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1 Introdução

As Redes Veiculares Ad-hoc (VANETs)
se tornaram uma área de estudo que avançou
muito desde sua introdução, acompanhando o
desenvolvimento das comunicações móveis nas
últimas duas décadas (TOH, 2001).

Por conta de seus aspectos únicos, as
VANETs exigem altas taxas de transmissão de
dados, baixa latência e suporte à alta mobi-
lidade dos dispositivos dentro de uma célula.
O 5G se apresenta como um possível meio de
conexão dos nós nestas redes veiculares (HUS-
SAIN et al., 2019) pois resolve alguns desses
desafios.

Embora seja esperado que os avanços
nas comunicações móveis agregue aperfeiço-
amentos à infraestrutura existente, a utiliza-
ção de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs)
para auxiliar os serviços de rede tem sido estu-
dada visto que esses podem ser utilizados sob
demanda e implantados com agilidade e faci-
lidade, especialmente em cenários dinâmicos
como é o caso das VANETs.

No entanto, o posicionamento desses
UAVs é desafiador devido às limitações de co-
municação e energia, além de ter de considerar
as características de localização (tanto deles
próprios, como dos nós conectados à rede).

Nesse trabalho, será apresentado um
modelo de alocação de Veículos Aéreos Não-
Tripulados para melhorar a alocação de recur-
sos através do posicionamento sob demanda
como uma "infraestrutura de comunicação voa-
dora". Foram desenvolvidos algoritmos para
determinar a posição dos UAVs através da
abordagem de Aprendizado por Reforço Pro-
fundo (ARP). Os ambientes de ARP foram
implementados utilizando a biblioteca OpenAI
Gym (BROCKMAN et al., 2016), com os agen-
tes treinados usando a biblioteca Stable Base-
lines (HILL et al., 2018) e testados usando o
emulador de redes sem fio Mininet-WiFi (FON-
TES; ROTHENBERG, 2020) com datasets de
capturas reais de padrões de mobilidade ur-
bana (DIAS; COSTA, 2018).

2 Objetivos

Este trabalho apresenta uma implemen-
tação de ambiente na biblioteca OpenAI Gym
para treinamento através de ARP de agentes
de determinação da posição de UAVs. Foram
utilizados conjuntos de dados reais de mobili-
dade urbana para simular a transferência de
dados em uma rede móvel.
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3 Metodologia

Nessa seção, serão discutidas com mais
detalhes o desenvolvimento de um ambiente
personalizado no OpenAI Gym, as simulações
realizadas para analisar a transferência de da-
dos em uma rede com nós móveis, o treina-
mento dos agentes de controle através de ARP
e também os conjuntos de dados de mobilidade
urbana utilizados para simular o deslocamento
dos nós.

A biblioteca OpenAI Gym possui di-
versos ambientes de referência para o estudo
de aprendizado por reforço, por exemplo o
controle de um pêndulo ou de um carro es-
calando uma montanha. A funcionalidade uti-
lizada nesse trabalho foi o desenvolvimento de
um ambiente personalizado para qualquer cená-
rio desejado. A interface da biblioteca permite
definir os espaços de observação (estados), as
ações que podem ser tomadas, as recompensas
associadas aos estados após ações, as transi-
ções entre estados que cada ação causa, dentre
outras modelagens necessárias em Aprendizado
por Reforço. Também é possível configurar vi-
sualizações dos estados através de interfaces
interativas e dinâmicas.

O cenário desenvolvido para esse pro-
jeto se baseou no trabalho de Yuan et al. (2020)
e na modelagem de posicionamento de UAVs
feita naquele trabalho. Para o início desse es-
tudo, foi escolhido determinar o controle do
movimento de apenas um drone que deve aten-
der a dois veículos conectados a rede. Para
simplificação do cenário representado inicial-
mente, também se optou por não existirem
pontos de acesso (AP) fixos na infraestrutura
existente, sendo o drone o único AP existente
na rede. Por fim, é importante destacar que
o modelo recebe como parâmetros a observa-
ção das localizações do UAV e do centro de
massa (CM) dos nós (ponderado pela utiliza-
ção de rede de cada um dos veículos) e retorna
o movimento que o drone deve realizar.

