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RESUMO 

 
Estudo de aprimoramentos de desempenho de redes Ad hoc compartilhando o mesmo canal             
e que utilizam IEEE 802.11g com e sem liberação de transmissão (RTS/CTS), por meio de               
agentes inteligentes independentes, que utilizam reinforcement learning, para otimizar a          
escolha de parâmetros e minimizando ociosidade no canal, em ambiente de simulação. 
Palavras-Chave: CSMA-CA, Ad hoc,Wi-Fi, 802.11, NS-3,  Reinforcement Learning 
 
 
 

ABSTRACT 

 
Study of enhancements in performance of Ad hoc networks sharing the same channel and              

using IEEE 802.11g with and without request to send(RTS/CTS), using intelligent           

independent agents that use reinforcement learning, to optimize the choice of parameters            

and minimize channel idle, in a simulated environment. 

Keyword: CSMA-CA, Ad hoc,Wi-Fi, 802.11, NS-3,  Reinforcement Learning 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia e a integração dos mais diversos serviços ao cotidiano,              
novas formas de comunicação e monitoramento são utilizadas a cada dia, uma forma de              
comunicação em especial é a sem fio, amplamente utilizada desde celulares a sensores em              
redes de monitoramento, ou até em carros inteligentes, estas aplicações têm problemas de             
compartilhamento do meio de transmissão, e para solucionar estes problemas são utilizados            
protocolos inteligentes para gerenciar quando esses dispositivos devem transmitir. 

Sistemas com característica de transmitir em um ambiente com uma grande saturação            
de outros transmissores, como o meio sem fio, precisam ser compartilhados com os outros              
transmissores. Há necessidade que todos entrem em harmonia para que a transmissão ocorra             
sem interferência no canal. 

Desta forma, como sabemos no protocolo CSMA-CA (acesso múltiplo com detecção           
de portadora com prevenção de colisão), quando há colisão é utilizado uma janela de atraso               
exponencial de envio, chamado de janela de contenção (em inglês Contention Window), para             
que não ocorra uma nova retransmissão perdida, como podemos ver no exemplo da figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1. Janela de Contenção FONTE:ResearchGate 

 
De acordo com Farahani (2008), cada posição nessa janela tem uma duração            

específica para cada versão do protocolo IEEE 802.11, como pode ser observado na tabela 1,               
onde SIFS (Short Inter Frame Slot) é o curto intervalo entre quadros de transmissão, enquanto               
DIFS (DCF Interframe Slot) é o tempo mínimo esperado para que a transmissão seja              
propagada completamente até o destino sem interferência, que deve ser esperado antes de             
cada transmissão como margem de segurança. 

Por padrão (IEEE 802.11, 2016) esse protocolo tenta transmitir em intervalos           
aleatório, chamados slots, essa espera inicialmente pode ser até 31 vezes o tempo de um slot,                
e caso ocorra uma nova colisão essa janela é dobrada, causando um efeito exponencial de               
tempo ocioso, até um valor máximo definido em 1023, por padrão, sendo que após um certo                
número de colisões o pacote é descartado. 
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Tabela 1.1.Tempo de slots e SIFS 

 
Padrão IEEE Slot [µs] SIFS [µs] 

802.11b 20 10 
802.11a 9 16 
802.11g 9 ou 20 10 

802.11n (2,4 GHz) 9 ou 20 10 
802.11n (5 GHz) 9 16 
802.11ac (5 GHz) 9 16 

 
Como pode ser observado para uma espera de apenas 100 slots de tempo, o dispositivo               

que utiliza 802.11g aguarda de 910 a 2010 µs. 

Neste documento será desenvolvido um agente baseado em Reinforcement Learning,          
que fará uma adaptação dinâmica da janela de backoff, de forma a minimizar o tempo ocioso                
do canal de transmissão e que ainda mantenha a justiça entre os dispositivos que desejam               
transmitir.  

1.1 Motivação 

Percebe-se, que com o aumento do número de nós transmissores em uma rede sem fio               
o tempo entre cada transmissão tende a ficar espaçado ao longo da janela de contenção,               
gerando ociosidade no canal de transmissão e comprometendo a transferência de dados, pois             
para janelas superiores a 100 unidades o tempo de espera no pior dos casos alcança valores                
próximos de 1 milisegundo. 

Como vimos anteriormente, ainda assim podem ocorrer mais colisões, forçando o           
pacote a ser descartado, mas podemos otimizar o tamanho dessa janela de forma a minimizar               
o tempo de espera na rede e sincronizar o início das transmissões, podemos maximizar a               
transmissão total possível ao minimizar o tempo ocioso no canal. 

Entretanto podemos observar nos experimentos iniciais, que as taxas utilizando uma           
janela de backoff exponencial são bem mais baixas que o valor máximo estipulado de acordo               
com Gupta & Kamal (1999), o limite de transmissão físico em uma rede com todos os                
transmissores com a mesma taxa de transmissão w, acarreta em fluxo total máximo nessa rede               
da ordem de 𝜭(w√n), onde n é o número de nós transmitindo quando utilizando o backoff                
exponencial. 

Desta forma, esse estudo buscará uma solução que usa agentes independentes para            
cada transmissor que utiliza técnicas de otimização por reinforcement learning, onde se pode             
observar o melhor tamanho máximo e mínimo das janelas de contenção e auxiliar o              
CSMA-CA ao encontrar o valor ótimo em um menor tempo, possível possibilitando assim o              
uso em sistemas onde o tempo de resposta é importante. 
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1.2 Trabalhos Relacionados 

Estudos similares encontrados foram um algoritmo que define o tamanho da janela de             
contenção baseado no tempo de espera do pacote de confirmação de recepção do estado do               
canal (Chen & Huang,etc., 2008). 

Similarmente um outro algoritmo que leva a taxa de ocupação do canal para definir o tamanho                
da janela de contenção (Hong & Kim, etc., 2012), visando o máximo de ocupação do canal e                 
por consequência o aumento de vazão. 

Houve um estudo da alternativa de utilização de crescimento ainda mais agressivo entre             
tentativas do mecanismo de retransmissão (Maamar & Ramdane, etc., 2014) para compensar            
ambientes densos ao reduzir a probabilidade de colisão. 

Ainda há a pesquisa que sugere a remoção do mecanismo de backoff exponencial             
binário e a utilização de múltiplos canais para transmissões paralelas simultâneas (Medepalli            
& Tobagi, 2006). Esta última proposta em especial tem uma vantagem sobre o fluxo máximo               
na rede, por usar múltiplos canais possibilitando transmissão e recepção simultânea, já que             
redes half-duplex tem sua vazão máxima teórica limitada a no máximo metade pela             
necessidade do chaveamento dos nós intermediários entre tempo de transmissão e recepção de             
dados. 
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2 Fundamentação Teórica 

2.1 Padrão IEEE 802.11 e Função de Coordenação Distribuída 

Conforme o padrão estipulado pela norma IEEE, o protocolo 802 é um protocolo de              
telecomunicações e troca de informações entre sistemas de redes locais e metropolitanas, onde             
o 802.11 (específico de redes sem fio) se especializa na multiplexação por divisão de              
frequências ortogonais (OFDM) com banda de 20MHz, possibilidade de agregação para até            
40 MHz e velocidades de até 72,2 MB/s na frequência de 2,4GHz. 

