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Resumo- A tecnologia IEEE 802.11, popularmente conhecida por Wi-Fi, está presente
em diversos aparelhos eletrônicos do nosso dia a dia. Essa tecnologia proporciona conexões
sem-fio, facilitando o acesso à Internet. Todavia, aparelhos conectados a uma rede sem-fio
precisam dividir o mesmo meio de comunicação para transmitir quadros de dados, o que
ocasionalmente resulta em interferências. O protocolo MAC CSMA/CA usado no Wi-Fi
impõe tempos de espera aleatórios antes da transmissão de quadros, para reduzir a chance
de sobreposição de transmissões de diferentes dispositivos. No entanto, as durações desses
tempos aleatórios podem não resultar num bom desempenho em dado cenário, onde uma
certa quantidade de dispositivos disputam o canal para suas transmissões. A proposta
desse trabalho é desenvolver um mecanismo que ajuste dinamicamente os parâmetros do
protocolo de acordo com o estado do canal, buscando o melhor desempenho em diferentes
cenários. Devido à complexidade da tarefa, uma técnica de aprendizado por reforço será
utilizada, capacitando o mecanismo de realizar sua função com a experiência de resultados
anteriores.
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1 Introdução

A Internet é uma rede global de comunicação de dados que conecta bilhões de
dispositivos como computadores, laptops, smartphones, televisores e automóveis. Muitas
pessoas estão conectadas quase integralmente a essa rede, utilizando seus recursos no
trabalho, para se comunicar ou simplesmente por lazer. Em 2021, segundo a ITU (2021),
cerca de 4,9 bilhões de pessoas se conectaram à Internet. Existem diversas tecnologias
que possibilitam que aparelhos eletrônicos se conectem à Internet, o popular Wi-Fi é uma
delas.

A tecnologia IEEE 802.11 (IEEE, 2016), conhecida como Wi-Fi, proporciona co-
nexões sem-fio em redes locais. O diferencial dessa tecnologia em comparação com as
outras é que ela dispensa o uso de cabos, facilitando a conexão dos aparelhos na rede.
Como o canal de comunicação sem-fio é compartilhado pelos aparelhos conectados nes-
sas redes, ocasionalmente ocorrem interferências entre as transmissões, causando erros de
transmissão. Para minimizar esses efeitos, os dispositivos Wi-Fi disputam o acesso ao
meio utilizando o protocolo Media Access Control (MAC) do tipo Carrier Sense Multiple
Access/Collision Avoidance (CSMA/CA).

Um aspecto importante do CSMA/CA é reduzir a probabilidade de acontecerem
transmissões simultâneas em um mesmo canal de comunicação. Esse protocolo MAC im-
põe tempos de espera aleatórios antes de iniciar uma transmissão, chamados de backoff,
em situações em que há chance de dois ou mais dispositivos estarem aguardando o meio
ficar ocioso para iniciarem suas transmissões. A duração do backoff é sorteada dentro
de um limite dado pela janela de disputa (contention window), a qual é dobrada a cada
tentativa de transmissão de um mesmo quadro, havendo valores mínimos e máximos da
janela de disputa definidos pelo padrão IEEE 802.11. Além da janela de disputa, o proto-
colo também aplica espaçamentos entre quadros, chamados de Inter-Frame Spaces (IFS),
os quais são períodos mínimos em que as estações precisam aguardar antes da transmis-
são. Os espaçamentos entre quadros possuem valores distintos de tempo, dependendo da
finalidade, sendo associados a diferentes prioridades de transmissão (GAST, 2005).

É importante ressaltar que a configuração dos parâmetros da janela de disputa deve
proporcionar um acesso justo para as estações, resultando em um melhor desempenho do
canal. Porém, como a configuração dos parâmetros é fixa no protocolo, esse desempenho é
afetado pela quantidade de estações que estão transmitindo. O autor Garg (2007) explica
que quanto maior o número de estações transmitindo, e menor o valor de backoff, maior
será a ocorrência de colisões. Em contrapartida, quando há poucas estações transmitindo
e os valores de backoff são grandes, ocorrem muitos atrasos e pouco aproveitamento do
canal.

