observado que o resultado do algoritmo forçou 

a grande maioria dos pontos de acesso a se configurarem no mesmo canal. No 

protocolo 802.11 temos o controle de acesso ao meio que visa reduzir as colisões e a 

perda de pacotes em contrapartida reduz o desempenho da comunicação por 

subutilizar o meio. 

 

3.3 Problemas com a instalação 

A rede foi instalada de maneira pouco planejada e com muitas limitações. 

Todos os pontos de acesso do SciFi tinham que vir de um mesmo switch e havia o 

desafio de cobrir o primeiro e o terceiro andar do local. Logo alguns pontos de acesso 

tiveram que ser instalados em posições limitadas pela distância de 100 metros do 

dispositivo de distribuição.  

Diversos APs não ficaram na posição teórica ideal, alguns ambientes ficaram 

com uma alta densidade de pontos de acesso, enquanto outros apresentaram 

algumas regiões de sombra.  

Muitas vezes os APs tinham que ser fixados com fita adesiva e, ao longo do 

evento os equipamentos se desprenderam, saindo das posições planejadas 

anteriormente para iluminar o ambiente e podendo até degradar o sinal rádio dos seus 

vizinhos. 
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  Análise do Controlador 

 O SciFi teve início a partir de um Grupo de Trabalho da RNP em 2009. Foi 

desenvolvido por alunos de graduação e mestrado da UFF. O Controlador centralizava 

funções básicas de gerenciamento de uma rede através de uma plataforma intuitiva. 

Nos terminais é embarcado um firmware open source para facilitar o seu 

gerenciamento. Na proposta inicial, o controlador visava fazer o gerenciamento de 

canal, potência e balanceamento de carga. O Gerenciamento de canal define uma 

configuração que minimiza a interferência gerada pelos APs vizinhos, incluindo os APs 

de redes externas ao controlador. O Algoritmo de controle de potência visa reduzir 

ainda mais a interferência entre os APs vizinhos, funcionando, basicamente, como 

complemento ao gerenciamento do canal. 

A solução de balanceamento de carga vem junto com um grande desafio, pois 

o método de escolha de decisão de associação de AP varia de acordo com marca e 

até mesmo modelo do dispositivo. Como explicado por Balbi[7], pela complexidade de 

forçar um dispositivo cliente a trocar de ponto de acesso ou escolher a qual ponto de 

acesso ele deve se associar, sem efetuar modificações nos dispositivos clientes, o 

balanceamento de carga do SciFi informa quais os melhores ponto de acesso para se 

associar e cabe ao usuário realizar a escolha. 

O Frontend do SciFi surgiu num momento posterior, quando o código já estava 

desenvolvido e operava através de linha de comando (CLI). Foi programado em 

linguagem Java e planejado para ter uma interface Web e um servidor de aplicações 

Jboss que interagia diretamente a um banco de dados. Gradativamente, algumas 

dessas aplicações foram descontinuadas e se tornaram incompatíveis com sistemas 

operacionais mais novos como será melhor descrito na Seção 4.5. O algoritmo, 

basicamente, foi estruturado para definir uma configuração dinâmica baseada na 

melhor escolha de canal e potência a partir de varreduras feitas pelos pontos de 

acesso.  

 A definição de configuração é baseada num modelo de grafo de interferências 

onde o problema de seleção de canal passar a ser um problema de coloração de 

vértices.  
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4.1 Varreduras 

Um dispositivo de rede sem fio pode funcionar em três modos principais: 

estação, ponto de acesso e ad-hoc. Existem outras variações que não serão 

abordadas no texto. 

A configuração ad-hoc permite implementar uma rede sem fio sem a 

necessidade definir um ponto de acesso e estação(ões), ou seja, sem uma 

infraestrutura pré-definida de comunicação. 

O modo ponto de acesso é modo padrão dos roteadores sem fio, em que seu 

rádio é configurado para divulgar uma rede através de beacons e prover conectividade 

para uma ou mais estações. Esta é a configuração padrão dos roteadores e pontos 

de acesso. 

Estação é o modo complementar ao ponto de acesso, no qual o rádio fica 

monitorando os canais à procura de beacons anunciando a presença de redes sem 

fio, e tem a possibilidade de se associar a uma das redes divulgadas. Notebooks e 

celulares são exemplos de dispositivos que possuem este modo configurado por 

padrão. 

Beacons são pacotes de gerenciamento de rede sem fio no protocolo 802.11. 

Nele estão contidas informações sobre a rede como: o nome da rede (SSID), canal 

utilizado na rede, taxas, modulações, métodos de segurança compatíveis e economia 

de energia. Os Beacons são transmitidos periodicamente e servem para anunciar a 

rede sem fio e atualizar as configurações e serviços disponíveis das estações 

associadas à rede. 

A análise da rede realizada pelo SciFi tinha início através de varreduras, em 

que uma interface de rádio era criada e configurada para modo estação e ficava 

captando os beacons em todos os canais. A cada 500 segundos o processo de 

varredura era iniciado. 
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4.1.1 Confiabilidade da coleta 

Numa tecnologia na qual se transmite no espaço livre com baixas potências e 

altas frequências, é muito comum ocorrer perda de pacotes e este valor de perda 

cresce exponencialmente conforme o número de ativos competindo pelo mesmo meio 

aumenta. 

O processo para ouvir o meio era realizado apenas uma vez e comumente 

alguns beacons não eram captados pela varredura. Logo o resultado poderia 

apresentar ausência ou acréscimo de um dispositivo mesmo quando realizado em 

instantes seguidos, como pode ser visto na Tabela 4.1. 

 

1ª Varredura Quality SSID Canal 2ª Varredura 

00:23:CD:18:AA:08 25 "Geociencias" 1 00:23:CD:18:AA:08 

20:AA:4B:DB:77:BD 42 "MagLab" 1 20:AA:4B:DB:77:BD 

6E:70:02:6C:F9:1C 28 "ap0096" 1 6E:70:02:6C:F9:1C 

F8:D1:11:A0:88:C2 23 "AUDITORIO" 4 F8:D1:11:A0:88:C2 

14:CC:20:DD:DA:06 32 "mtthomaz" 6 14:CC:20:DD:DA:06 

F4:EC:38:C6:75:0A 35 "if1p-a125" 9 F4:EC:38:C6:75:0A 

F2:1A:67:91:95:58 58 "ap0490" 11 F2:1A:67:91:95:58 

F6:1A:67:91:95:58 60 "ClubWifi" 11 F6:1A:67:91:95:58 

F8:1A:67:91:95:58 58 "eduroam" 11 F8:1A:67:91:95:58 

FA:1A:67:91:95:58 60 "CadastroWifiUFF" 11 FA:1A:67:91:95:58 

FE:1A:67:91:95:58 60 "VisitantesUFF" 11 FE:1A:67:91:95:58 

C8:3A:35:34:17:10 54 "LDRX-IF_UFF" 11 C8:3A:35:34:17:10 

F2:1A:67:CA:9F:72 37 "ap0056" 11 F2:1A:67:CA:9F:72 

00:1A:3F:98:ED:28 23 "AMS" 11  

C4:6E:1F:DF:FB:F4 25 "labquimica" 5 C4:6E:1F:DF:FB:F4 

74:EA:3A:A1:49:C2 24 "Sophi@NET" 6 74:EA:3A:A1:49:C2 

02:15:6D:F2:14:A8 21 "ClubWifi" 6  
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6A:70:02:6C:F9:1C 21 "ClubWifi" 1  

62:66:B3:EC:FD:86 25 "VisitantesUFF" 1  

6E:66:B3:EC:FD:86 29 "ap0037" 1  

64:66:B3:EC:FD:86 18 "eduroam" 1  

00:23:CD:20:92:54 34 "TP_Link_023589" 6 00:23:CD:20:92:54 

02:15:6D:F2:14:A7 23 "AP0017" 6 02:15:6D:F2:14:A7 

F8:D1:11:A0:8F:2C 28 "Geociencias" 9 F8:D1:11:A0:8F:2C 

F2:1A:67:C0:1F:82 28 "ap0094" 11  

F6:1A:67:C0:1F:82 28 "ClubWifi" 11  

66:66:B3:EC:FD:86 29 "CadastroWifiUFF" 1  

64:70:02:6C:F9:1C 29 "eduroam" 1  

66:70:02:6C:F9:1C 21 "CadastroWifiUFF" 1 66:70:02:6C:F9:1C 

6A:66:B3:EC:FD:86 29 "ClubWifi" 1 6A:66:B3:EC:FD:86 

C4:6E:1F:38:74:D2 23 "" 6 C4:6E:1F:38:74:D2 

66:66:B3:C1:BD:66 18 "CadastroWifiUFF" 6  

00:15:6D:F2:14:A4 23 "eduroam" 6 00:15:6D:F2:14:A4 

02:15:6D:F2:14:A5 20 "CadastroWifiUFF" 6 02:15:6D:F2:14:A5 

02:15:6D:F2:14:A6 23 "VisitantesUFF" 6 02:15:6D:F2:14:A6 

00:1A:3F:4A:06:96 47 "if2p-acpt" 11  

90:F6:52:D9:C2:5E 20 "if1-s102" 11  

E8:94:F6:B6:90:7F 27 "if1p-a329" 11  

FA:1A:67:C0:1F:82 28 "CadastroWifiUFF" 11  

F6:1A:67:CA:9F:72 38 "ClubWifi" 11 F6:1A:67:CA:9F:72 

Tabela 4.1 - Tabela com a diferença entre duas varreduras.  

 

Na Tabela 4.1 foram feitas cinco varreduras consecutivas de um ponto de 

acesso aleatório (AP00126) e selecionadas as duas mais discrepantes. Foi 
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encontrado uma diferença de 39% das duas varreduras em quantidades de redes 

ouvidas. 

Além disso o processo de varredura era realizado de maneira sequencial entre 

os APs, o que permitia que enquanto um ponto de acesso executava o scan, os outros 

operassem normalmente publicando seus quadros de beacon. Em contrapartida, 

conforme a rede ia crescendo, 5 minutos se tornava um tempo insuficiente para a 

realização de varredura em muitos pontos de acesso da rede, conforme poderá ser 

inferido na Seção 5.1.3, o processo de coleta de dados não é tão rápido. O que 

precisou ser limitado para evitar problemas como mais um ponto de acesso realizar a 

varredura ao mesmo tempo e a coleta ser prejudicada. 

Conforme citado por Balbi em sua dissertação, é indicado executar a varredura 

em um AP por vez, pois quando esta tarefa é realizada, ele para de transmitir beacons 

e, se todos executassem ao mesmo tempo, não seria possível capturar informações 

dos APs da rede controlada. 

 

4.1.2 Excesso de dinamismo na rede 

A variação do resultado da coleta era suficiente para o algoritmo definir 

configurações distintas a cada momento de análise, ou seja, a cada vez que o 

processo era executado, uma nova configuração de rede era definida.  

Como consequência existia dinamismo acentuado da rede. Toda vez que um 

ponto de acesso modifica sua configuração de canal, todos as estações eram 

desassociadas. 

 

4.2 Escolha de canal 

A seleção de canal era restrita apenas a canais que não tinham sobreposição 

espectral de acordo com o protocolo 802.11, os chamados canais ortogonais. Por 

simplificação, o algoritmo de escolha de canal só levava em consideração os canais 

1, 6 e 11. Logo quando o processo de varredura encontrava um ponto de acesso no 
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canal 2 ou 3 era considerado como se tivesse no canal 1; um vizinho no canal 4 ou 5 

era considerado no canal 6 e assim sucessivamente. 

Como dito anteriormente, o código SciFi utiliza a quantidade de beacons como 

um dos parâmetros. O índice de saturação do ponto de acesso levava em conta a 

quantidade de redes publicadas no mesmo e também a potência de sinal dessas 

redes.  

Este índice de saturação era responsável por definir qual ponto de acesso terá 

prioridade na escolha do canal e levava em consideração todas as redes coletadas 

durante a varredura. 

O resultado final do algoritmo vinha de uma lógica de “política de boa 

vizinhança”, no qual a prioridade era o melhor uso do meio para todas as redes. Os 

APs internos eram configurados com canais em que há a menor quantidade de 

compartilhamento com outros dispositivos. 