Pode-se separar os algoritmos de controle do IEEE 802.11 em 2 camadas, uma para              
camada física e uma para camada de enlace de dados, que será responsável pelo controle de                
acesso e datagramas, que nada mais são do que estruturas que carregam os dados que se                
deseja transferir e contém campos de controle e de endereçamento. 

O enlace por sua vez pode ser dividido em 2 partes, Controle Lógico do Enlace               
(Logical Link Control) definido pela IEEE 802.2, que não é o foco neste caso, e a outra parte,                  
que a responsável pela detecção de colisões no meio de transmissão e de posterior              
retransmissão. Esta última subcamada é chamada de controle de acesso de mídia (Media             
Access Control) e será o ponto central do estudo a ser realizado neste trabalho. 

Para realizar essa detecção de colisão o equipamento avalia se o canal de transmissão              
está ocupado, ou seja, se é capaz de identificar mais energia do que é considerado como ruído                 
no momento em que se deseja transmitir. Este procedimento é definido pelo algoritmo de              
Função de Coordenação Distribuída (DCF) no protocolo de acesso múltiplo com detecção de             
portadora com prevenção de colisão (em inglês CSMA-CA), que utiliza um valor aleatório de              
tempo de espera para evitar colisões, sendo que há um tempo mínimo entre novas              
transmissões, chamados SIFS (Short Inter Frame Slot) de forma a que evitar transmissões se              
iniciem simultaneamente em múltiplos dispositivos e ocorra colisão na recepção das mesmas,            
e ainda há um tempo mínimo dedicado a resposta de confirmação de recebimento do              
dispositivo (mensagens de ACK) ao qual foi transmitido, de mesma duração que um SIFS. 

Mas se mesmo assim ocorrerem colisões, o dispositivo deve esperar intervalos de            
tempo cada vez maiores antes de transmitir para que probabilisticamente não ocorram novas             
colisões, o tempo máximo que pode ser esperado é definido pela janela de contenção              
(Contention Window), e se mesmo após um certo número de tentativas o pacote ainda não for                
transmitido o mesmo será descartado. 

Porém 2 cenários ocorrem quando utilizamos a avaliação de nível de energia no canal              
para detectarmos a liberação para transmissão: (a) Nó Oculto (hidden node) e (b) Nó Exposto               
(exposed node), como podemos ver na figura 2.1, quando “A” transmite para “B”, “C” não               
detecta a transmissão, logo para “C” o nó “A” está oculto e atrapalha a possível transmissão                
de “C”. Já no cenário de nó exposto, quando “E” transmite para “D” o nó “F” detecta que o                   
canal está ocupado, contudo ele poderia transmitir para “G” sem interferência. 
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Figura 2.1. Exemplo de nó oculto e nó exposto. FONTE: SCIENCEDIRECT 

 
Para solucionar estes casos um outro mecanismo é utilizado, em que o transmissor             

requisita permissão para transmitir e o receptor confirma a liberação, chamado em inglês             
Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS), apesar de que conceitualmente ser capaz de lidar              
com problemas de nó exposto, de acordo com Bhagavan (1994), a implementação deste             
protocolo tem um problema, no qual as transmissões em taxas diferentes podem acarretar em              
nós expostos não receberem o CTS ou ACK forçando o recomeço da requisição. 

2.2 Machine Learning por reforço 

O Machine Learning, no português aprendizado de máquina, foi cunhado, por volta            
dos anos 50 (Powel, 2007), em cima do conceito de máquinas essencialmente de natureza              
recursiva e estocástica, que encontram soluções as quais não foram programadas           
explicitamente para resolver, ou seja, estas utilizam dos erros para retroalimentar as previsões             
as quais tendem a convergir dado o algoritmo indutivo ao objetivo final, este tem muitas               
facetas atualmente, devido a flexibilidade de ambientes aos quais já existe aplicação e cada              
uma destas tem suas vantagens e limitações, daí o uso em otimização de controles no qual era                 
utilizado na época. 

As 3 principais abordagens de machine learning são classificadas normalmente pela            
forma pela qual o agente recebe seu treinamento: 

● Supervisionado: Onde ambos entradas e resultados são conhecidos, busca         
mapeamentos (Filtros de Classificação) 

● Não supervisionado: Dado a prévia classificação dos resultados de         
treinamento, extrair padrões nas entrada utilizadas. (Clustering de        
propriedades comuns) 

● Aprendizado por Reforço (do inglês Reinforcement Learning): Ambiente tem         
resultados dinâmicos, mas todas as entradas possíveis são conhecidas, mas a           
sequência para alcançar o objetivo é desconhecido. (Jogar videogames)  

Porém a vertente de RL tem algumas particularidades vantajosas, por exemplo, a             
forma de treinamento similar a não supervisionada, ou seja, na qual não precisamos definir os               
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pares de entrada e saída para todas as amostras obtidas de um sistema para que o mesmo tenha                  
capacidade de gerar um modelo, por isso o nome de programação avançada aproximada. 

Devemos observar que existe um compromisso de troca entre exploração do espaço            
amostral e da utilização dos dados já obtidos, pois se não realizarmos exploração não há               
possibilidade de alcançar o ótimo global, entretanto ao se manter explorando não é possível              
manter estabilidade da resposta próxima ao valor ideal, pois estaremos ainda explorando o             
espaço amostral, ou seja, se a taxa de exploração é baixa os resultados tendem a ser ganhos                 
locais e não necessariamente é o valor ótimo, porém se a taxa de exploração for alta em um                  
espaço muito grande o algoritmo não convergirá em tempo hábil. 

A razão de se utilizar especificamente aprendizado por reforço e não uma abordagem             
supervisionada como regressão, é devido ao modelo supervisionado, durante o treinamento,           
procurar uma relação entre entradas e saídas do modelo, contudo a natureza aleatória de              
seleção da Janela de Contenção inviabiliza essa abordagem, pois o mesmo cenário pode ter              
diversas saídas diferentes, pois não leva em consideração estados anteriores do modelo. 

Contudo uma outra alternativa válida nessa categoria, poderia ser o método Monte            
Carlo, devido a natureza de amostragem aleatória do treinamento em Machine Learning            
quando trabalhando com uma grande variedade de estados e múltiplas ações porém para que              
este seja uma aproximação razoável é necessário um grande número de “amostras” e a              
distribuição das mesmas seja uniforme pelo espaço amostral além do experimento idealmente            
estar finalizado para ter a melhor aproximação dos valores real, contudo a abordagem             
desejada é iterativa inviabilizando essa opção. 