A proposta deste trabalho é desenvolver um mecanismo que ajuste dinamicamente
os parâmetros da janela de disputa conforme o estado do canal muda visando o melhor
desempenho em todos os diferentes cenários. Além disso, propõem-se ajustar dinami-
camente o Arbitration Inter-Frame Spacing (AIFS), que é um dos espaçamentos entre
quadros definidos no protocolo. Como o estado do canal depende de diversos fatores, tor-
nando estes ajustes uma tarefa muito complexa, a proposta é desenvolver um mecanismo



adaptativo que altera os parâmetros do CSMA/CA usando uma técnica de Aprendizado
por Reforço (AR), que é uma das áreas de estudo de Aprendizado de Máquina. Com isso,
espera-se que o mecanismo aprenda a configurar os parâmetros do protocolo com base na
experiência obtida de resultados anteriores.

2 Objetivo Geral

Desenvolver um mecanismo adaptativo, baseado em AR, para ajustar dinamica-
mente os parâmetros de janela de disputa e o espaçamento entre quadros AIFS do proto-
colo MAC CSMA/CA, visando melhor eficiência do uso do canal.

3 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo central proposto no trabalho será necessário atingir os
seguintes objetivos específicos:

1. Desenvolver em espaço de usuário uma biblioteca parametrizável que implemente o
algoritmo de AR escolhido;

2. Portar a biblioteca para o Kernel Linux;

3. Avaliar o desempenho de uma rede Wi-Fi que usa o mecanismo de ajuste dinâmico
desenvolvido;

4 Metodologia

Para atingir o principal objetivo deste trabalho, descrito na seção Objetivo Geral,
as tarefas foram divididas em pequenas etapas. Os tópicos que seguem detalham cada
uma das partes.

1. Estudar as técnicas de Aprendizado por Reforço: O mecanismo proposto no
trabalho usará uma técnica de AR devido a complexidade da tarefa. Portanto, a
primeira etapa do trabalho é estudar as técnicas e escolher aquela que se adéque ao
cenário problema.

2. Modelar o problema: Na segunda etapa serão definidos os elementos do AR de
acordo com o problema que se deseja resolver.

3. Desenvolver uma biblioteca que implemente a técnica escolhida: Na ter-
ceira etapa será desenvolvida uma biblioteca parametrizável em espaço de usuário
que implemente o algoritmo da técnica de AR escolhida.

4. Validar a biblioteca desenvolvida: A validação da biblioteca desenvolvida, que
implementa o algoritmo da técnica de AR selecionada, acontecerá na quarta etapa.
A implementação será testada em um problema com resultados conhecidos.



5. Portar a biblioteca para o Kernel Linux: A quinta etapa da metodologia é
portar e adaptar a biblioteca desenvolvida em espaço de usuário para o Kernel do
sistema operacional Linux.

6. Testar o mecanismo adaptativo: Após o porte, a sexta etapa abrange testar o
funcionamento do mecanismo implementado em uma rede sem-fio Wi-Fi.

7. Avaliar o desempenho da rede Wi-Fi com o uso do mecanismo: A última e
sétima etapa do trabalho inclui a avaliação de desempenho da rede Wi-Fi que usa o
mecanismo de ajuste dinâmico desenvolvido. A avaliação será feita através de uma
comparação entre os resultados da rede Wi-Fi com e sem o uso do mecanismo.

5 Considerações Finais

Este resumo expandido expôs de maneira sucinta a ideia que será proposta no pro-
jeto de TCC da presente aluna. A proposta de trabalho, descrita nesse documento, é
o desenvolvimento de um mecanismo que busca solucionar um problema encontrado no
controle de acesso ao meio das rede sem-fio IEEE 802.11. Tendo em vista que o com-
portamento dos enlaces de redes sem-fio mudam conforme o número de dispositivos que
transmitem, o mecanismo proposto busca tornar o CSMA/CA flexível, buscando o me-
lhor desempenho do canal por meio de ajustes dinâmicos dos parâmetros do protocolo em
diferentes cenários.
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