No SBRC, por motivos como a grande quantidade de redes e pontos de acesso 

configurados em canais não ideais, o algoritmo SciFi convergia a escolha de canal da 

maioria dos seus APs para o mesmo resultado, que por fatores como o excesso e a 

má distribuição de redes no ambiente. 

 

4.3 Definição da potência de sinal 

O passo seguinte do algoritmo era a configuração de potência de sinal. 

Basicamente, após a escolha de canal, os APs ouviam o ambiente a fim de detectar 

outros dispositivos publicando a mesma SSID no seu canal. Se a busca tivesse um 

retorno não nulo, os APs reduziam sua potência de transmissão a fim de atenuar a 

auto interferência da rede. 

O processo de definição de melhor potência era feito de maneira recursiva no 

qual são selecionados os dois APs de maior interferência co-canal. Em um deles a 

potência é diminuída e o outro passa a operar em modo monitor para analisar a 

melhora dessa escolha; este processo era repetido até se encontrar o nível de 
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potência ideal onde esses dispositivos se escutassem de maneira atenuada ou nula, 

após isso, um novo par de APs era escolhido para fazer a análise.  

No evento, como haviam muitos APs da rede controlada no mesmo canal, este 

processo foi ainda mais custoso. Muitos pontos de acesso passaram a operar na 

potência mínima definida. 

 

4.4 Comunicação Controlador-Pontos de acesso 

Na versão inicial do controlador, boa parte da comunicação feita entre a 

controlador e os pontos de acesso era feita via um acesso remoto seguro conhecido 

como ssh. Este protocolo de comunicação tem um uso bastante difundido. O seu 

diferencial é a sua segurança, toda a transmissão é criptografada. No entanto este é 

um tipo de comunicação não escalável. Apesar de ser usar alguns métodos para 

facilitar a replicação do comando, como o uso de chaves de autenticação 

padronizadas, conforme a quantidade de dispositivos foi crescendo, o processo 

passou a ser bem lento e custoso.  

Outro fator era a falta de confiabilidade de se executar um script de comandos 

em caso de sobrecarga da rede, algumas informações chegavam em ordens 

diferentes, o que poderia resultar na invalidez da configuração ou até ocasionar avaria 

no equipamento rádio. Era preciso definir uma nova forma de comunicação. 

 

4.5 Java como backend e frontend  

O algoritmo foi escrito em Java, com a necessidade de bibliotecas pesadas e 

diversos recursos extras para funcionar. Com o passar do tempo, alguns dos 

softwares foram descontinuados, o que foi um agravante na hora de atualizar ou 

replicar o controlador. 
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 O Novo algoritmo 

  

Todas as adversidades apresentadas no evento contribuíram com a expertise do 

site survey da equipe e evidenciaram que era preciso redesenhar o algoritmo do 

controlador. 

 As mudanças foram implementadas para tratar alguns paradigmas do código 

antigo, entre eles como deixar a rede mais estável, com menos mudanças de 

configuração, mais escalável e otimizar a seleção de canal e potência, porém 

priorizando a própria rede.  

 

5.1 Fase de coleta 

5.1.1 Frequência das varreduras 

 As primeiras ações planejadas foram com a finalidade de melhorar a 

experiência de uso da rede e deixá-la mais estável. Os períodos e a forma de análise 

foram alterados. As análises para a coleta de informação e conferência se o resultado 

é o ideal passaram a ser feitas de madrugada ou aos fins de semana. 

A forma de coleta das varreduras também sofreu alterações. Em situações de 

uso crítico do meio há muita perda de pacotes, o que pode gerar diferentes resultados 

de varreduras mesmo se coletadas em momentos próximos visto no Seção 4.1.1. Para 

mitigar esse problema, passou a se fazer 5 coletas consecutivas e o resultado final 

ser a interseção dessas 5 coletas.  

Foi possível notar que, por mais que os APs estejam em posições fixas, há 

variação nos valores coletados de potência de sinal. Além disso, confirmou-se que há 

diferença na quantidade de outros pontos de acesso ouvidos em cada coleta, como 

detalhado no Seção 4.1.2.  
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O resultado final da coleta passou a ser uma interseção de todos os 

escaneamentos e, na qual há repetição de APs, é selecionado o de maior valor de 

potência de sinal coletado. 

 

5.1.2 Configuração inicial 

As imagens possuíam uma configuração de canal e potência padrão e os APs 

carregaram esta configuração durante a sua inicialização e só era alterado após a 

execução do algoritmo.  

Os APs realizavam teste de sanidade a cada 30 minutos, em que as 

informações de canal e potência do AP são comparadas com as armazenadas no 

banco de dados do controlador. Caso haja uma divergência, o controlador executa a 

reconfiguração do ponto de acesso. 

Após algum tempo operando a rede da UFF, notou-se que alguns pontos de 

acesso perdiam a sua configuração definida pelo controlador e retornavam para a 

inicial, o que fazia com que os APs ficassem no mesmo canal. A principal causa para 

este problema são as oscilações na rede elétrica dos prédios da Universidade, onde 

os pontos de acesso reiniciavam com esse acontecimento e eventualmente perdiam 

as configurações. As novas imagens passaram a realizar essa checagem no momento 

em que o ponto de acesso era inicializado. Esta ação mitigou a degradação da rede 

por perda de configuração.  

 

5.1.3 Comunicação ponto de acesso-servidor 

As informações de input do algoritmo passaram a ser requeridas através do 

protocolo Simples de gerência de rede (SNMP, sigla em inglês). Um protocolo bem 

comum em monitoramento de redes que trabalha com requisições leves em camada 

de aplicação, usando protocolo de transporte UDP, usando poucos recursos de rede 

e processamento. 
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O SNMP permite consultar informações de diversos dispositivos contidos ou 

não na sua rede, com uma alta abstração das camadas abaixo da de Aplicação da 

Camada OSI, ou seja, sem a necessidade de pesadas requisições ou configurações.  

Para facilitar este processo de consulta, usa-se o Management Information 

Base (MIB) que é uma árvore hierárquica organizada por tipo de informação. Nesta 

árvore estão gravadas informações necessárias para identificação e gerenciamento 

do dispositivo.  

Essa escolha otimizou bem o processo, mas alguns ajustes foram necessários. 

Foi desenhado um processo para executar toda a rotina de coleta de varredura com 

o comando snmpwalk. Foi definida uma MIB com as seguintes OIDs:  

 Informar o número de MACs; 

 Informar os MACs das interfaces reais e virtuais da rede sem fio; 

 Iniciar o processo de varredura; 

 Saber quantas linhas tem o resultado do escaneamento e dividir esse 

resultado em partes de até 1024 caracteres; 

 Saber quantas requisições são necessárias para ter toda a resposta; 

 Plotar o scan já particionado para caber no espaço; 

 Permitir a execução da varredura. 

 

 Os MACs passaram a ser informados para facilitar o algoritmo. Assim foi 

possível obter de maneira mais prática a relação entre o “nome do AP”, nomenclatura 

de identificação usada na Rede WiFi-UFF e os seus respectivos MACs. Ter essa 

relação bem definida auxilia nas rotinas do algoritmo para distinguir, dentro das 

informações de coleta, quais são os dados de pontos de acesso da rede do 

controlador e quais são dispositivos de redes externas.  

 Uma constatação feita foi que o tempo de requisição do SNMP é bem menor 

que o tempo do AP para realizar a coleta do scan, ou seja, A OID que informava o 

número de linhas retornava uma resposta errada, pois após ser chamada, o seu tempo 

de resposta era inferior ao tempo do processo de varredura. 

 Para solucionar foram inseridas algumas linhas de código no script que iniciava 

o processo de varredura através da chamada da OID. Esse código é um semáforo 
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que informava um valor enquanto durante a execução e depois outro valor quando o 

processo era finalizado. 

 Outro ajuste é que uma OID de SNMP só aceita até 1024 caracteres de 

resposta a cada requisição feita, para solucionar este problema foi preciso adicionar 

uma OID para informar a quantidade de requisições SNMP para obter toda a 

informação da varredura.  

Na lógica do processo foi estimado que 16 linhas de coleta do scan era um 

valor suficiente de dados e ao mesmo tempo seguro para não ultrapassar 1024 

caracteres, então o resultado da varredura passou a ser particionado a cada 16 linhas. 

5.2 Fase de processamento 

5.2.1 Análise da rede interna 

 A política do algoritmo mudou, isto é, em vez de priorizar a minimização da 

interferência entre todos os APs é mais importante priorizar a interferência interna, e 

depois levar em conta a interferência externa. 

 Vale lembrar que o SciFi trabalha majoritariamente apenas com canais 

ortogonais e para aproveitar melhor a faixa de espectro de 2,4 GHz são usadas 3 

possibilidades: os canais 1, 6 e 11. 

 O resultado final da coleta era separado em duas partes; uma com os APs da 

rede gerenciada pelo SciFi e outra com os APs de outras redes. A primeira fase da 

decisão passou a ser a definição de uma configuração ideal para a rede interna 

usando apenas a primeira parte da coleta, onde o resultado final é uma configuração 

genérica correlacionando apenas as possibilidades entre os APs da rede. 

 Para chegar a essa configuração, é feito o seguinte processo:  

 Monta-se uma relação entre esse AP e todos os outros APs que apareceram 

na varredura, chamada de matriz de interferência; 

 

 É pressuposto o pior cenário, onde todos os APs estão no mesmo canal; 

 

 É escolhido o AP com a maior interferência absoluta dos outros dispositivos da 

rede; 
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 Neste AP, é selecionada uma frequência dos outros dispositivos e analisada o 

quanto a interferência absoluta foi minimizada; 

 

 Este processo é repetido até se encontrar a melhor configuração possível, ou 

seja, com a menor frequência absoluta entre os APs. 

 

 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004  

AP0001 - 30 50 20 A 

AP0002 - - 30 40 A 

AP0003 - - - 10 A 

AP0004 - - - - A 

 A A A A Canais 

Tabela 5.1 - Matriz de Interferência, onde os valores de cada posição são 
correspondentes ao Quality coletado na varredura. 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004  

AP0001 - 30 50 20 A 

AP0002 - - 30 40 A 

AP0003 - - - 10 A 

AP0004 - - - - A 

 A A A A Canais 

Tabela 5.2 - Matriz de Interferência na primeira rodada, é escolhido o AP com o 
maior somatório de interferência. 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004  

AP0001 - 0 0 0 B 

AP0002 - - 30 40 A 

AP0003 - - - 10 A 

AP0004 - - - - A 

 B A A A Canais 

Tabela 5.3 - Matriz de interferência na primeira rodada, um novo canal é escolhido, 
resultando na ortogonalidade dele perante aos outros da tabela. 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004  

AP0001 - 0 0 0 B 

AP0002 - - 30 40 A 

AP0003 - - - 10 A 

AP0004 - - - - A 

 B A A A Canais 

Tabela 5.4 - Matriz de Interferência na 2ª rodada, é escolhido o próximo AP com 
maior somatório de interferência. 

 



 

 

43 

 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004  

AP0001 - 30 0 0 B 

AP0002 - 0 0 0 B 

AP0003 - - - 10 A 

AP0004 - - - - A 

 B B A A Canais 

Tabela 5.5 - Matriz de Interferência na 2ª rodada, são testados canais até diminuir o 
somatório geral da tabela. Alguns valores de interferência da rodada anterior podem 

retornar pois deixaram de ser ortogonais. 

 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004  

AP0001 - 0 0 0 B 

AP0002 - 0 0 0 C 

AP0003 - - - 10 A 

AP0004 - - - - A 

 B C A A Canais 

Tabela 5.6 - Matriz de Interferência na 3ª rodada, um novo AP é escolhido. 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004  

AP0001 - 0 0 0 B 

AP0002 - 0 0 0 C 

AP0003 - - - 10 A 

AP0004 - - - - A 

 A A A A Canais 

Tabela 5.7 - Matriz de Interferência na 3ª rodada, seu canal é alterado até diminuir o 
somatório geral da tabela 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004  

AP0001 - 0 0 0 B 

AP0002 - 0 0 0 C 

AP0003 - - - 10 A 

AP0004 - - - - A 

 B C A A Canais 

Tabela 5.8 - Matriz de Interferência resultado final. 