A estrutura básica do aprendizado por reforço baseia-se em torno de 3 conceitos             
simples: 

● Política de ação a tomar dado um estado; 
● Recompensa dado a ação aplicada, que visa a otimização imediata; 
● Função-Valor que é a função que estipula e acumula os ganhos que a             

combinação de ações para cada estado obteve, esta função-valor será chamada           
de Q-State. 

A política de ação é o que determina qual ação o agente deve tomar baseado nas                
condições atuais, ou seja, é a relação de estado implica nesse subespaço de possível ação,               
equivalente a uma relação de estímulo-resposta, vale frisar que não necessariamente é uma             
tabela de entrada versus saída, pois múltiplas restrições e condições podem ser aplicadas             
assim como existem políticas estocásticas onde a decisão tem probabilidades de serem            
utilizadas ou não. 

Porém a questão mais importante desses conceitos é a função que define a recompensa              
a ser utilizada, pois além de depender da aplicação e do modelo ao qual vai ser aplicado a                  
estimativa incorreta dos pontos benéficos e situações a serem punidas no modelo, são o que               
definem a capacidade do agente de convergir e obter bons resultados, esta questão é central ao                
estudo de Machine Learning. 

Como poderemos ver adiante esta abordagem interativa (tomar uma decisão, observar           
a retroalimentação do resultado, atualizar a função-valor) é um ciclo infinito, logo deve ser              
delimitado o ponto de convergência ou quando pode ser considerado estável e útil utilizar este               
resultado, outra questão é que o número de interações ou passos como chamaremos ou até o                
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número de amostras para treinamento, pode ser muito maior que o disponível assim             
justificando a ressurgência desta técnica de aprendizado por reforço recentemente, porque           
com o avanço na capacidade computacional há possibilidade de utilizar o que há disposição              
para obter resultados mais eficientes. 

2.3 Modelagem matemática 

O modelo matemático associado que descreve a abordagem de reforço é o modelo de              
Decisão de Processos finitos de Markov (Bellman, Richard, 1957), que se apoia em 3 pilares:               
ação, observação e objetivo. Sendo que a observação é a interpretação do ambiente, que o               
agente recebe, após realizar uma ação baseada no estado percebido anteriormente e na             
previsão de qual seria o próximo estado e sempre tentando maximizar o escalar associado ao               
objetivo alvo, seguindo a regra de otimização vigente, como podemos ver no exemplo da              
figura 2.2. O modelo de cadeias de Markov (Sutton & Barto, 1992) é uma particularização               
dos processos de decisão de Markov quando há apenas 1 opção de mudança de estado (ação)                
e toda recompensa é homogênea, ou seja, não é realizada nenhuma decisão, pois só existe               
uma sequência a ser feita e todos os “caminhos” tem o mesmo peso, que é o objetivo da                  
otimização. 

 

 
Figura 2.2. Exemplo de Processo de Decisão de Markov 

 
Este modelo pode ser descrito por 4 parâmetros e a fórmula (1), lembrando que o               

símbolo “|” identifica a probabilidade condicional, ou seja, dado que a condição ocorreu, qual              
a probabilidade associada do outro termo ocorrer: 
 

p(S’,R|S,A)=Probabilidade{Si=S’,R=R(S’|S)|S i−1=S,Ai−1=A} eq.(1) 
 

1. O conjunto S de possíveis estados, que estão sendo considerados na observação. 
2. O espaço amostral A de ações, que descreve a possibilidades de ações do agente, no               

caso é um espaço finito, para poder ser computado. 
3. A função de probabilidade de uma ação P(S’,R|S,A), que estima a probabilidade de se              

chegar ao estado S’, tendo como condição inicial S e tomando a ação A, que é                
definido pelo treinamento e exploração. 
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4. A função de recompensa R(S,S’), que define o ganho ou punição da mudança do              
estado S para o S’, que pode ou não ser função de qual ação foi tomada para chegar                  
nesse estado. 

 
Deve ser observado que dependendo do ambiente ou formato da observação, o agente             

necessita de memória dos estados ou ações anteriores, essa é uma propriedade de Markov, ela               
é fundamental para realizar a diferenciação em qual é o estado atual observado. Um exemplo               
simples que requer memória prévia das ações ou estados anteriores está na figura 2.3: 

 

 
Figura 2.3. Exemplo de agente em labirinto com punição e recompensas 

 
Se considerarmos um caso que um agente só pode observar qual a posição das paredes               

ao seu redor (que possibilita ele identificar se está em uma bifurcação, ou se ele tem que virar,                  
ou seguir em frente), como vemos neste caso se o agente não tem nenhuma memória é                
impossível diferenciar em qual corredor ele está, pois o primeiro e segundo corredor fornecem              
a mesma observação. 

Logo para que o modelo tenha uma coerência devemos ser capazes de identificar qual              
a memória mínima que proporciona a diferenciação de estados similares que ainda são             
fundamentalmente diferentes, contudo esta memória não necessariamente deve ser completa,          
ou até mesmo desde a inicialização do sistema, pois poderia perder-se a flexibilidade de              
adaptação de solução devido a nunca se repetir cenários utilizados como treinamento, todas as              
observações geraram novos estados neste caso. 

O algoritmo de construção da função de probabilidade de ação é relativamente            
simples, para cada estado S existe uma probabilidade de ser realizada a ação A, sendo que                
uma sequência de ações será chamada de política, esse conjunto de mapeamentos de estados e               
ações em um novo estado pode ser interpretado como uma distribuição de probabilidades, de              
que ações podem levar a quais estados, que quando aplicamos esta política a todo conjunto de                
estados possíveis, torna a rede de decisões em uma cadeia de Markov com recompensas entre               
a mudança de cada estado, ou seja, é uma sequência pré-definida, que pode ou não ser                
estocástica e tem uma estimativa de recompensa a ser obtida, e esse valor pode ser otimizado. 
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O processo de otimização pode ser aplicado em três frentes:  

1. Maximizando o retorno total da política, chamado de iteração de políticas onde em             
cada ciclo de teste, uma nova sequência de ações (política) é avaliada e em seguida               
esta é modificada seguindo uma heurística. 

2. Incrementando os ganhos previstos, que é chamado de função-valor de política, que            
busca maximizar a estimativa da recompensa nos próximos estados. 

3. Criando uma função de recompensa por chegar a determinado estado S, realizando a             
soma de todas as possíveis recompensas por chegar a S, e otimizando a melhor              
sequência de estados que podem ser encadeados. 

 
De acordo com Palanisamy (2018), todos esses métodos são equivalentes, e cada um             

tem uma aplicação específica ao que está sendo modelado, mas neste trabalho o interesse será               
na abordagem de iteração de políticas utilizando o método de Diferença-Temporal, na parte             
da avaliação de políticas. 