As posições x e y do CM ponderado
são calculadas por

xCM =
∑N

n=0 xn · bn∑N
n=0(1 + bn)

(1)

yCM =
∑N

n=0 yn · bn∑N
n=0(1 + bn)

(2)

onde x, y e b são a longitude, latitude e tráfico
de rede (recebido e enviado) de cada UAV n
no conjunto de N estações conectadas na rede.

A biblioteca Stable Baselines contém
implementações de algoritmos de Aprendizado
por Reforço que podem ser utilizados em am-
bientes existentes do OpenAI Gym, ou em am-
bientes personalizados desenvolvidos pelos de-
senvolvedores e pesquisadores. O conjunto de
algoritmos implementados pela biblioteca pode
ser encontrado na documentação da mesma.
Entre os algoritmos que se destacam para o
ambiente discutido nesse trabalho estão o de
Deep Q Network (DQN) e Proximal Policy
Optimization (PPO) pois utilizam espaço de
ações discreto, como é o caso da nossa imple-
mentação.

Para a validação dos agentes, foi utili-
zado um dataset para representar a mobilidade
dos nós (DIAS; COSTA, 2018) que contém
dados enviados por mais de 12000 ônibus da ci-
dade do Rio de Janeiro, atualizados de minuto
em minuto. Contém as informações de data,
hora, identificador do ônibus, linha do ônibus,
latitude, longitude e velocidade. O conjunto de
dados foi filtrado e pré-processado para extrair
o deslocamento de apenas dois ônibus durante
um dia inteiro.

Por fim, foi implementada uma rede
sem fio no emulador Mininet-WiFi contendo
duas estações (representando os veículos) e um
ponto de acesso (representando o UAV). Foram
utilizados os dados de deslocamento obtidos
anteriormente para controlar a mobilidade das
estações. Para simular o tráfego de dados na
rede, as estações realizavam periodicamente (e
com um processo pseudoaleatório) o download
de arquivos de um servidor. A partir dessa
execução, foi construída uma base de dados
juntando o posicionamento com as informa-
ções de quantidade de recursos de rede (dados
transferidos) utilizados por cada estação.
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4 Resultados e Discussão
Nessa seção serão apresentados os re-

sultados obtidos através da implementação do
ambiente de aprendizado por reforço apresen-
tado anteriormente. Também serão mostradas
algumas imagens de percursos dos objetos e
posicionamento obtidas a partir da base de
dados descrita na seção 3.

Um repositório com o código do am-
biente e as simulações no emulador Mininet-
WiFi está disponível no Github (MELO, 2022a)
bem como os dados pré-processados utilizados.
Na documentação disponível também se en-
contram informações sobre como executar as
simulações realizadas nesse trabalho.

O primeiro resultado prático desse tra-
balho foi o desenvolvimento de um ambiente
personalizado na biblioteca OpenAI Gym, con-
forme discutido na seção anterior.

Para facilitar a compreensão do cenário,
as características do ambiente personalizado
construído foram descritas na Tabela 1.

A figura 1 exibe uma visualização do ce-
nário gerada através do ambiente desenvolvido,
com objetos representando o UAV e os veículos.
Na execução do ambiente, essa visualização é
dinâmica e a mobilidade do UAV e dos veículos
pode ser observada.

Figura 1 – Visualização do ambiente persona-
lizado no OpenAI Gym.

A figura 2 exibe uma visualização
obtida através da ferramenta Paths Vi-
ewer (MELO, 2022b) que mostra os caminhos

percorridos pelos veículos em um dado inter-
valo de tempo na simulação construída no
Mininet-WiFi.

Figura 2 – Visualização dos caminhos percor-
ridos pelos veículos (em vermelho).
Em verde são exibidos os caminhos
da localização do centro de massa
ponderado pela quantidade de re-
cursos de rede (dados transferidos)
utilizados por cada estação. Já o ca-
minho em azul apresenta o centro
de massa sem ponderação.