 

5.2.2 Análise de auto interferência 

 Feito a escolha dos canais genéricos ainda é possível que alguns APs da rede 

interna consigam se escutar. A solução atual foi saber, primeiramente, o que é um 

nível de sinal tolerável que não cause grande interferência nos APs vizinhos. Para 

isso foi definido um limiar do parâmetro Quality igual ou menor a 30 ou Nível de sinal 
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recebido igual ou maior a -75 dBm. Todos os APs que são escutados com valores 

maiores que os citados têm a suas potências diminuídas até chegarem a esse valor 

aceitável.  

 

5.2.3 Análise da rede externa 

 Após a conclusão da primeira parte do processamento, essa configuração 

genérica é confrontada com os canais dos APs externos à rede SciFi e, nesse instante, 

é decidido com quais valores reais de canais haverá um uso mais eficaz do meio, com 

menor interferência entre as redes. 

 Nesta parte do processo acrescentamos as informações dos APs externos à 

rede aos cálculos. São feitos testes relacionando os resultados dos canais genéricos 

com uma análise combinatória dos canais ortogonais possíveis. No final é escolhido 

a combinação de canais que cause menos interferência com as outras redes. 

 

5.2.4 Canais não ortogonais em APs externos 

Alguns APs podem estar publicando rede em um canal não ortogonal. Balbi[7] 

explica que no algoritmo implementado, a interferência gerada por vizinhos em canais 

diferentes de 1, 6 ou 11 é considerada como se atuasse em um desses canais (o mais 

próximo), já que os espectros desses canais acabam, em parte, por se sobrepor, como 

mostra a Figura 3.6. Por exemplo, um vizinho não controlado operando no canal 2 ou 

3 é considerado pelo algoritmo como se estivesse no canal 1; já um vizinho no canal 

4 ou 5 é considerado como se estivesse no 6. 

O novo planejamento é distrubuir o valor de potência do sinal escutado de forma 

diretamente proporcional à sua sobreposição entre os canais ortogonais. 
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Figura 5.1 - Interseção entre os canais adjacentes 

 

Os fatores escolhidos foram:  

 80% da potência para canais adjacentes com distância igual a 1. 

 60% da potência para canais adjacentes com distância igual a 2.  

 40% da potência para canais adjacentes com distância igual a 3.  

 20% da potência para os canais com distância igual a 4 (que teoricamente não 

se tangem, mas não há banda de guarda entre eles). 

 Distâncias maiores que 4 não causam interferência de canal adjacente.  

 

Um AP que está no canal 3, por exemplo, terá 60% da potência escutada na coleta 

adicionada ao cálculo de interferência do canal 1 e 40% do canal 6. 
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 Desenvolvimento do código 

 Com o intuito de transformar o algoritmo em código executável e possível de 

se embarcar em um ponto de acesso com hardware limitado a fim de transformá-lo 

em um controlador, foi escolhido programar o algoritmo em C: Uma linguagem de alto 

nível com sintaxe estruturada, cujo uma das vantagens é a simplicidade para atender 

a necessidades pensadas para implementação do código como, funções 

matemáticas, desenvolvimento de algoritmos recursivos, armazenamento de 

informações, alto grau de compatibilidade com outros softwares e protocolos. Além 

disso, é mais rápido, mais escalável e usa menos recursos se comparado com um 

script em bash. Entretanto, durante o processo de desenvolvimento houve uma certa 

dificuldade de integrar o código à rotina de monitoramento de redes, e por isso, foi 

necessário adaptar as bibliotecas de SNMP disponíveis. 

 

 

6.1 Planejamento 

6.1.1 Organização do código 

 

Uma boa prática para organizar o código, é separá-lo em módulos e deixar a 

função principal mais enxuta, com uma característica apenas gerencial: entrada e 

saída de dados e chamada de outras funções.  

O código foi separado em três grandes módulos: Um procedimento para coleta, 

outro para preparação dos dados e o último para o algoritmo de alocação de canal e 

controle de potência. 

No módulo de coleta está contido o processo de leitura dos pontos de acesso 

a partir de um arquivo, além das rotinas de chamadas de SNMP para captar os MACs 

das interfaces de rede sem fio dos pontos de acesso e todo o processo de coleta das 

informações da varredura. 
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O módulo de preparação de dados filtra as informações coletadas no primeiro 

módulo, retirando das listas encadeadas as outras redes que estão debaixo da 

governança do controlador além das redes secundárias publicadas pelos roteadores 

externos; a ordenação dos pontos de acesso com maior interferência e a separação 

dos dados da rede interna e das redes externas captadas na varredura. 

O módulo do algoritmo cria a matriz de interferência para a rede interna, faz a 

análise da melhor configuração para os pontos de acesso, define o melhor canal a 

partir de uma análise com as redes externas e, por fim, define a melhor potência. 

Funções e procedimentos muito complexos ou recorrentes foram separados 

em códigos auxiliares. Para facilitar a organização, estas funções foram escritas em 

arquivos separados e definidas como bibliotecas. 

 

6.1.2 Bibliotecas 

Este capítulo descreve algumas bibliotecas que foram importadas e outras 

construídas, mas que são fundamentais para o funcionamento do código. 

A net-SNMP[8] foi primeira biblioteca a ser estudada. No site, onde ela está 

disponibilizada, informa que o código e a API não estão completamente desenvolvidas 

e documentadas. Alguns ajustes foram necessários para torná-la compatível com a 

comunicação já existente entre servidor-cliente via protocolo SNMP. 

Ainda no mesmo site, é possível baixar bibliotecas para suportar execuções de 

chamadas SNMP e uma função básica que funciona da seguinte maneira: É 

necessário nomear variáveis dentro do código com a OID, IP, comunidade e versão 

do SNMP. Após compilado o código, sempre que chamado, retorna na tela o resultado 

daquela consulta. Transformou-se o código em uma função dentro de uma biblioteca. 

Foi necessário mudar o código para solicitar essas informações como parâmetros de 

entrada ao chamar a função. 

Enquanto algumas OIDs apresentam apenas características de acionamento 

de scripts dentro do AP que não tinham necessidade de serem salvas e nem exibidas 

em tela, outras OIDs retornam informações que precisam ser salvas em variáveis para 
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dar continuidade no processo. Foram criados parâmetros de entrada na chamada da 

função para indicar a necessidade de exibir a informação na tela e de escrever o 

retorno numa variável. Além de atender à necessidade do processo, esta mudança 

facilitou bastante, principalmente em momentos de depuração do código durante o 

seu desenvolvimento. 

Criou-se uma biblioteca para definições dos tipos de variáveis e estruturas que 

são trabalhadas no código. Além da estrutura das listas e dos nós que serão contidos 

nelas, a quantidade de scans também foi definida nessa biblioteca. 

Devido à complexidade de trabalhar com listas encadeadas, que será melhor 

descrito na seção 6.1.5, algumas funções básicas de criação, adição, remoção e print 

de nós e listas foram colocadas em uma biblioteca. 

A última biblioteca criada foi pensada para separar funções com alguma 

complexidade, mas não o suficiente para serem definidas como um módulo. São 

funções básicas para manipular arquivos (leitura e escrita), filtros e ordenações de 

listas. 

 

 

6.1.3 Variáveis Globais, passagem de parâmetros e outros 

 Um planejamento que precisou ser redefinido com o desenvolvimento já em 

andamento foi a exclusão de variáveis globais do código. No começo, diversas 

variáveis globais foram criadas, porém conforme o código ganhava volume, ficou 

muito complexo fazer a depuração do mesmo. As variáveis globais eram alteradas em 

vários momentos e algumas vezes até simultaneamente, apresentando erro de 

memória (segmentation fault). 

 As funções e os procedimentos passaram a funcionar exclusivamente com 

variáveis locais e passagem de parâmetros por valor ou por referência. Facilitando 

assim o processo de verificação do código, evitando erros desconhecidos, além de 

economizar a memória que antes ficaria alocada diretamente à variável global 

enquanto o programa estivesse sendo executado, o que é chamado de vazamento de 

memória. 
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Um processo de varredura completo possui um tempo muito superior ao do 

script, era possível que um mesmo ponto de acesso fosse escalado para realizar a 

segunda rodada de varredura sem ter finalizado a primeira. Para mitigar este problema 

foi criado uma função de delay. 

Testa_arquivo é uma função de suporte para àquelas que operam leitura e 

escrita nos arquivos. 

A função tamanho_str foi implementada para informar o tamanho de uma 

determinada informação apontada como parâmetro de entrada. Essa função é 

essencial na manipulação do retorno das chamadas do SNMP. 

A função le_arquivo_ap foi criada com o objetivo de montar uma lista 

encadeada a partir de um arquivo com uma lista de IPs. Ela recebe como parâmetros 

de entrada o caminho onde o arquivo desejado está e a uma variável lista que será 

incrementada com a informação. A função, primeiramente testa se o arquivo existe 

usando a função testa_arquivo que será descrita a seguir, depois salva todo o seu 

conteúdo em uma variável do tipo char com auxílio do comando fgets, por último a 

função salva esta informação na lista usando a função push_ap. 

 

6.1.4 Trabalhar com arquivos ou listas encadeadas 

Foi pensado em escrever o processo da coleta num arquivo texto, mas notou-

se que esta informação sofria muitas alterações durante a execução do algoritmo. 

Escolheu-se então usar listas encadeadas para armazenar as informações de coleta, 

a motivação foi que armazenar os dados em memória traria um ganho de desempenho 

durante a manipulação dos dados. 

Elaborou-se uma lista encadeada onde cada nó representa um ponto de acesso 

a ser estudado, é chamada de lista de lista_ap e o nó de nó_ap. 

A lista_ap possui um inteiro para indicar o tamanho da lista de pontos de 

acesso e um ponteiro para o primeiro nó_ap da lista. É possível ver na Tabela 6.1 a 

sua estrutura. 
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typedef struct lista_ap 

{ 

 int tamanho; 

 t_ap* inicio; 

} l_ap; 

Tabela 6.1 - Estrutura lista_ap 

 

Cada nó_ap possui uma estrutura informacional que contém referências 

básicas como ponteiros para vetores de tamanho variável que indicavam o nome do 

dispositivo, IP e todos os MACs relacionados àquele AP. Além dessa estrutura, um 

nó_ap também possui dois ponteiros para estruturas do tipo scan, que será descrita 

mais adiante, um que aponta para uma lista de coleta das varreduras internas e outro 

para as varreduras externas, além de um ponteiro para o próximo nó. Na Tabela 6.2, 

apresenta a sua estrutura. 

typedef struct no_ap  

{ 

 char* nome; 

 char* IP; 

 char* MAC; 

 l_scan* scan_interno; 

 l_scan* scan_externo; 

 void* proximo; 

} t_ap; 

Tabela 6.2 - Estrutura no_ap 

 

A lista_scan é uma estrutura que contém um inteiro para informar o tamanho 

dessa lista que, inicialmente, é igual a quantidade de vizinhos coletados na varredura 

e um ponteiro para o primeiro nó_scan, o nó cabeça da lista. A estrutura da 

lista_scan é mostrada na Tabela 6.3. 
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typedef struct lista_scan 

{ 

 int tamanho; 

 t_scan* inicio; 

} l_scan; 

Tabela 6.3 - Estrutura lista_scan 

 

Um nó_scan, como é mostrado na Tabela 6.4, possui variáveis do tipo inteiro 

para receber informações de canal e qualidade e variáveis com alocação dinâmica de 

memória do tipo char para receber o MAC e o SSID dos APs vizinhos. Por fim, um 

ponteiro para o próximo nó da lista. 

typedef struct no_scan  

{ 

 int quality; 

 int canal; 

 char* MACScan; 

 char* SSID; 

 struct no_scan * proximo; 

} t_scan; 

Tabela 6.4 - Estrutura no_scan 

 

 O resultado da varredura começa com um dado bruto resposta do comando 

iwlist, como mostra a Tabela 6.6, e é filtrado dentro do próprio AP, onde apenas 

aproveitam-se as informações de MAC, canal, qualidade do sinal (quality) e SSID da 

rede, como é visto na tabela 6.5. Estes parâmetros, de cada vizinho coletado na 

varredura, são consolidados e retornados na OID 1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.40 da MIB 

SciFi, analogamente estes são os parâmetros armazenados na estrutura nó_scan. 