A análise pela Diferença-Temporal será utilizada principalmente pela capacidade de          
trabalhar sem conhecimento completo de todas as variáveis de ambiente e da capacidade de              
estimar um subconjunto de estados sem ter que estimar todo o sistema, generalizando a              
possibilidade de encontrarmos soluções em ambientes sem fornecer toda informação ao           
agente, ou seja, um modelo do ambiente, de sua recompensa e distribuições de probabilidade              
do próximo estado. Outra vantagem é a capacidade de ser utilizado em soluções on-line, pois               
não é necessário esperar o episódio terminar para que seja realizado a análise estatística mais               
precisa enquanto o outro método só precisa esperar uma iteração. 

Isso em conjunto com uma abordagem gulosa de exploração, chamada ε-greedy, que            
tem probabilidade de ε%, de não seguirmos a política e escolhermos uma ação aleatória, essa               
probabilidade decresce a cada iteração, possibilitando a exploração do espaço amostral,           
evitando que haja viés conduzindo assim uma solução ótima local. 

2.4 SARSA e Q-Learning 

De acordo com Powel, (2007), uma inovação que promoveu o retorno da programação             
avançada e a proliferação de soluções de Machine Learning com reforço foi o             
desenvolvimento de uma equação de análise de função-valor descrita pela equação 2, que             
como se pode observar tem memória de 2 estados: 
 

Q(St,A t) ← Q (S t,At) + 𝛼( R t+1 + 𝞬 Q(St+1,At) - Q (S t,A t))                    eq. (2) 
 

Esta equação é uma particularidade de diferenciação temporal, na qual a decisão é             
afetada pela recompensa e a ação tomada é decidida pela recompensa seja prevista para              
próxima iteração ponderada pelo fator de desconto 𝞬 e 𝛼 que é a taxa de aprendizado que                 
pondera a aproximação para o próximo estado. 

Esta equação descreve o método conhecido pelo Estado (State) receber uma Ação            
(Action) gerando uma Recompensa(Reward) e acarretando no próximo Estado (State’) e na            
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ação prevista (Action’) ocasionando no acrônimo SARSA, assim como o Q-Learning é uma             
particularidade do SARSA, na qual a decisão estritamente leva em consideração a recompensa             
máxima prevista para próxima iteração, como podemos observar na equação 3. 

 
Q(St,A t) ← Q (S t,At) + 𝛼( R t+1 + 𝞬 maxA Q(St+1,A ) - Q (S t,A t))     eq. (3) 

 
Porém o tempo necessário a convergência deve ser o menor possível, para tal será              

utilizado um reforço retroativo do estado anterior baseado no ganho, muito similar ao             
SARSA, mas aplicado ao estado prévio seguindo a equação 4, Powel chama este modelo de               
SARSA Esperado, do inglês Expected SARSA. 

 
Q(St-1,A t-1) ← Q (S t-1,At-1) + 𝛼( Rt + 𝞬 Q(St,At) - Q(St-1,A t-1))     eq. (4) 

 
Utilizando o SARSA Esperado em conjunto com sua versão normal, obtemos uma            

memória no sistema de 3 estados, assim melhorando o tempo de convergência, no ambiente              
atual estes estados podem ser mapeados em uma tabela de 2 dimensões onde um eixo são                
todos os possíveis estados, enquanto o outro contém todas as possíveis ações, conforme o              
exemplo da tabela 2.1. 
 

Tabela 2.1.Exemplo de tabela Q 
 

Q-Table 
Ações 

azul vermelho 

Estados 

acordar 0,31 0,22 
comer 0,25 0,17 

jogar bola -0,12 -3,22 
dormir 1,51 1,22 
estudar 1,3 0,5 

 
Contudo, uma das questões fundamentais em técnicas de reforço é definir qual a             

métrica utilizar, para que o modelo tenha resultados consistentes e após algumas baterias de              
testes, usar diretamente o tamanho da fila como métrica, não era preciso o suficiente para               
acompanhar oscilações rápidas no tamanho da fila, que ocorrem quando o intervalo de             
amostragem é muito maior que o tempo de transmissão de dezenas pacotes, que ocorre              
principalmente quando a fila está próxima ou completamente cheia ou vazia. 

O modelo que descreve a métrica a ser utilizada é inspirado pelo atraso controlado de               
filas justas (FQ-CoDel), este determina que a taxa de envio se baseia no intervalo de tempo de                 
transmissão com sucesso de um pacote e assim gera uma estimativa de qual a taxa de                
transmissão do próximo pacote, outra propriedade notável é o intervalo de amostragem ser             
atrelado a capacidade de detectação de oscilações na taxa de envio observada. 

Em posse dessas estimativas podemos estipular que a taxa de variação de envio de              
pacotes será a melhor métrica de recompensa, pois é intuitivo que ao envia mais pacotes a                
métrica seja positiva, se estagnar/estabilizar não haverá recompensa e se ocorrer uma piora             
haja uma punição no modelo. 
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Deve se lembrar que a principal característica da fase inicial de exploração do             
algoritmo guloso é a exploração do espaço e consequentemente terá altas oscilações,            
alternando entre as diversas direções aleatoriamente, para que o algoritmo acompanhe é            
necessária alta precisão para detectar o impacto das ações tomadas, ou seja, serão feitas              
muitas amostras, e após o fator de exploração decair a amostragem pode ser reduzida sem               
causar impactos na avaliação do algoritmo e ainda liberar recursos de processamento. 

Levando em conta a variedade de ferramentas disponíveis e técnicas que são utilizadas             
para implementar o Machine Learning com reforço, foi escolhida uma plataforma e            
abordagem que assim aceleram o processo do desenvolvimento deste código, e no caso deste              
estudo foi utilizado o OpenGym, produzido pela OpenAi. 

2.5 OpenAi 

Conforme o site da própria OpenAi[8], a empresa criadora do OpenGym, fundada no             
fim de 2015 e baseada em São Francisco na Califórnia, tem o intuito de pesquisar novas                
soluções em Inteligência Artificial e compartilhar este conhecimento em projetos de código            
aberto, acelerando a distribuição do conhecimento e diminuindo o risco de uso nocivo desta              
tecnologia, que é a principal preocupação de um de seus fundadores, o empresário Elon Musk. 

De acordo com o site da empresa, o OpenGym é uma plataforma de teste de               
performance, ou benchmark, de maneira a possibilitar comparar múltiplas soluções de           
algoritmos de aprendizado e ser um ferramental simples que apoia o desenvolvimento de             
novas soluções, pois este software já tem muitas funções embarcadas como o encapsulamento             
do ambiente, geração de observações e interpretação de ações do agente de forma a facilitar o                
desenvolvedor que se propõem a entrar nessa área através de uma interface simples, esta              
plataforma é escrita exclusivamente em Python, suporta as bibliotecas de machine learning            
mais comuns como o Tensorflow e a documentação e informações pertinentes estão            
disponíveis no github da OpenAi[9]. 

O ciclo de integração do agente do OpenGym com o ambiente de simulação é feito               
seguindo o diagrama da figura 2.4, onde o agente se baseia no estado observado tomando uma                
ação, que é enviada ao ambiente e o próximo estado e recompensa são observados reiniciando               
o ciclo SARSA. 
 