A figura 2 permite observar que a quan-
tidade dados transferidos na rede em cada inter-
valo de tempo monitorado é importante para
um modelo que tenha como objetivo o posici-
onamento do UAV no centro de massa. Fica
claro, através dos caminhos mostrados, que há
uma distância considerável entre o centro de
massa calculado com esse parâmetro para pon-
deração e o que utiliza apenas a localização
dos veículos. No intervalo de tempo exibido na
figura, as os CMs (com e sem ponderação) fica-
ram em média 1,845km entre si. Já na análise
da base de dados inteira essa distância média
aumenta para 2,081km.

A quantidade dados média transferida
na rede a partir da base de dados gerada na
simulação executada foi de 23,651 MB por se-
gundo.

5 Conclusão
O ambiente personalizado para Apren-

dizado por Reforço que foi construído nesse
trabalho ainda apresenta uma versão simplifi-
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Tabela 1 – Características do ambiente de Aprendizado por Reforço personalizado desenvolvido.

Ações

• Mover para cima

• Mover para direita

• Mover para baixo

• Mover para esquerda

• Ficar parado

Espaço de Observação

Duas coordenadas geográficas (longitude, com mínimo -180.0◦e
máximo 180.0◦, e latitude, com mínimo -90.0◦e máximo 90.0◦)
referentes às posições do UAV (lUAV ) e do centro de massa
ponderado (lCM)

Recompensa

Seja d(lUAV , lCM) a distância euclidiana entre lUAV e lCM em
um instante de tempo t, a recompensa r após uma ação é
calculada por:

r =
{

+1, se d(lUAV (t + 1), lCM(t + 1)) < d(lUAV (t), lCM(t))
−1, caso contrário

onde t e t + 1 são os instantes antes e após a ação, respectiva-
mente

Transição entre estados O UAV é deslocado na direção especificada pela ação numa
distância arbitrária d.

Estado inicial Os veículos são posicionados em coordenadas geográficas alea-
tórias.

Fim de episódio O episódio termina quando a distância entre lUAV e lCM é
menor que uma precisão arbitrária.

cada da modelagem feita no trabalho de Yuan
et al. (2020). Entretanto, a biblioteca utilizada
facilita a construção do modelo e torna mais
amigável para os desenvolvedores (através de
funcionalidades como a visualização dos cená-
rios, por exemplo). Esse fato aumenta o poten-
cial que esse trabalho apresenta em motivar
e apoiar futuros trabalhos que estudem esse
tema.

Além disso, a utilização do Mininet-
WiFi apresenta uma novidade no contexto
desse estudo, integrando os estudos de Apren-
dizado de Máquina com a modelagem de Redes

de Computadores e possibilitando analisar o
comportamento de agentes modelados em redes
móveis.

5.1 Trabalhos futuros
Por ser um trabalho ainda em anda-

mento, os resultados apresentados até aqui
ainda são modestos. A pesquisa ainda está em
realização e algoritmos de ARP estão sendo
aplicados no ambiente desenvolvido e terão
suas eficiências avaliadas utilizando a base de
dados apresentada na seção 3.
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O ambiente pode parecer simples a prin-
cípio, tendo sido utilizados inicialmente os pa-
râmetros de localização e transferências de da-
dos nas estações com o cenário mais simples
possível (duas estações, um ponto de acesso,
sem infraestrutura fixa). Na verdade, muito
trabalho pode ser feito em melhorá-lo e apri-
morar a modelagem. Os outros parâmetros da
modelagem de Yuan et al. (2020) podem ser
implementados no ambiente, a se destacar: al-
cance de vôo e comunicação dos drones, além
dos limites de energia dos mesmos e suas altitu-
des. Também podem ser utilizados mais UAVs
ou estações nos ambientes e incluir estações
rádio base fixas.

Pelo lado do emulador Mininet-WiFi, a
modelagem do cenário pode ser aperfeiçoada
para que a propagação do sinal da rede sem fio
seja mais próxima possível ao cenário real.
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