 

 0A:27:22:28:F2:6F  1 29 \"ap0485\" 

 F8:1A:67:C0:56:30  1 35 \"eduroam\" 
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 FA:1A:67:C0:56:30  1 35 \"WifiUFF\" 

 F2:1A:67:C0:56:30  1 33 \"ap0152\" 

 06:27:22:28:F2:6F  1 28 \"VisitantesUFF\" 

Tabela 6.5 - Retorno da varredura a partir da chamada SNMP. 

 

wlan7     Scan completed : 

          Cell 01 - Address: 60:E3:27:90:4C:F2 

                    Channel:6 

                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6) 

                    Quality=34/70  Signal level=-76 dBm 

                    Encryption key:on 

                    ESSID:"PPGADONLINE" 

                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s 

                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s 

                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s 

                    Mode:Master 

                    Extra:tsf=000000f77c9f9d79 

                    Extra: Last beacon: 90ms ago 

                    IE: Unknown: 000B50504741444F4E4C494E45 

                    IE: Unknown: 010882848B960C121824 

                    IE: Unknown: 030106 

                    IE: Unknown: 2A0102 

                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 

                        Group CIPher : CCMP 

                        Pairwise CIPhers (1) : CCMP 

                        Authentication Suites (1) : PSK 

                    IE: Unknown: 32043048606C 

                    IE: Unknown: 2D1AEE111BFFFFFF0000000000000000000100000000000000000000 

                    IE: Unknown: 3D1606070500000000000000000000000000000000000000 

                    IE: Unknown: 7F080000000000000040 

                    IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00 

                    IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F 

                    IE: Unknown: 
DDAA0050F204104A00011010440001021057000101103B000103104700100000000000001000000060E327
904CF21021000754502D4C494E4B10230014544C2D57523934304E2F544C2D57523934314E441024000336
2E3010420003312E301054000800060050F20400011011001A576972656C65737320526F7574657220544C
2D57523934314E44100800020086103C000101104900140024E26002000101600000020001600100020001 

          Cell 02 - Address: 18:A6:F7:21:75:C8 

                    Channel:9 

                    Frequency:2.452 GHz (Channel 9) 

                    Quality=44/70  Signal level=-66 dBm 
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                    Encryption key:on 

                    ESSID:"SGC" 

                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s 

                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s 

                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s 

                    Mode:Master 

                    Extra:tsf=0000014366ec0746 

                    Extra: Last beacon: 90ms ago 

                    IE: Unknown: 0003534743 

                    IE: Unknown: 010882848B960C121824 

                    IE: Unknown: 030109 

                    IE: Unknown: 2A0100 

                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 

                        Group CIPher : CCMP 

                        Pairwise CIPhers (1) : CCMP 

                        Authentication Suites (1) : PSK 

                    IE: Unknown: 32043048606C 

                    IE: Unknown: 2D1AEF111BFFFF000000000000000000000100000000000000000000 

                    IE: Unknown: 3D16090F0200000000000000000000000000000000000000 

                    IE: Unknown: 7F080000000000000040 

                    IE: WPA Version 1 

                        Group CIPher : CCMP 

                        Pairwise CIPhers (1) : CCMP 

                        Authentication Suites (1) : PSK 

                    IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00 

                    IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F 

                    IE: Unknown:  

Tabela 6.6 - Resultado de uma varredura a partir do comando iwlist 

 

 

 Como pode ser visto, todos as estruturas foram encapsuladas em tipos 

customizados para facilitar a programação. 
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6.1.5 Operações especiais para as listas encadeadas 

Foram criadas funções para suportar as operações mais recorrentes como: 

adição e remoção de um nó; criação, remoção, ordenação, impressão de uma lista. 

Segue abaixo uma breve descrição de cada uma. 

A partir daqui as funções, falando no quesito de lógica de implementação, são 

bem similares tanto para uma lista de APs quanto para uma lista de scan (varreduras). 

Funções diferentes foram criadas devido à estrutura de entrada ou de retorno ou as 

variáveis que se inicializam dentro da função. 

As funções de criação de lista não precisam de parâmetros de entrada e nos 

retorna uma referência para a lista desejada. O processo consistia em alocar um 

espaço da memória conforme o tipo de lista e inserir informação de tamanho zero e 

um ponteiro em NULL para inicializar a lista. 

Funções foram criadas para testar se a lista está vazia, são elas a 

lista_scan_vazia e lista_ap_vazia. Elas recebiam uma lista e retornavam um valor 

booleano (verdadeiro ou falso) caso o tamanho da lista fosse igual a zero. 

Estruturou-se o código com lógicas diferenciadas entre o primeiro elemento da 

lista e os demais elementos. Foram escritas funções específicas de criação e remoção 

do primeiro nó da lista, como será descrito a seguir. 

Push_ap e push_scan foram os nomes dados para as funções que adicionam 

um nó no início da lista. Era necessário alocar memória para todas as variáveis 

definidas na estrutura do nó e depois incluir o nó no início da lista, para isso o ponteiro 

“próximo” do nó_ap aponta para o ínicio da lista e este, por sua vez, aponta para o 

nó_ap propriamente dito. 

Para remover o primeiro nó da lista, foram criadas as funções pop_ap e 

pop_scan. A lógica é primeiramente testar se a lista está vazia, caso esteja, notificar 

o usuário com uma informação na tela. Se a lista não estiver vazia, então cria-se um 

ponteiro para referência e o aponta para o início da lista, isso é feito para manter a 

referência desse ponteiro e liberar a memória alocada para ele.  
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 imprime_lista é a função que imprime na tela uma determinada informação de 

todos os nós da lista. 

indice_scan a função que dado uma lista e um determinado scan, a função 

retorna um índice da posição desse nó.  

 A função na_posição retorna o nó desejado dado uma lista e um determinado 

índice como parâmetro de entrada. 

 Adiciona_scan adiciona um nó em uma determinada posição da lista, dado a 

lista e o índice desejado. Importante ressaltar que o nó é apenas inicializado, é preciso 

fazer um outro processo para imputar informação. 

Apaga_scan é a função que apaga um determinado nó dado um índice. 

Particularmente é uma função delicada, pois precisa se preocupar com a liberação da 

memória alocada. Para isso usa-se o comando free. 

A função troca_nó_scan, troca a posição de dois nós dentro de uma lista. 

Função um pouco mais complexa, pois foi necessário implementar uma série de testes 

prévios e foi usado funções listadas acima para suportar as suas operações, como 

posição_scan e indice_scan. 

Com um procedimento bem próximo a função relatada no parágrafo anterior, 

troca_no_lista é capaz de trocar um determinado nó de uma lista para outra. 

maior_scan e menor_scan são funções que dão o maior e o menor valor a 

partir de um índice informado como parâmetro de entrada. Estas funções surgiram 

para suportar as funções de ordenação que serão descritas no próximo parágrafo. 

ordena_crescente e ordena_descrescente são funções capazes de ordenar 

a lista de maneira crescente ou decrescente. No caso da uma lista com informações 

de varredura é possível considerar valores de canal ou quality para ordenação. Logo 

foi criado a variável tipo, que serve como flag: 1 para quality e 2 para canal. 

Estas foram as funções consideradas básicas para a execução das operações 

mais complexas. 
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6.2 Coleta dos dados 

 Conforme visto na Figura 6.1, a fase de coleta foi estruturada em duas partes: 

A primeira consiste em criar uma lista dos APs, preencher os nós dessa lista com 

informações de IP, nome do AP e MAC a partir de chamadas SNMP ou leitura do 

arquivo. 

A segunda parte cria listas com os conteúdos previamente filtrados das 

varreduras, onde cada nó contém informações de MAC, SSID, quality e canal. Para 

este processo ser realizado, precisa realizar as chamadas SNMP numa ordem 

específica que será descrita a seguir.  

 

Figura 6.1 – Fluxograma da fase de coleta de dados. 

 

6.2.1 A função chama_snmp 

A primeira adaptação realizada no código da função original do SNMP foi para 

deixar de atribuir manualmente os valores de IP e OID em variáveis e passar a recebê-

los como parâmetros de entrada da função. Os valores de comunidade e versão do 

SNMP permaneceram sendo definidos dentro do código, pois não era necessário 

alterá-los para trabalhar na rede WiFi UFF. 

O código original apenas exibia o resultado de uma determinada chamada na 

tela. Para o algoritmo era necessário manipular o retorno de algumas dessas 
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chamadas, então para isso foi implementado uma forma de salvar o resultado numa 

variável de retorno do tipo char. 

Devido a relevância de executar várias chamadas OIDs para realizar o 

processo de varredura, notou-se que muitas dessas chamadas não precisavam ser 

salvas em variáveis e várias outras não tinham a necessidade de serem exibidas na 

tela. Para facilitar nessa manipulação, acrescentou-se variáveis do tipo inteiro como 

parâmetros de entrada que funcionavam como flag se houvesse necessidade de 

salvar na variável de retorno e/ou ser exibida. 

Ainda nessa função acrescenta-se um caractere especial (\0) no final do 

resultado do SNMP para indicar que a informação útil acabou e a partir dali pode 

conter lixo. Essa ação foi tomada para facilitar a manipulação dos dados da varredura. 

  

6.2.2  Rotina das chamadas SNMP 

 

Como dito brevemente na Seção 5.1.3 e observado na Figura 6.1, muitas OIDs 

precisavam ser chamadas para executar o processo de varredura completo, agora 

vamos descrevê-las melhor.  

A primeira OID chamada é Allow_Scan, ela serve como um semáforo para 

liberar o processo de varredura. A função cria um arquivo específico que as próximas 

OIDs do processo farão um teste se este arquivo existe. 

Após isso chamamos a OID para realizar o processo de varredura. Ela 

basicamente testa se o arquivo semáforo existe, caso sim, ela executa o comando 

iwlist, processa os dados e o salva em um arquivo. No final ela remove o arquivo 

semáforo. 

A seguinte chamada informa a quantidade de linhas da varredura. Essa 

informação é importante pois o resultado da varredura, provavelmente, precisará ser 

particionado para caber no espaço disponível de uma OID. 
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Por último é realizado a chamada para coletar o resultado da varredura. Para 

ter o resultado completo, essa OID precisa ser chamada de acordo com a razão 

quantidade de linhas dividido por dezesseis. Dezesseis foi a quantidade de linhas 

considerada segura para conter menos de 1024 caracteres de informação. 

 

6.2.3 Salvar varreduras em listas 

Um grande desafio na implementação do código foi pegar uma grande string, 

que é o retorno da chamada do SNMP, como visto na tabela 6.5, particionar e salvá-

lo em diferentes variáveis. 

Alguns padrões de caracteres no resultado foram analisados e usados como 

referência. Por exemplo, o caractere \n que indica pular linha. Outros foram 

acrescentados como o caractere \0, conforme foi descrito no último parágrafo da 

seção 6.2.2. 

As referências ditas anteriormente serviram como delimitadores para aplicar a 

função strtok e strcpy, além disso foi usado a função atoi nas informações de canal e 

quality para transformar o tipo de char para inteiro. É possível visualizar essas 

manipulações nas funções coleta_dados e trata_scan dos arquivos SciFi.c. e 

SciFi_func.h, respectivamente. 

 

6.3 Preparação da informação 

Com o final da parte coleta, todas as informações das varreduras são alocadas 

em listas encadeadas. Em seguida, era necessário a higienização e tratamento dos 

dados, como visto na Figura 6.2.  
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Figura 6.2 – Fluxograma da fase de tratamento de dados 

 

6.3.1 Higienização e organização dos dados 

No ambiente corporativo, assim como a rede sem fio da UFF, é comum ter 

várias redes com diferentes processos de segurança e autenticação, como uma rede 

administrativa e outra para visitantes, por exemplo. O primeiro passo é retirar todas 

as redes secundárias propagadas pelo mesmo dispositivo, pois os pacotes dessa rede 

informam a potência rádio do dispositivo e seriam observadas pelo algoritmo como 

múltiplos dispositivos ocupando aquele canal, quando na realidade é apenas um 

dispositivo com múltiplas SSIDs. No caso da UFF foi aproveitado apenas a SSID 

“APXXXX”, as redes “Eduroam”, “WiFIUFF”, “CadastroWifiUFF” e “VisitantesUFF” 

foram descartadas. 