 
Figura 2.4. Ciclo de integração Agente/Ambiente 
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2.6 OpenGym no Network Simulator 

Contudo o OpenGym, não tem uma interface ou ambiente de simulação embutido            
capaz de simular redes de computadores ou a comunicação de nós em uma malha, para isso                
utilizaremos o software Network Simulator da 3ª geração, que chamaremos de NS-3 ao longo              
deste documento. 

Conforme a documentação oficial [10], o NS-3 é um simulador de eventos discretos             
licenciado sobre a GNU GPLv2, ou seja, uso gratuíto para pesquisa e utilização em fins não                
lucrativos. Essa licença foi escolhida com o intuito de ser usado pela comunidade para poder               
receber contribuições em seu desenvolvimento e expandir suas capacidades. O núcleo do            
simulador foi desenvolvido em C++ mas tem suporte a extensões e scripts escritos em Python. 

Um estudo comparativo entre simuladores de rede[11], indica que uma das principais            
qualidades do NS-3 é a baixa utilização de memória devido a não alocação de bytes nulos                
virtuais durante a simulação, tornando se um simulador leve o suficiente para ser utilizado em               
máquinas virtuais, e a capacidade de geração de arquivos de captura de pacotes (.pcap), além               
da alta fidelidade dos protocolos simulados ao se assemelhar o máximo possível de versões              
presentes no mundo real, e ainda possibilita a capacidade de personalizar protocolos            
específicos de acordo com a necessidade do usuário, tornando se um simulador flexível e              
adaptável para novas tecnologias ou para simular e/ou testar novos protocolos. 

No entanto o NS-3, não foi projetado com uma interface para a biblioteca Python do               
projeto OpenGym, logo para isso utilizaremos a biblioteca criada pelos pesquisadores Piotr            
Gawłowicz e Anatolij Zubow[12], conforme a publicação “ns3-gym: Extending OpenAI Gym           
for Networking Research” associado a divulgação desta biblioteca, este projeto é responsável            
pela conexão dos scripts Python do OpenGym ao criar uma extensão para o NS-3,              
possibilitando a realização de experimentos de Machine Learning em ambientes de redes            
simulados. 

Para isso os pesquisadores criaram uma interface que executa as funcionalidades           
básicas do ambiente de simulação, como comunicação da observação, estado de término e             
ações, com o núcleo do NS-3, para isso ele abre um socket ZQM no NS-3 usando a biblioteca                  
“Protocol Buffers” e cria um novo processo para ser utilizado como o agente, que se utiliza de                 
uma padronização de entradas e saídas definidas pelo usuário para que o ambiente seja              
interpretado pelo agente corretamente, como pode ser observado forma simplificada pela           
figura 2.5: 

 

  
Figura 2.5. Interface ns3gym 

 
Define-se algumas funções essenciais, para os conceitos de Reinforcement Learning: 

● ObservationSpace: espaço de observação que o agente irá acompanhar;  
● ActionSpace: indica qual é o espaço de ações que o agente pode executar; 
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● Observação: ao final de cada iteração retorna o estado atualizado de todos os             
observáveis; 

● Recompensa: ao final de cada iteração retorna o valor da recompensa atualizada; 
● GameOver: retorna verdadeiro ao fim do episódio; 
● ExecuteActions: é chamada durante a iteração, passando como parâmetro a ação a ser             

e executada.  

Do ponto de vista do NS-3 o meta-modelo de ambiente do OpenGym é definido como               
uma particularização do ambiente genérico, utilizaremos um variação para manipular a Janela            
de Contenção do nosso modelo, conforme a figura 2.6 e o agente intermediará a camada entre                
o nível Mac Low e Mac High da arquitetura NS-3 conforme a figura 2.7 

 

 

Figura 2.6. Meta-modelo do ambiente OpenAI no NS-3 
 

 
Figura 2.7. Arquitetura das classes utilizadas NS-3. FONTE:NS-3 Project 
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Onde: 

● WifiChannel são os parâmetros do canal; 
● WifiPhy a implementação física em 802.11g; 
● Mac Low é a camada do DCF e RTS/CTS; 
● DcaTxOP e MacRxMiddle são respectivamente controles de fila e transmissão; 
● Mac High é o segmento do Ad hoc Wifi; 
● WifiNetDevice são os dispositivos. 

A implementação escolhida é a criação de um conexão que monitora o DcaTxOp             
(responsável pelo rastreamento o tamanho de filas) e altera os parâmetros a serem fornecidos              
ao DcfManager (no caso o mínimo e o máximo da janela de contenção), com isso o script                 
python pode se comunicar com a simulação, pausar até o fim da computação dos valores de                
janelas (ações) e envia a resposta ao sistema que as executa até o próximo etapa. 

2.7 Redes Ad hoc 

Redes Ad hoc são redes onde os dispositivos se conectam diretamente, sem a presença              
de um agente intermediário como um ponto de acesso, ou seja, são descentralizadas, contudo              
ainda se faz necessário que existam caminhos definidos para que todos os membros se              
comuniquem e a rede não fique desconexa, para isso utilizaremos o protocolo de roteamento              
de estado de enlace otimizado, do inglês Optimized Link State Routing, este obtêm rotas por               
meio da propagação de tabelas de roteamento (desta forma ele é considerado pró-ativo),             
porém para que as transmissões de atualizações não inundem a rede somente alguns nós              
específicos são eleitos para retransmitir atualizações para seus vizinhos, estes são chamados            
retransmissores de multiponto (MPR) como podemos observar na figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8. Propagação de controle por MPRs no OLSR FONTE:SlideShare 

2.8 Minstrel 

Tendo em vista que com o aumento do número de transmissores, em paralelo com a               
redução da distância entre os mesmos, ocorrerá um aumento no nível de ruído e por               
consequência a necessidade de uma modulação mais robusta ao ruído, em outras palavras,             
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uma menor taxa de transmissão e para tal foi utilizado o protocolo de taxa adaptativa de                
transmissão, chamado Minstrel. 

Desta forma será utilizado o modelo descrito na documentação do módulo de Wifi             
(NS3 Project, 2016) baseado na especificação encontrada no kernel Linux, que é uma             
importação do MadWifi Project, como podemos ver na seção do Doxygen de WiFi associado              
ao Minstrel e na modelagem da classe na documentação associada, o modelo acompanha a              
probabilidade de envio de um quadro com sucesso e estipula que a taxa de envio esperada é                 
esta probabilidade aplicada na taxa de envio utilizada conforme a equação 5: 

 

Taxa esperada = Probabilidade de envio ✖ Bits transmitidos                    eq. (5) 
           Tempo de Envio de 1 pacote  

 

Quando se leva em consideração o tempo de transmissão do pacote, evitasse a             
dominância de taxas mais baixas, que têm naturalmente probabilidade mais alta de transmitir             
com sucesso. Entretanto para descobrir qual a probabilidade real de envio de cada taxa, o               
protocolo testa cerca de 10% dos pacotes transmitidos em um modo exploratório que segue a               
tabela 2.2 baseado no número de retransmissões do pacote. 