 Como relatado na Seção 5.1.1, cinco varreduras são realizadas para dar 

confiabilidade à coleta. A segunda parte do processo consiste em ordenar a lista em 

ordem alfabética, depois varrer a lista de maneira recorrente em busca de SSIDs 

iguais e remover o nó que tem o menor valor de quality até restar apenas um único nó 

com aquela SSID. Assim como resultado final da lista será um nó para cada SSID 

coletada na varredura, contendo os maiores valores de sinal captados, o que 

representa um pior cenário de interferência montado com as informações reunidas no 

processo.  

 O próximo passo é separar o que é rede interna do que é rede externa. Com a 

criação da função troca_no_lista, explicada na seção 6.1.5, este processo ficou 
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relativamente simples. Tem-se duas listas encadeadas vinculadas a cada nó_ap, uma 

contendo as redes externas e outra apenas as SSIDs da rede interna. 

 Para organizar e otimizar a busca na lista é realizada uma ordenação das 

varreduras por canal em ordem crescente usando a função ordena_crescente.  

 Após isso é preciso ordenar a lista de APs de acordo com a quantidade de 

interferência sofrida por ele pela própria rede. Nesse processo apenas soma-se a 

quantidade os valores de quality de todos os nós da lista_scan_interno. Esta 

ordenação tem a finalidade de priorizar as zonas mais críticas da rede e assim diminuir 

algumas iterações no processo do cálculo do algoritmo. 

  Atualmente, durante o processo de higienização dos dados aparece o 

erro mostrado no anexo F. Este erro indica um problema na manipulação dos dados 

na memória. Possivelmente uma tentativa de liberar um ponteiro que não foi alocado 

dinamicamente, não existe ou não pode ser encontrado. É necessário um processo 

de apuração minucioso no código para encontrar o erro. 

 

6.3.2  Matrizes de interferência 

 Para suportar o algoritmo é preciso criar matrizes de interferência para a rede 

interna e externa. Primeiramente vamos descrever a matriz de interferência externa: 

Onde é criada uma matriz com número de linhas do tamanho da lista_ap e número 

de colunas igual a 3, para representar o quantitativo dos canais ortogonais. 

 Da lista_scan_externa é lido os valores de quality de cada nó e são 

distribuídas de acordo com a lógica descrita na seção 5.2.4. O resultado final é uma 

matriz onde as linhas representam os APs analisados pelo algoritmo e as colunas 

representam os valores agregados da interferência nos canais ortogonais, como 

mostrado na tabela 6.7. 

ap0001 90 52 34 

ap0002 55 60 110 

ap0003 72 25 48 
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Tabela 6.7 - Matriz interferência externa 

 

 Por último é preciso montar a matriz interferência da rede interna. Varre-se 

todas as listas de varreduras internas e replica os SSIDs APXXXX únicos em uma 

nova lista, vamos chamá-la de lista_algoritmo, após isso ordena-se essa lista de 

maneira crescente. O passo seguinte é criar uma matriz do tipo inteiro com a dimensão 

de linhas do tamanho da lista_ap e a quantidade de colunas igual ao tamanho da lista 

de SSIDs únicos, chamada matriz_interna. Após isso adiciona-se à matriz os valores 

de quality em cada posição de forma que cada linha represente um nó da lista_ap e 

cada coluna seja o um AP que cause interferência. Os APs que não se escutam, 

coloca-se o valor zero, resultando uma matriz como a Tabela 6.8. 

 

APS AP0001 AP0002 AP0003 AP0004 

AP0001 - 30 50 20 

AP0002 - - 30 40 

AP0003 - - - 10 

AP0004 - - - - 

Tabela 6.8 – Matriz de interferência interna. 

 

6.4 Cálculo de algoritmo 

 

Figura 6.3 – Fluxograma da fase de processamento. Análise da rede interna. 
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 O nó da lista_algoritmo terá o nome do AP e mais dois campos para definir o 

canal genérico e o canal ortogonal. Canal_genérico será um campo do tipo inteiro 

com três opções: 1, 2 e 3. Canal_ortogonal será outro campo do tipo inteiro que terá 

as opções dos canais ortogonais: 1, 6 e 11. 

Inicialmente todos começam com o valor 1 para os dois campos, é o processo 

Inicialização do algoritmo da Figura 6.3. Usa-se a matriz de interferência para definir 

qual é o AP com a maior interferência, para isso soma os valores de cada linha da 

matriz, o maior valor indica o AP com mais interferência. 

A partir daí usa-se o método guloso para otimizar a distribuição de canal, um 

conjunto de iterações onde é varrida toda a lista_algoritmo, faz-se iterações 

mudando o valor canal_genérico e analisando se a interferência local (com este AP) 

melhora. 

Se mesmo após otimizado, algum AP tiver média de interferência maior que 60, 

reduz a potência deste AP à metade (3dB), pois subentende-se que este local está 

com uma alta densidade de dispositivos. 

 

Figura 6.4 – Fluxograma da fase de processamento. Análise da rede externa. 

 

Após definido a melhor distribuição de canais genéricos e suas respectivas 

potências, é preciso definir qual o melhor canal ortogonal. O processo é mostrado 

através da Figura 6.4. É feito uma combinação entre canais genéricos e ortogonais e 

testado se aquela combinação é a que terá o menor valor de interferência agregado. 
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6.5 Entrega dos resultados 

 Os resultados são entregues em um arquivo com o nome de cada AP e a 

informação de canal e potência ideal calculada pelo algoritmo. Estes arquivos são 

criados em um caminho exato e fazem parte, entre outras coisas, do teste de sanidade 

realizado pelos APs. 
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 Conclusão 

A evolução tecnológica faz com que, cada vez mais, um serviço de 

telecomunicações, como o acesso de rede sem fio a internet, seja um apetrecho de 

suporte a outros serviços e tenha, cada vez menos, percepção de valor em sua 

função. Atualmente implementar uma rede sem fio de grande porte e ter um 

controlador que simplesmente faça a operação da rede está vivendo essa 

obsolescência.  

Como dito na Seção 1.2, posicionamentos diferentes para agregar valor ao 

serviço estão sendo idealizados no mercado e no meio acadêmico. O mais importante 

é que essa mobilização está acontecendo nos dois âmbitos. O SciFi optou por agregar 

valor reduzindo os custos de hardware e instalação, em contrapartida o 

desenvolvimento de soluções que vão em direção a esse objetivo são desafiadoras. 

A experiência de fazer uma rede sem fio em um evento com uma alta densidade 

de público, agregado com toda a experiência adquirida nesses três anos 

administrando a rede a UFF, permitiu a equipe do projeto SciFi ter vários Insights 

sobre como melhorar a lógica e a política do algoritmo. O resultado final é um produto 

cada vez mais eficiente e mais simples de instalar, sem a necessidade de um site 

survey complexo, reduzindo assim o custo de implementação da rede. 

 A tentativa de transformar o código em um software compilado auxilia na 

estratégia do projeto, dando a possibilidade de embarcar o algoritmo em hardwares 

de menor custo. Futuramente pode ser possível um ponto de acesso de baixo custo 

ser o servidor de uma rede de grande porte. 

 Como trabalhos futuros, além da finalização do algoritmo, foi pensado em 

acrescentar um pouco mais recurso, onde o algoritmo coleta informações já 

disponíveis na MIB SNMP do SciFi para incrementar os nós do AP como seu nome, 

sua versão de software e seu modelo de hardware. A partir destas informações, 

realizar o processo de varreduras segmentando a lista de APs por modelo ou por 

vizinhança.  
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 Trazer robustez à decisão do algoritmo para controle de potência e agregar 

análise do uso do espectro para a escolha do canal. 

Planeja-se um novo teste de sanidade onde essa informação seria passada 

aos pontos de acesso usando protocolo SNMP. Os valores de canal e potência 

passariam a ser disponibilizados em OIDs de uma MIB específica, formatada para 

este fim. 

 O código foi desenvolvido de maneira bem modular pensando, também, ser 

aproveitado no desenvolvimento de um algoritmo para os APs que operam em 5 GHz. 

No atual momento alguns modelos de AP já possuem imagens do SciFi capazes de 

operar em 5 GHz. 

 Em um trabalho paralelo a equipe do SciFi está desenvolvendo um CRM para 

gestão de redes em nuvem. Há a possibilidade de reescrever o código numa 

linguagem compatível com a do CRM, que foi desenvolvido em Python, futuramente. 
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ANEXO A – ARQUIVO SCIFI.C 

#include <stdio.h> // bibliotecas gerais 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <stdbool.h> 
#include <sys/types.h> // bibliotecas de diretorios 
#include <sys/stat.h> 
#include <unistd.h> 
#include <net-snmp/net-snmp-config.h> // bibliotecas de snmp 
#include <net-snmp/net-snmp-includes.h> 
#include <time.h> // bibliotecas para o delay 
#include "SciFi_lib.h" //bibliotecas customizadas do SciFi 
#include "SciFi_snmp.h" 
#include "SciFi_utilities.h" 
#include "SciFi_func.h" 
 
/* 
* --- controlador do SciFi 2017 ---  
* script faz coleta de dados 
* preparacao de dados 
* roda o algoritmo de selecao de canal e potencia 
*/ 
 
void coleta_dados(l_ap *lista_ap) // fazendo 90% 
{ 
 /* 
 1) lê a lista de aps 
 2) vê vizinhaça / faz scan 
 3) coleta o mac dos aps 
 4) coleta o scan 
 */ 
  
 int contador, contador2, save, print; 
 char* resultadosnmp; 
 char oidsnmp[100], apsnmp[100], enderecolista[] = "ap_list.txt", enderecosnmp[] = 
"snmp.txt"; 
  
 
 // #1) 
 le_arquivo_ap(enderecolista, lista_ap); 
  
 // #2) 
  
 // #3) 
 int numscan = 0; 
 t_ap* apatual; 
  
 // loop para executar a varreduna n vezes 
 for (contador = 0; contador < num_scan; contador++) 
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 { 
  apatual = lista_ap->inicio; 
   
  // correndo a lista de aps para fazer a coleta de varredura 
  while (apatual != null) 
  { 
   strcpy(oidsnmp, ".1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.46"); // oid do allow scan 
   strcpy(apsnmp, apatual->ip); 
   save = 0; 
   print = 0; 
   resultadosnmp = chama_snmp(save, print, apsnmp, oidsnmp); 
    
   strcpy(oidsnmp, ".1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.35"); // oid do mac da wlan dos 
aps 
   strcpy(apsnmp, apatual->ip); 
   save = 1; 
   print = 0; 
   resultadosnmp = chama_snmp(save, print, apsnmp, oidsnmp); 
   memcpy(apatual->mac, resultadosnmp,17); 
   //resultadosnmp = '\0'; 
   printf("\n\nap: %s \nmac wlan0: %s\n\n",apatual->ip, apatual->mac); 
 
   // #4) 
   strcpy(oidsnmp, ".1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.38"); //oid para fazer scan 
   strcpy(apsnmp, apatual->ip); 
   save = 0; 
   print = 0; 
   resultadosnmp = chama_snmp(save, print, apsnmp, oidsnmp); 
   delay(tempo_scan); 
    
   char aux[1000]; 
   strcpy(oidsnmp, ".1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.39"); //oid para saber o 
tamanho do scan    
   strcpy(apsnmp, apatual->ip); 
   save = 1; 
   print = 0; 
   resultadosnmp = chama_snmp(save, print, apsnmp, oidsnmp); 
   memcpy(aux, resultadosnmp,3); 
   //*resultadosnmp = '\0'; 
   numscan = atoi(aux); 
   printf("total: %i | ", numscan); 
    
   strcpy(oidsnmp, ".1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.40"); //oid para coletar scan 
   strcpy(apsnmp, apatual->ip); 
 