Tabela 2.2.Relação taxa de transmissão em função da categoria do pacote 
 

Número de 
tentativas 

Modo busca 
original do Mad 

Project 

 
Modo de busca implementado linux / NS-3 

 
Modo normal 

(90% dos 
pacotes) Aleatória > melhor 

esperada 
Aleatória < melhor 

esperada 

1 taxa aleatória taxa aleatória melhor taxa esperada melhor taxa 
esperada 

2 taxa máxima melhor taxa esperada taxa aleatória 2ª melhor taxa 
3 prob máxima prob máxima prob máxima prob máxima 

4+ taxa mínima taxa mínima taxa mínima taxa mínima 
 

O cálculo da probabilidade de envio é então obtido pela média móvel ponderada             
exponencial, que garante que tentativas mais recentes tenham maior predominância no           
resultado final. 
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3 EXPERIMENTO 

3.1 Equipamentos e ferramentas utilizadas 

● Notebook com processador i5-5200U a 2,2GHz em 4 cores, com 8GB de memória; 
● Sistema operacional: Ubuntu, versão v16.04-64-bits; 
● NS-3, versão v3.29; 
● Bibliotecas do OpenGym e OpenGym para NS-3 na última versão disponível até abril             

de 2019; 
● Python3, versão v3.5.2; 
● Visual Studio Code, versão v1.35.1. 

3.2 Metodologia 

O estudo será todo realizado em simulações no NS-3, em coordenação com a             
biblioteca NS3-Gym em Python, a execução destas simulações gerará os seguintes dados a             
serem analisados: 

● Gráfico de Vazão média para determinado número de nós da bateria de testes 
● Gráfico de Justiça média de Raj-Jain para determinado número de nós da bateria de              

testes 
● Log da simulação(gerado a cada step): vazão do nó, taxa de envio da aplicação, nº               

pacotes perdidos, jitter, delay assim como justiça e vazão total. 
● Desempenho de vazão a cada etapa para acompanhar a evolução dos agentes 
● (Opcional) Gráfico de tamanho de fila em nós para etapas que desempenho foi abaixo              

do baseline 
● Xml compatível com NetAnim para visualização da topologia 

A fim de padronização de nomes ao longo do experimento chamaremos de baseline             
todas as execuções com os parâmetros padrões de janela, ou seja, o nível de referência,               
definiremos QLearn como o agente que utiliza a função de valor regida pelo Q-Learning              
enquanto SARSA será o agente que utiliza a função descrita pelo modelo SARSA, a extensão               
LOWER é incluída no agente se o mesmo atuar no limite inferior da janela e caso este seja                  
omitida é devido o agente atuar no limite superior. 

Assim, em posse destes dados, as análises de qual o melhor agente e qual o ganho                
relativo em relação a referência (baseline), torna possível identificar particularidades da           
topologia que influenciam resultados como múltiplas sobreposições que possam alterar o           
resultado, ou até mesmo encontrar padrões de resultados associados ao posicionamento dos            
transmissores, por exemplo. 

Para determinarmos a justiça ao acesso ao meio utilizaremos a equação de Raj Jain,              
definida pela seguinte equação 6: 

eq.(6) 
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Uma outra questão foi a utilização das variáveis de saída do agente para passar mais               
informações do que o padronizado pelo modelo do OpenGym, no caso, o tamanho da fila e as                 
recompensas por nó são obtidas na simulação e repassadas para a aplicação agente. 

A abordagem desde o início do estudo foi de encontrar os possíveis limites da técnica               
de otimização de Machine Learning em ambientes de rede sem fio e por consequência foram               
definidos cenários extras que forçam certas condições (limitado e oculto) 

Desta forma, para que não haja qualquer viés na análise dos resultados os valores de               
inicialização de todos os agentes é sempre nulo, o posicionamento dos transmissores sempre é              
pseudo-aleatório cuja definição é o seed sequencial que é repetido para cada agente,             
garantindo que as condições iniciais de todos os cenários são iguais. E que o resultado é                
resultado exclusivo do procedimento do agente e não de questões de inicialização, que foram              
uma das preocupações e problemas iniciais. 

Durante o desenvolvimento uma das principais questões era como mapear as entradas            
e saídas do ambiente observado e essencialmente foi realizada uma compressão do espaço             
amostral, pois ao reduzirmos o mesmo existem menos combinações a serem exploradas ao             
longo da execução e possibilita uma convergência mais acelerada. 

Contudo devemos ter em mente que ao realizar essa técnica sacrificamos a precisão da              
medida observada assim como o ajuste fino da saída. entretanto a taxa de 50% do valor                
original não apresentou mudança significativa nos resultados finais. 

Porém ao longo da execução foi colocado a questão de que com poucos transmissores              
a melhor abordagem seria incluir um novo agente que tratasse de reduzir o tempo aleatório               
antes de transmitir, ou seja, alterasse a janela de contenção mínima (que ao longo do trabalho                
diferenciamos pelo termo Lower), e posteriormente foi julgado que a combinação de ambos             
os agentes poderia ser útil, logo o agente que atua em ambos os extremos (nomeado Both) e                 
similarmente foi formulado o caso de cada intervalo ser controlado por um agente             
exclusivamente (nomeado Double). 

Para fim de comparação utilizaremos nos agentes janelas de contenção para os (slots)             
mínimo de 31 e máximo de 100 em vez de 1023 que é o padrão, pois queremos reduzir a                   
latência e a ociosidade do meio, observando que os agentes que atuam otimizando extremos,              
conforme podemos ver na modelagem da tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1.Relação janela mínima e máxima por agente 

 
Tamanho da fila janela mínima janela máxima 

baseline 31 1023 
Q-Learn 31 agente 

Q-Learn Lower agente 100 
SARSA 31 agente 

SARSA LOWER agente 100 
Q-Learn Both agente agente 

Double Agent Q-Learn agente(1) agent(2) 
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Contudo os últimos agentes são baseados no modelo de Q-Learning porquê nestes            
agentes, ao ser observado nos testes anteriores obteve melhores resultados. 

3.3 Parâmetros e definições 

O protocolo IEEE selecionado para simulação da rede sem fio é equivalente ao padrão              
802.11g para a faixa de 2,4GHz, com o banda do canal de transmissão de 40MHz e Os nós se                   
conectam diretamente Ad hoc, enquanto o roteamento é obtido utilizando o protocolo OLSR. 

A taxa de transmissão de todos os dispositivos é variável com controle de taxa de               
transmissão gerido pelo Minstrel com todos os transmissores enviando pacotes com MTU de             
1500 bits e aplicações sobre UDP enviando entre 0,6 e 0,9 Mbps para o cenário padrão                
enquanto para o limitado enviam a taxas superiores a 50 Mbps, o modelo de interferência e                
propagação no WiFi é o Yans e Friis respectivamente. 

Os parâmetros escolhidos para o algoritmo SARSA/Q-Learning foi obtido ao se           
observar o melhor resultado após múltiplas simulações com seed fixo e a realização de              
diversas combinações de parâmetros diferentes iterativamente, chegando nos seguintes         
valores: 

● fator de desconto 𝞬 utilizado é 0,5 ; 
● taxa de aprendizado 𝛼 é 0,8; 
● índice de exploração ε com taxa de decaimento exponencial de 1% por iteração com              

mínimo de 6%; 
● Entrada do sistema é mínimo e máximo da janela para cada nó; 
● Saída do sistema é o tamanho da fila assim como a recompensa de cada nó (taxa                

variação do fluxo de pacotes). 

Foi definido que cada episódio tem duração de 20 segundos com intervalo de passada              
de 0,005 segundos (tempos inferiores comprometem a observação de transmissão de qualquer            
pacotes e tempos muito superiores afetaram diretamente a variação observada afetando a            
velocidade de convergência ou até tendo impacto negativo de anular a avaliação do agente),              
foi utilizado um total de 10 episódios por cenário para calcular o valor médio e desvio padrão                 
encontrado. 

Deve-se observar que cada episódio dura mais tempo que o tempo esperado de             
convergência, que ocorreria por volta do tempo que o ε chega ao mínimo que é cerca por volta                  
de 300 iterações e que significa que em menos de meio segundo o sistema está estabilizado. 

3.4 Topologias e Cenários 

O experimento é baseado originalmente nos exemplos encontrados no repositório do           
OpenGym para NS-3[13], foi adotado um modelo adaptativo de controle de taxa de             
transmissão citado anteriormente chamado Minstrel, no cenário padrão (chamado também de           
Default no experimento) a disposição dos 6 nós transmissores é randômico como            
exemplificado na figura 3.1, onde os transmissores ficam localizados aleatoriamente em um            
raio de até 10m de distância com o nó concentrador, o qual escoa a conexão sem fio de todos                   
os transmissores e são realizadas medições de desempenho, fica localizado no centro da             
topologia, a fim de ter situações adversas de posicionamento são levados em considerações             
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mais 2 cenários, o de nós ocultos (cenário denominado Oculto) em que a distância máxima ao                
centro passa a ser de 150m forçando que nós diametralmente opostos não sejam detectados. 

Para o segundo cenário, banda limitada (chamado cenário Limitado ao longo no            
experimento), aumentasse a taxa de envio de cada aplicação para o máximo transferível na              
rede 802.11g, cerca de 54Mbps, e consequentemente forçar a disputa acirrada ao meio. Em              
todos os cenários os nós não tem mobilidade. 

O objetivo de cenários diferentes é a análise em condições ainda mais adversas para              
estabilidade de transmissão de pacotes. 

 

Figura 3.1. Exemplo disposição de 6 nós no espaço gerado pelo NetAnim 

 

Deve ser observado também a utilização da rede ser toda em half-duplex que             
acarretará em uma limitação de vazão máxima, pois aos nós intermediários das rotas             
começarem a receber, estes não poderão enviar, ou seja no melhor dos casos, somente              
transmitem durante aproximadamente metade do tempo, e recebem dados na outra metade,            
que não necessariamente pode ocorrer caso as mesmas tentem transmitir os pacotes            
produzidos localmente, teoricamente reduzindo o fluxo total observado no concentrador para           
menos que a metade da capacidade total do canal, caso muitos nós tenham se posicionado em                
uma rota com intermediários. 

3.5    Resultados 

Neste segmento do estudo serão listados os resultados obtidos assim como           
observações e comparações de particularidades no cenários obtidos, comparando os agentes           
citados anteriormente em 3 cenários previamente descritos, para número total de nós total             
variando de 2 a 28.  

Porém para uma visualização mais dinâmica podemos observar os gráficos abaixo,           
onde para melhor visualização do ganho relativo a baseline, todos os valores foram             
percentuais em relação a mesma. 

Como se pode observar na Figura 3.2, assim como nas tabelas 3.2 e 3.3, logo abaixo,                
com o acréscimo de nós ocorre uma rápida queda de desempenho assim como perda de               
justiça, ambos podem ser justificados com o fato de nós mais próximos do centro terem               
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menos probabilidade de colisão devido a nó oculto, e também começam a ocorrer cada vez               
mais nós próximos, que acarretam em colisões de nós expostos. 
 

 
Figura 3.2. Gráficos de Justiça para cenário Limitado 

 
Observar na tabela 3.2 para o cenário limitado o agente Q-Learn que atua no tamanho               

mínimo da janela tem o melhor resultado em ambas as métricas até a faixa 8 a 12 nós, depois                   
dos baselines tem o máximo de justiça, contudo o mesmo modelo de agente que utiliza               
RTS/CTS passa a ser superior ao obter maior vazão.  
 

Tabela 3.2. Comparação de vazão em Mbps (Limitado) 
 

Modelo\Número de nós 2 4 6 8 12 16 20 24 28 

RTS/CTS baseline 8,07 
±0 

868 
±0,01 

9,30 
±0,01 

8,41 
±0,03 

7,73 
±0,02 

5,65 
±0,03 

5,79 
±0,02 

5,90 
±0,00 

5,74 
±0,01 

baseline 16,14 
±0 

18,95 
±0,01 

18,39 
±0,01 

15,14 
±0,05 

12,62 
±0,05 

7,05 
±0,05 

3,26 
±0,03 

2,13 
±0,05 

2,56 
±0,02 

Q-Learn 16,15 
±0,29 

20,05 
±0,23 

19,24 
±0,21 

16,41 
±0,33 

10,59 
±0,67 

8,14 
±0,83 

1,56 
±1,54 

3,51 
±1,18 

2,49 
±0,27 

Q-Learn Lower 12,74 
±0 

19,47 
±0,19 

19,40 
±0,35 

16,34 
±0,23 

9,62 
±0,32 

5,91 
±0,47 

4,45 
±0,68 

4,73 
±0,40 

2,68 
±1,06 

SARSA 16,14 
±0 

19,79 
±0,13 

19,58 
±0,29 

15,29 
±0,23 

10,06 
±0,79 

5,89 
±1.15 

1,56 
±0,03 

1,88 
±0,62 

1,44 
±0,58 

 Double Qlearn 21,69 
±0,15 

19,46 
±2,05 

17,16 
±0,32 

11,91 
±0,76 

6,53 
±0,36 

2,71 
±0,50 

1,80 
±1,22 

2,00 
±0,58 

3,34 
±0,95 

QLearn RTS/CTS 8,07 
±0 

9,38 
±0,17 

9,44 
±0,01 

8,59 
±0,04 

8,02 
±0,48 

7,33 
±0,40 

6,63 
±0,34 

6,24 
±0,15 

5,86 
±0,50 

QLearn Lower 
RTS/CTS 

7,13 
±0,03 

8,95 
±0,07 

8,97 
±0,04 

8,69 
±0,07 

8,13 
±0,35 

7,25 
±0,15 

6,64 
±0,29 

6,47 
±0,12 

5,65 
±0,08 

QLearn Double 
RTS/CTS 

9,26 
±0,51 

9,45 
±0,21 

10,34 
±0,19 

8,61 
±0,20 

8,06 
±0,06 

6,29 
±0,22 

6,55 
±0,24 

6,09 
±0,24 

5,99 
±0,26 
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Porém de acordo com a tabela 3.3 a justiça reduz drasticamente com o aumento do               

número de nós para o agente QLearn Lower, o que obteve os melhores resultados de vazão                
contudo o mesmo sacrificou a justiça, entretanto quem obteve os melhores resultados de             
justiça ao longo da bateria de testes foi o agente que atua no limite superior da janela                 
(Q-Learn). 
 