   // calculando quantas vezes e preciso chamar a oid do snmp para coletar 
um scan 
   int resto = numscan%16; 
   int repeticaoscan = numscan/16; 
   if (resto != 0) 
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    repeticaoscan++; 
   printf("resto: %i, repete: %i \n", resto, repeticaoscan); 
    
   for (contador2 = 0; contador2 < repeticaoscan; contador2++) 
   { 
    save = 1; 
    print = 1; 
    memset(resultadosnmp, 0, sizeof(resultadosnmp)); 
    resultadosnmp = chama_snmp(save, print, apsnmp, oidsnmp); 
    trata_scan(resultadosnmp, apatual); 
   } 
    
   apatual = apatual->proximo; 
  } 
 } 
} 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
void trata_dados(l_ap *lista_ap) 
{ 
 /* 
 1) remover os ssids não desejados 
 2) separar por rede interna e rede externa 
 3) escolher a captura com maior nível de sinal 
 4) ordenar a varredura por canal 
 5) elenca os aps que sofre mais interferência 
 6) matriz interferencia 
 */ 
  
 //#1 
 t_ap* apatual = lista_ap->inicio; 
  
 while (apatual != null) 
 { 
  l_scan* scan = apatual->scan_interno; 
   
  limpa_scan (scan); 
   
  apatual = apatual->proximo; 
 } 
  
 //#2 
 while (apatual != null) 
 { 
  l_scan* scan_interno = apatual->scan_interno; 
  l_scan* scan_externo = apatual->scan_externo; 
   
  separa_scan(scan_interno, scan_externo); 
   
  apatual = apatual->proximo; 
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 } 
  
 //#3 em andamento 
  
} 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
void processa_dados(l_ap* lista_ap) 
{ 
 /* 
 */ 
  
  
} 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
//--- funcao principal --- 
void main()  
{ 
 l_ap* lista_ap = cria_lista_ap(); 
  
 coleta_dados(lista_ap); 
  
 trata_dados(lista_ap); 
  
 processa_dados(lista_ap); 
  
 } 
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ANEXO B – ARQUIVO SCIFI_FUNC.H 

/* 
* funcoes e procedimentos mais complexos 
* le_arquivo, escreve_arquivo,  
*/ 
 
// --- funcao para ler o arquivo com o endereço do ap --- 
void le_arquivo_ap(char* enderecolista, l_ap* lista) 
{ 
 file* arquivo = fopen(enderecolista, "r"); //carregando lista de aps. 
 char frase[1000]; 
  
 testa_arquivo(arquivo); 
  
 while (fgets(frase, 1000, arquivo) != null) 
 { 
  printf("arquivo: %s\n", frase); 
  t_ap* apatual = push_ap(lista); //inicia a lista 
  strcpy(apatual->ip, frase); 
 } 
 fclose(arquivo); 
} 
 
// --- funcao para escrever num arquivo o resultado --- 
void escreve_arquivo(char *enderecosnmp, char *resultadosnmp, int contador) //melhorar 
{ 
 char tipo[5]; 
 if (contador == 0) 
  strcpy(tipo,"w"); 
 else 
  strcpy(tipo,"a"); 
   
 file *arquivo = fopen(enderecosnmp, tipo);  
 //testa_arquivo(arquivo); 
 fprintf(arquivo,"%s\n", resultadosnmp); 
 fclose(arquivo); 
} 
 
 
 
// --- funcao para separar a rede interna da rede externa --- 
void separa_scan (l_scan* lista_interna, l_scan* lista_externa) 
{ 
 char word[1][100]; 
 strcpy(word[0],"ap0"); 
 strcpy(word[1],"null"); 
 
 int contador = 0, indice = 0; 
 t_scan* scan = lista_interna->inicio; 
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 //imprime_lista_scan(lista); 
 
 //loop para apagar todas as redes indesejadas. 
 while (scan != null) 
 { 
  if ((strstr(scan->ssid, word[0]) == null)) 
  { 
   printf ("achei rede externa\n"); 
   troca_no_lista(lista_interna, scan, lista_externa); 
    
  } 
  contador++; 
  scan = scan->proximo; 
 } 
  
 imprime_lista_scan(lista_externa); 
} 
 
// --- funcao para retirar as redes internas não desejadas --- 
void limpa_scan (l_scan* lista) 
{ 
 char word[4][100]; 
 strcpy(word[0],"ap0"); 
 strcpy(word[1],"eduroam"); 
 strcpy(word[2],"visitantesuff"); 
 strcpy(word[3],"cadastrowifiuff"); 
 strcpy(word[4],"wifiuff"); 
 strcpy(word[5],"null"); 
 
 int contador = 0, indice = 0; 
 t_scan* scan = lista->inicio; 
  
 imprime_lista_scan(lista); 
 
 //loop para apagar todas as redes indesejadas. 
 while (scan != null) 
 { 
  if ((strstr(scan->ssid, word[1]) != null)) 
  { 
   printf ("%s \n", word[1]); 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
  else if ((strstr(scan->ssid, word[2]) != null)) 
  { 
   printf ("%s \n", word[2]); 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
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   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
  else if ((strstr(scan->ssid, word[3]) != null)) 
  { 
   printf ("%s \n", word[3]); 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
  else if ((strstr(scan->ssid, word[4]) != null)) 
  { 
   printf ("%s \n", word[4]); 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
   
   
 contador++; 
 scan = scan->proximo; 
 } 
  
 imprime_lista_scan(lista); 
} 
 
// --- funcao para tratar o resultado da varredura enviado via snmp --- 
void trata_scan(char* resultadosnmp, t_ap* ap) //fazer 
{ 
 //pega o resultado do scan e separa em variáveis 
 int i = 0, tamanho, contastring; 
 char auxiliarchar[1000][1000]; 
  
 contastring = 0; 
 
 while (resultadosnmp[i] != '\0') 
 { 
  if (resultadosnmp[i] == '\n') 
   contastring++; 
  i++; 
 } 
  
 for ( i = 0; i <= contastring; i++) 
 { 
  if (i == 0) 
  { 
   strcpy(auxiliarchar[i], strtok(resultadosnmp, "\n")); 
  } 
  else 
  { 
   strcpy(auxiliarchar[i], strtok(null, "\n")); 
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  } 
 } 
  
 for ( i = 0; i <= contastring; i++) 
 { 
  t_scan* scan = push_scan (ap->scan_interno); 
   
  strcpy(scan->macscan, strtok(auxiliarchar[i], " ,")); 
  scan->canal = atoi(strtok(null, " ,")); 
  scan->quality = atoi(strtok(null, " ,")); 
  strcpy(scan->ssid, strtok(null, " "));  
   
  //testa_scan(infoscan, ap); 
   
  printf("mac:%s | ", scan->macscan); 
  printf("ch:%d | ", scan->canal); 
  printf("q:%d | ", scan->quality); 
  printf("ssid:%s\n", scan->ssid); 
 } 
} 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
/* 
// --- funcao para retirar as redes internas não desejadas --- 
void limpa_scan (l_scan* lista) 
{ 
 char word[4][100]; 
 strcpy(word[0],"ap0"); 
 strcpy(word[1],"eduroam"); 
 strcpy(word[2],"visitantesuff"); 
 strcpy(word[3],"cadastrowifiuff"); 
 strcpy(word[4],"clubwifi"); 
 strcpy(word[5],"null"); 
 
 int contador = 0, indice = 0; 
 t_scan* scan = lista->inicio; 
  
 imprime_lista_scan(lista); 
 
 //loop para apagar todas as redes indesejadas. 
 while (scan != null) 
 { 
  if ((strstr(scan->ssid, word[1]) != null)) 
  { 
   //printf ("achei eduroam - %i \n", contador); 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
  else if ((strstr(scan->ssid, word[2]) != null)) 
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  { 
   //printf ("achei visitantes - %i \n", indice); 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
  else if ((strstr(scan->ssid, word[3]) != null)) 
  { 
   //printf ("achei cadastro - %i \n", indice); 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
  else if ((strstr(scan->ssid, word[4]) != null)) 
  { 
   //printf ("achei club - %i \n", indice); 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
   
   
 contador++; 
 scan = scan->proximo; 
 } 
  
 imprime_lista_scan(lista); 
} 
 
// --- funcao para retirar as redes internas não desejadas --- 
void limpa_scan (l_scan* lista) 
{ 
 char word[4][100]; 
 strcpy(word[0],"ap0"); 
 strcpy(word[1],"eduroam"); 
 strcpy(word[2],"visitantesuff"); 
 strcpy(word[3],"cadastrowifiuff"); 
 strcpy(word[4],"wifiuff"); 
 strcpy(word[5],"null"); 
 
 int contador = 0, indice = 0; 
 t_scan* scan = lista->inicio; 
  
 imprime_lista_scan(lista); 
 
 //loop para apagar todas as redes indesejadas. 
 while (scan != null) 
 { 
  if ((strstr(scan->ssid, word[1]) != null)||(strstr(scan->ssid, word[2]) != 
null)||(strstr(scan->ssid, word[3]) != null)||(strstr(scan->ssid, word[4]) != null)) 
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  { 
   indice = indice_scan(lista, scan); 
   printf("%d\n", indice); 
   apaga_scan (lista, indice); 
  } 
   
 contador++; 
 scan = scan->proximo; 
 } 
  
 imprime_lista_scan(lista); 
} 
*/ 

 

 

ANEXO C – ARQUIVO SCIFI_UTILITIES.H 

/* 
* funcoes basicas 
* testa arquivo, delay, tamanho_da_string 
* cria_lista_ap, cria_lista_scan, adiciona_ap 
*/ 
 
//--- função para testar se a lista está vazia (scan) 
bool lista_scan_vazia(l_scan* lista_scan) 
{ 
 return (lista_scan->tamanho == 0); 
} 
 
// --- funcao para criar lista de scan --- 
l_scan* cria_lista_scan() 
{ 
 l_scan* lista_scan = (l_scan*) malloc (sizeof (l_scan)); 
 lista_scan->inicio = null; 
 lista_scan->tamanho = 0; 
  
 return lista_scan; 
} 
 
// --- adiciona nó no inicio da lista scan --- 
t_scan* push_scan(l_scan* lista_scan) 
{ 
 t_scan* scan = (t_scan*) malloc (sizeof (t_scan)); // aloca memoria 
  
 char* macscan = (char*) malloc (sizeof (char));  
 char* ssid = (char*) malloc (sizeof (char)); 
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 scan->macscan = macscan; 
 scan->ssid = ssid; 
  
 scan->proximo = lista_scan->inicio; 
 lista_scan->inicio = scan; 
 lista_scan->tamanho++; 
  
 printf("tamanho: %d\n", lista_scan->tamanho); 
 return scan; 
} 
 
// --- remove primeiro no da lista de scan --- 
void pop_scan (l_scan* lista_scan) 
{ 
 // teste se a lista é vazia 
 if (!lista_scan_vazia(lista_scan)) 
 { 
  t_scan* ponteiro = lista_scan->inicio;  //ponteiro assumi o primeiro no da lista 
  lista_scan->inicio = ponteiro->proximo; // no cabeca para a ser o proximo do 
ponteiro 
   
  free(ponteiro); //libera memoria do ponteiro 
  lista_scan->tamanho--; //decrementa tamanho da lista 
 } 
} 
 
// --- funcao para imprimir lista de varredura --- 
void imprime_lista_scan (l_scan* lista_scan) //melhorar 
{ 
 // teste se a lista é vazia 
 if (lista_scan_vazia(lista_scan)) 
 { 
  printf ("lista vazia\n"); 
  return; 
 } 
   
 t_scan* ponteiro = lista_scan->inicio; // cria um ponteiro para orientacao 
   
 // varre até o null 
 while (ponteiro != null )  
 { 
  printf("ssid %s\n", ponteiro->ssid); // printa ip 
  //printf("canal %s\n", ponteiro->canal); // printa nome 
   
  ponteiro = ponteiro->proximo; // avanço para o próximo nó 
 } 
} 
 
// --- funcao que devolve o no dado um indice --- 
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t_scan* posicao_scan(l_scan* lista_scan, int indice)  
{ 
 if (indice >= 0 && indice < lista_scan->tamanho) // condicional: indice nao nulo e menor 
que o tamanho da lista 
 { 
  t_scan* ponteiro = lista_scan->inicio; // variavel de referencia 
  int contador; 
   
  for (contador=0; contador < indice; contador++) //loop para varrer a lista 
  { 
   ponteiro = ponteiro->proximo; 
  } 
  return ponteiro; // retorno do no desejado 
 } 
 return null; // retorno caso nao seja encontrado 
} 
 
// --- funcao que devolve um indice dado um no --- 
int indice_scan(l_scan* lista, t_scan* scan) 
{ 
 if (scan != null) // teste se o nó é nulo 
 { 
  t_scan* ponteiro = lista->inicio; 
  int indice = 0; 
   
  while (ponteiro != scan && ponteiro != null) //criterio de parada: ponteiro 
diferente de null ou do nó desejado 
  { 
   ponteiro = ponteiro->proximo; 
   indice++; 
  } 
   
  if (ponteiro != null) // se encontrar o indice 
  { 
   return indice; 
  } 
 } 
  
 printf("nó não existe"); 
 return -1; 
} 
 
// --- funcao que remove um no num dado indice --- 
void apaga_scan(l_scan* lista, int indice) 
{ 
 // se o índice for zero, só precisa chamar a funcao pop_scan 
 if (indice == 0)  
 { 
  pop_scan(lista); 
 } 
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 else 
 { 
  t_scan* ponteiro_atual = posicao_scan(lista, indice);  
   
  // testa se lista atual é valida 
  if (ponteiro_atual != null)  
  { 
   t_scan* ponteiro_anterior = posicao_scan(lista, indice - 1); 
   ponteiro_anterior = ponteiro_atual; 
    
   lista->tamanho--; //decrementa o tamanho da lista 
   //free(ponteiro_atual); 
  } 
 } 
} 
 
// --- funcao que insere um no num dado indice --- 
void adiciona_scan (l_scan* lista, int indice) 
{ 
 if (indice == 0 ) 
 { 
  push_scan (lista); 
 } 
 else 
 { 
  t_scan* ponteiro_atual = posicao_scan(lista, indice);  
   
  // testa se lista atual é valida 
  if (ponteiro_atual != null)  
  { 
   t_scan* ponteiro_anterior = posicao_scan(lista, indice - 1); 
    
   t_scan* scan = (t_scan*) malloc (sizeof (t_scan)); // cria um nó e aloca 
memoria 
   char* macscan = (char*) malloc (sizeof (char));  
   char* ssid = (char*) malloc (sizeof (char)); 
   scan->macscan = macscan; 
   scan->ssid = ssid; 
    
   ponteiro_anterior->proximo = scan; 
   scan->proximo = ponteiro_atual; 
   lista->tamanho++;// incrementa o tamanho da lista 
  } 
 } 
} 
 
// --- dado dois nós, os troca de posição --- 
void troca_no_scan (l_scan* lista, t_scan* scan_a, t_scan* scan_b) 
{ 
 // testa se o nos são os mesmos.  
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 if (scan_a == scan_b) 
 { 
  return; 
 } 
  
 // coletar o indice dos nos 
 int indice_a = indice_scan (lista, scan_a); 
 int indice_b = indice_scan (lista, scan_b); 
  
 // testa qual no vem primeiro 
 if ( indice_a > indice_b) 
 { 
  scan_a = scan_b; 
  scan_b = posicao_scan(lista, indice_b); 
   
  indice_a = indice_b; 
  indice_b = indice_scan(lista, scan_b); 
 } 
  
 t_scan* scan_anterior_b = posicao_scan(lista, indice_b - 1); // aponta para o no anterior 
ao no b 
  
 // testa se o no a é o primeiro da lista 
 if (scan_a == lista->inicio) 
 { 
  lista->inicio = scan_b; 
 } 
 else // se não for, pega as informações do nó anterior ao nó a 
 { 
  t_scan* scan_anterior_a = posicao_scan(lista, indice_a - 1);  
  scan_anterior_a = scan_b; 
 } 
  
 // efetuando a troca de posições 
 scan_anterior_b->proximo = scan_a; // nó anterior ao b aponta para o nó a 
 t_scan* ponteiro = scan_a->proximo; // salva a referencia do ponteiro de a 
 scan_a->proximo = scan_b->proximo; // nó a aponta recebe o ponteiro do nó b 
  
} 
 
// --- retorna o nó com o menor valor a partir de um indice informado (util para ordenar a lista) --- 
t_scan* menor_scan (l_scan* lista, int indice, int tipo) 
{ 
 t_scan* ponteiro = posicao_scan(lista, indice); 
  
 if(ponteiro != null) 
 { 
  t_scan* scan_minimo = ponteiro; 
   
  while (ponteiro != null) 
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  { 
   if (tipo == 1) //"quality" 
   { 
    if (ponteiro->quality < scan_minimo->quality) 
    { 
     scan_minimo = ponteiro; 
    } 
    ponteiro = ponteiro->proximo;  
   } 
   else if (tipo == 2) //"canal" 
   { 
    if (ponteiro->canal < scan_minimo->canal) 
    { 
     scan_minimo = ponteiro; 
    } 
    ponteiro = ponteiro->proximo;  
   } 
  } 
  return scan_minimo; 
 } 
 return null; 
} 
 
// --- retorna o nó com o maior valor a partir de um indice informado (util para ordenar a lista) --- 
t_scan* maior_scan (l_scan* lista, int indice, int tipo) 
{ 
 t_scan* ponteiro = posicao_scan(lista, indice); 
  
 if(ponteiro != null) 
 { 
  t_scan* scan_maximo = ponteiro; 
   
  while (ponteiro != null) 
  { 
   if (tipo == 1) //"quality" 
   { 
    if (ponteiro->quality < scan_maximo->quality) 
    { 
     scan_maximo = ponteiro; 
    } 
    ponteiro = ponteiro->proximo;  
   } 
   else if (tipo == 2) //"canal" 
   { 
    if (ponteiro->canal < scan_maximo->canal) 
    { 
     scan_maximo = ponteiro; 
    } 
    ponteiro = ponteiro->proximo;  
   } 
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  } 
  return scan_maximo; 
 } 
 return null; 
} 
 
// --- ordena a lista de maneira crescente --- 
void ordena_crescente (l_scan* lista, int tipo) 
{ 
 int i = 0; 
  
 for (i=0; i< lista->tamanho-1; i++) // não precisa fazer a última ocorrencia, já vai estar 
ordenado 
 { 
  troca_no_scan(lista, posicao_scan(lista, i), menor_scan(lista, i, tipo)); 
 } 
} 
 
// --- ordena a lista de maneira decrescente --- 
void ordena_decrescente (l_scan* lista, int tipo) 
{ 
 int i = 0; 
  
 for (i=0; i< lista->tamanho-1; i++) // não precisa fazer a última ocorrencia, já vai estar 
ordenado 
 { 
  troca_no_scan(lista, posicao_scan(lista, i), maior_scan(lista, i, tipo)); 
 } 
} 
 
// --- troca o nó de lista --- 
void troca_no_lista (l_scan* lista_a, t_scan* scan, l_scan* lista_b) 
{ 
 // testa se as listas são as mesmas.  
 if (lista_a == lista_b) 
 { 
  return; 
 } 
  
 int indice = indice_scan (lista_a, scan); // coleta o indice do no 
  
 if (scan == lista_a->inicio) 
 { 
  lista_a->inicio = scan->proximo; 
 } 
 else 
 { 
  // efetuando a troca de posições 
  t_scan* ponteiro = lista_b->inicio; 
  lista_b->inicio = scan; 
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  scan->proximo = ponteiro; 
 } 
} 
 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
//--- função para testar se a lista está vazia (ap) --- 
bool lista_ap_vazia (l_ap* lista_ap) 
{ 
 return (lista_ap->tamanho == 0); 
} 
 
// --- funcao para criar lista de ap --- 
l_ap* cria_lista_ap() 
{ 
 l_ap* lista_ap = (l_ap*) malloc (sizeof (l_ap)); 
 lista_ap->inicio = null; 
 lista_ap->tamanho = 0; 
  
 return lista_ap; 
} 
 
// --- adiciona noh no inicio da lista de ap --- 
t_ap* push_ap (l_ap* lista_ap) 
{ 
 t_ap* ap = (t_ap*) malloc (sizeof (t_ap)); // aloca memoria 
 char* nome = (char*) malloc (sizeof (char)); 
 char* ip = (char*) malloc (sizeof (char)); 
 char* mac = (char*) malloc (sizeof (char)); 
  
 ap->nome = nome; 
 ap->ip = ip; 
 ap->mac = mac; 
  
 // cria lista dos scans 
 l_scan* scan_interno = cria_lista_scan(); 
 l_scan* scan_externo = cria_lista_scan(); 
 ap->scan_interno = scan_interno; 
 ap->scan_externo = scan_externo; 
  
 ap->proximo = lista_ap->inicio; // pega informação que estava no ponteiro da lista. 
 lista_ap->inicio = ap; // aponta o proximo da lista para o inicio do ap 
 lista_ap->tamanho++; //incrementa o tamanho da lista 
  
 return ap; 
} 
 
// --- remove primeiro no da lista de ap --- 
void pop_ap (l_ap* lista_ap) 
{ 



 

 

84 

 

 // teste se a lista é vazia 
 if (!lista_ap_vazia(lista_ap)) 
 { 
  t_ap* ponteiro = lista_ap->inicio;  //ponteiro assume o primeiro no da lista 
  lista_ap->inicio = ponteiro->proximo; // no cabeca para a ser o proximo do 
ponteiro 
   
  free(ponteiro); //libera memoria do ponteiro 
  lista_ap->tamanho--; //decrementa tamanho da lista 
 } 
} 
 
// --- funcao para imprimir lista de aps --- 
void imprime_lista_ap (l_ap* lista_ap) // melhorar adicionar os outros itens contidos no nó 
{ 
 if (lista_ap_vazia(lista_ap)) 
  { 
   printf ("lista vazia\n"); 
   return; 
  } 
  t_ap* ponteiro = lista_ap->inicio; // cria um ponteiro para orientacao 
 // varre até o null 
 while (ponteiro != null )  
 { 
  printf("ip %s\n", ponteiro->ip); // printa ip 
  //printf("nome %s", ponteiro->nome); // printa nome 
   
  ponteiro = ponteiro->proximo; // avanço para o próximo nó 
 } 
} 
 
// --- funcao que devolve um no dado um indice --- 
t_ap* posicao_ap (l_ap* lista_ap, int indice)  
{ 
 if (indice >= 0 && indice < lista_ap->tamanho) // condicional: indice nao nulo e menor que 
o tamanho da lista 
 { 
  t_ap* ponteiro = lista_ap->inicio; // variavel de referencia 
  int contador; 
   
  for (contador=0; contador < indice; contador++) //loop para varrer a lista 
  { 
   ponteiro = ponteiro->proximo; 
  } 
  return ponteiro; // retorno do no desejado 
 } 
 return null; // retorno caso nao seja encontrado 
} 
 
// --- funcao que devolve um indice dado um no --- 
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int indice_ap (l_ap* lista, t_ap* ap) 
{ 
 if (ap != null) // teste se o nó é nulo 
 { 
  t_ap* ponteiro = lista->inicio; 
  int indice = 0; 
   
  while (ponteiro != ap && ponteiro != null) //criterio de parada: ponteiro diferente 
de null ou do nó desejado 
  { 
   ponteiro = ponteiro->proximo; 
   indice++; 
  } 
   
  if (ponteiro != null) // se encontrar o indice 
  { 
   return indice; 
  } 
 } 
  
 printf("nó não existe"); 
 return -1; 
} 
 
// --- funcao que remove um no num dado indice --- 
void apaga_ap (l_ap* lista, int indice) 
{ 
 // se o índice for zero, só precisa chamar a funcao pop_scan 
 if (indice == 0)  
 { 
  pop_ap(lista); 
 } 
 else 
 { 
  t_ap* ponteiro_atual = posicao_ap(lista, indice);  
   
  // testa se lista atual é valida 
  if (ponteiro_atual != null)  
  { 
   t_ap* ponteiro_anterior = posicao_ap(lista, indice - 1); 
   ponteiro_anterior = ponteiro_atual; 
    
   lista->tamanho--; //decrementa o tamanho da lista 
   free(ponteiro_atual); 
  } 
 } 
} 
 
// --- funcao que insere um no num dado indice --- 
void adiciona_ap (l_scan* lista, int indice) 
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{ 
 if (indice == 0 ) 
 { 
  push_scan (lista); 
 } 
 else 
 { 
  t_scan* ponteiro_atual = posicao_scan(lista, indice);  
   
  // testa se lista atual é valida 
  if (ponteiro_atual != null)  
  { 
   t_scan* ponteiro_anterior = posicao_scan(lista, indice - 1); 
    
   t_scan* scan = (t_scan*) malloc (sizeof (t_scan)); // cria um nó e aloca 
memoria 
   char* macscan = (char*) malloc (sizeof (char));  
   char* ssid = (char*) malloc (sizeof (char)); 
   scan->macscan = macscan; 
   scan->ssid = ssid; 
    
   ponteiro_anterior->proximo = scan; 
   scan->proximo = ponteiro_atual; 
   lista->tamanho++;// incrementa o tamanho da lista 
  } 
 } 
} 
 
// --- dado dois nós, os troca de posição --- 
void troca_no_ap (l_ap* lista, t_ap* ap_a, t_ap* ap_b) 
{ 
 // testa se o nos são os mesmos.  
 if (ap_a == ap_b) 
 { 
  return; 
 } 
  
 // coletar o indice dos nos 
 int indice_a = indice_ap (lista, ap_a); 
 int indice_b = indice_ap (lista, ap_b); 
  
 // testa qual no vem primeiro 
 if ( indice_a > indice_b) 
 { 
  ap_a = ap_b; 
  ap_b = posicao_ap(lista, indice_b); 
   
  indice_a = indice_b; 
  indice_b = indice_ap(lista, ap_b); 
 } 
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 t_ap* ap_anterior_b = posicao_ap(lista, indice_b - 1); // aponta para o no anterior ao no b 
  
 // testa se o no a é o primeiro da lista 
 if (ap_a == lista->inicio) 
 { 
  lista->inicio = ap_b; 
 } 
 else // se não for, pega as informações do nó anterior ao nó a 
 { 
  t_ap* ap_anterior_a = posicao_ap(lista, indice_a - 1);  
  ap_anterior_a = ap_b; 
 } 
  
 // efetuando a troca de posições 
 ap_anterior_b->proximo = ap_a; // nó anterior ao b aponta para o nó a 
 t_ap* ponteiro = ap_a->proximo; // salva a referencia do ponteiro de a 
 ap_a->proximo = ap_b->proximo; // nó a aponta recebe o ponteiro do nó b 
  
} 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
//--- função para aplicar delay na execucao do codigo --- 
void delay(unsigned int mseconds)  
{ 
    clock_t goal = mseconds + clock(); 
    while (goal > clock()); 
} 
 
//--- função para testa se o arquivo existe ou é nulo --- 
void testa_arquivo(file *arq) // ok 
{ 
 // testa se o arquivo está vazio ou não. 
 if (arq == null) 
 { 
  fprintf(stderr, "can't open input file\n"); 
 } 
} 
 
int tamanho_str(char* string) 
{ 
 int tamanho; 
 tamanho = strlen(string); 
 return tamanho; 
} 
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ANEXO D – ARQUIVO SCIFI_SNMP.H 

/* 
* snmp customizado para o SciFi 
*/ 
 
char* chama_snmp(int save, int print, char *apsnmp, char *oidsnmp) 
{ 
 char nome[] = "snmp"; 
 char *resultadosnmp = (char*) malloc(sizeof(char)*1025); 
 
 netsnmp_session session, *ss; 
 netsnmp_pdu *pdu; 
 netsnmp_pdu *response; 
 
 oid anoid[max_oid_len]; 
 size_t anoid_len; 
 
 netsnmp_variable_list *vars; 
 int status; 
 int count = 1; 
 
 init_snmp(nome); 
 snmp_sess_init(&session);                    
 
 session.peername = strdup(apsnmp); 
 session.version = snmp_version_1; 
 session.community = "public"; 
 session.community_len = strlen(session.community); 
 
 sock_startup; 
 ss = snmp_open(&session);                      
 
 if (!ss) { 
  snmp_sess_perror("ack", &session); 
  sock_cleanup; 
  exit(1); 
 } 
 
 pdu = snmp_pdu_create(snmp_msg_get); 
 anoid_len = max_oid_len; 
 if (!snmp_parse_oid(oidsnmp, anoid, &anoid_len)) { 
  snmp_perror(oidsnmp); 
  sock_cleanup; 
  exit(1); 
 } 
 
 snmp_add_null_var(pdu, anoid, anoid_len); 
 status = snmp_synch_response(ss, pdu, &response); 
 if (status == stat_success && response->errstat == snmp_err_noerror) { 
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  for (vars = response->variables; vars; vars = vars->next_variable) { 
   if (print == 1) 
   { 
    print_variable(vars->name, vars->name_length, vars);  
   } 
   if (save == 1) 
   { 
    memset(resultadosnmp, 0, sizeof(resultadosnmp)); // limpando a 
variável 
    //memcpy(resultadosnmp, vars->val.string, vars->val_len); 
    strcpy(resultadosnmp, vars->val.string); 
    int tamanho = strlen(resultadosnmp); 
    resultadosnmp[tamanho+1] = '\0'; 
    return resultadosnmp; 
   } 
  }  
 } 
 else { 
  if (status == stat_success) 
   fprintf(stderr, "error in packet\nreason: %s\n", 
    snmp_errstring(response->errstat)); 
  else if (status == stat_timeout) 
   fprintf(stderr, "timeout: no response from %s.\n", 
    session.peername); 
  else 
   snmp_sess_perror(nome, ss); 
 } 
 if (response) 
  snmp_free_pdu(response); 
 snmp_close(ss); 
 
 sock_cleanup; 
} 
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ANEXO E – ARQUIVO SCIFI_LIB.H 

/* 
* estruturas, variáveis e listas 
*/ 
 
#define tempo_scan 150 //milissegundos 
#define num_scan 2 //vezes 
 
 
typedef struct no_scan // estrutura nó do scan 
{ 
 int quality; 
 int canal; 
 // implementar vetores variaveis para cada ponteiro abaixo 
 char* macscan; 
 char* ssid; 
 struct no_scan* proximo; 
} t_scan; 
 
typedef struct lista_scan // estrutura lista do scan 
{ 
 int tamanho; 
 t_scan* inicio; 
} l_scan; 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
typedef struct no_ap // estrutura nó do ap 
{ 
 // implementar vetores variaveis para cada ponteiro abaixo 
 char* nome; 
 char* ip; 
 char* mac; 
 l_scan* scan_interno; 
 l_scan* scan_externo; 
 struct no_ap* proximo; 
} t_ap; 
 
typedef struct lista_ap // estrutura lista do ap 
{ 
 int tamanho; 
 t_ap* inicio; 
} l_ap; 
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ANEXO F – ERRO DE MEMÓRIA 

*** glibc detected *** ./teste: free(): invalid next size (fast): 0x00000000007be340 *** 

======= Backtrace: ========= 

/lib64/libc.so.6[0x3650275f3e] 

/lib64/libc.so.6[0x3650278dd0] 

/usr/lib64/libnetSNMP.so.20(read_objid+0xca)[0x3608426eda] 

/usr/lib64/libnetSNMP.so.20(SNMP_parse_OID+0x1be)[0x360842723e] 

./teste[0x401068] 

./teste[0x402749] 

./teste[0x402a74] 

/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd)[0x365021ed1d] 

./teste[0x400e99] 

======= Memory map: ======== 

00400000-00404000 r-xp 00000000 08:05 
9614531                            /home/Fernando/Documents/development_SciFi/v20180617/tes
te 

00603000-00604000 r--p 00003000 08:05 
9614531                            /home/Fernando/Documents/development_SciFi/v20180617/tes
te 

00604000-00605000 rw-p 00004000 08:05 
9614531                            /home/Fernando/Documents/development_SciFi/v20180617/tes
te 

006e1000-007e1000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap] 

3607c00000-3607dba000 r-xp 00000000 08:05 
75645                          /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.1e 

3607dba000-3607fb9000 ---p 001ba000 08:05 
75645                          /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.1e 

3607fb9000-3607fd4000 r--p 001b9000 08:05 
75645                          /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.1e 

3607fd4000-3607fe0000 rw-p 001d4000 08:05 
75645                          /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.1e 

3607fe0000-3607fe4000 rw-p 00000000 00:00 0 

3608400000-36084a1000 r-xp 00000000 08:05 
81305                          /usr/lib64/libnetSNMP.so.20.0.0 

36084a1000-36086a0000 ---p 000a1000 08:05 
81305                          /usr/lib64/libnetSNMP.so.20.0.0 

36086a0000-36086a3000 r--p 000a0000 08:05 
81305                          /usr/lib64/libnetSNMP.so.20.0.0 

36086a3000-36086a5000 rw-p 000a3000 08:05 
81305                          /usr/lib64/libnetSNMP.so.20.0.0 
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36086a5000-36086db000 rw-p 00000000 00:00 0 

364fe00000-364fe20000 r-xp 00000000 08:05 30967                          /lib64/ld-2.12.so 

365001f000-3650020000 r--p 0001f000 08:05 30967                          /lib64/ld-2.12.so 

3650020000-3650021000 rw-p 00020000 08:05 30967                          /lib64/ld-2.12.so 

3650021000-3650022000 rw-p 00000000 00:00 0 

3650200000-365038a000 r-xp 00000000 08:05 32924                          /lib64/libc-2.12.so 

365038a000-365058a000 ---p 0018a000 08:05 32924                          /lib64/libc-2.12.so 

365058a000-365058e000 r--p 0018a000 08:05 32924                          /lib64/libc-2.12.so 

365058e000-3650590000 rw-p 0018e000 08:05 32924                          /lib64/libc-2.12.so 

3650590000-3650594000 rw-p 00000000 00:00 0 

3650600000-3650602000 r-xp 00000000 08:05 32338                          /lib64/libdl-2.12.so 

3650602000-3650802000 ---p 00002000 08:05 32338                          /lib64/libdl-2.12.so 

3650802000-3650803000 r--p 00002000 08:05 32338                          /lib64/libdl-2.12.so 

3650803000-3650804000 rw-p 00003000 08:05 32338                          /lib64/libdl-2.12.so 

3651200000-3651215000 r-xp 00000000 08:05 32949                          /lib64/libz.so.1.2.3 

3651215000-3651414000 ---p 00015000 08:05 32949                          /lib64/libz.so.1.2.3 

3651414000-3651415000 r--p 00014000 08:05 32949                          /lib64/libz.so.1.2.3 

3651415000-3651416000 rw-p 00015000 08:05 32949                          /lib64/libz.so.1.2.3 

37d7a00000-37d7a16000 r-xp 00000000 08:05 81367                          /lib64/libgcc_s-
4.4.7-20120601.so.1 

37d7a16000-37d7c15000 ---p 00016000 08:05 81367                          /lib64/libgcc_s-4.4.7-
20120601.so.1 

37d7c15000-37d7c16000 rw-p 00015000 08:05 81367                          /lib64/libgcc_s-
4.4.7-20120601.so.1 

7f1ec8000000-7f1ec8021000 rw-p 00000000 00:00 0 

7f1ec8021000-7f1ecc000000 ---p 00000000 00:00 0 

7f1ecc926000-7f1ed27b9000 r--p 00000000 08:05 
31198                      /usr/lib/locale/locale-archive 

7f1ed27b9000-7f1ed27bd000 rw-p 00000000 00:00 0 

7f1ed27ce000-7f1ed27d1000 rw-p 00000000 00:00 0 

7ffe78589000-7ffe78681000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack] 

7ffe78732000-7ffe78733000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso] 

ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall] 

Aborted 

 

 