Tabela 3.3. Comparação percentual de justiça de Raj Jain (Limitado) 
 

Modelo\Número de nós 2 4 6 8 12 16 20 24 28 

RTS/CTS baseline 100±0 97±0 97±0 89±0 74±1 80±1 79±1 74±0 67±0 
baseline 100±0 98±0 98±0 95±3 94±2 97±2 96±1 96±2 97±1 
Q-Learn 100±0 99±0 100±0 100±0 96±4 92±1 95±1 87±5 86±3 

Q-Learn Lower 100±0 96±1 92±8 98±1 99±1 96±4 98±1 90±4 93±1 
SARSA 100±0 97±1 100±0 100±0 98±1 96±3 95±2 86±5 71±4 

 Double Qlearn 100±0 95±2 95±2 86±7 83±9 82±9 70±5 68±11 66±7 
QLearn RTS/CTS 100±0 99±0 99±0 98±0 93±5 92±3 87±2 79±2 76±2 

QLearn Lower 
RTS/CTS 100±0 97±1 98±0 97±1 93±1 88±2 87±2 84±3 80±3 

QLearn Double 
RTS/CTS 100±0 98±1 74±9 68±10 63±3 53±4 49±1 52±3 41±1 

 
Observa-se que ao acrescentarmos mais nós a topologia passa a não ter nós próximos              

do centro que não sejam utilizados como salto para outros transmissores mais afastados como              
podemos ver na figura 3.3, a disposição dos nós favorece a utilização de nós intermediários e                
devido ao modelo somente utilizar um canal, a transmissão só pode ser feita em half-duplex. 
 

 
Figura 3.3. Exemplo de Topologia do cenário Padrão para 16 nós (NetAnim) 
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O que leva a seguinte hipótese, qual seria a melhor forma de agir no modelo quando                 
todos os nós são capazes de escoar o tráfego de maneira direta? Para determinar este caso                
vamos comparar para o mesmo cenário em 16 nós em mesma sequência de seeds com e sem                 
roteamento OLSR, e o resultado para uma execução comparativa de 20 episódios é conforme              
a figura 3.4, contra intuitivo, mesmo com tráfego adicional de controle o desempenho é              
similar para os agentes, apesar de que a diferença no baseline é evidente. 

 
Figura 3.4. Gráfico Vazão para cenário Padrão(Com e Sem OLSR 

respectivamente) 
 

Essa figura também é capaz de mostrar a estabilidade dos agentes no geral, contudo              
podemos observar que o agente QLearn que atua no limite superior da janela de contenção é                
muito agressivo e continua instável após o treinamento acabar. 

Quando comparamos os resultados de vazão conforme a tabela 3.4, se percebe a             
vantagem do agente QLearn Lower RTS/CTS em relação a referência com ou sem a presença               
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de RTS/CTS , este último apresenta o pior desempenho devido a mensagens de controle              
causando colisões. 
 

Tabela 3.4. Comparação de vazão em Mbps (Padrão com OLSR) 

Modelo\Númer
o de nós 2 4 6 8 12 16 20 24 28 32 

RTS/CTS 
baseline 

0,47±
0,00 

0,95±
0,00 

2,46±
0,00 

3,41±
0,00 

5,46±
0,10 

6,46±
0,30 

7,14±
1,10 

7,25±
1,22 

7,23±
0,94 

7,63±
0,93 

baseline 
0,47±
0,00 

0,95±
0,00 

2,56±
0,00 

3,36±
0,00 

5,44±
0,10 

5,86±
1,00 

7,22±
1,41 

6,31±
2,31 

8,22±
1,11 

8,21±
1,01 

Q-Learn 
0,47±
0,00 

1,42±
0,00 

2,59±
0,00 

3,52±
0,01 

5,34±
0,22 

6,14±
0,66 

7,23±
0,66 

4,50±
0,97 

3,40±
0,31 

2,50±
0,43 

Q-Learn 
Lower 

0,47±
0,00 

1,35±
0,14 

2,59±
0,00 

3,44±
0,03 

5,24±
0,29 

6,54±
0,70 

8,82±
0,32 

9,27±
0,75 

6,56±
0,93 

3,96±
0,58 

SARSA 
0,47±
0,00 

1,41±
0,00 

2,56±
0,00 

3,41±
0,01 

5,37±
0,28 

6,08±
0,72 

8,20±
0,40 

4,84±
0,83 

3,18±
0,34 

3,08±
0,60 

Double Qlearn 
0,47±
0,00 

1,40±
0,00 

2,56±
0,01 

3,38±
0,03 

5,37±
0,50 

5,08±
0,64 

3,86±
1,62 

2,75±
0,51 

1,8±0,
27 

1,38±
0,70 

QLearn 
RTS/CTS 

0,47±
0,00 

1,42±
0,00 

2,59±
0,00 

3,48±
0,04 

5,36±
0,21 

6,06±
0,37 

8,40±
0,16 

7,80±
0,29 

7,42±
0,27 

7,23±
0,51 

QLearn Lower 
RTS/CTS 

0,47±
0,00 

1,40±
0,00 

2,55±
0,01 

3,45±
0,02 

5,48±
0,14 

6,61±
0,81 

7,86±
0,95 

8,00±
0,20 

7,70±
0,18 

7,45±
0,57 

QLearn 
Double 

RTS/CTS 
0,47±
0,00 

1,42±
0,14 

2,56±
0,02 

3,17±
0,03 

4,99±
0,33 

4,53±
0,59 

7,84±
0,81 

7,90±
0,47 

7,64±
0,21 

7,38±
0,65 

 
Para o cenário padrão também observamos na tabela 3.5 que o agente Q-Learn para              

janela máxima com RTS/CTS apresenta o melhor desempenho, salvo quando outro agente            
passa a assumir a liderança, neste caso o mesmo modelo de agente que não utiliza RTS/CTS,                
somente até 24 nós.   
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Tabela 3.5. Comparação percentual de justiça de Raj Jain (Padrão) 
 

Modelo\Número de nós 2 4 6 8 12 16 20 24 28 32 

RTS/CTS baseline 100±0 67±0 71±0 92±0 97±1 86±5 93±3 86±2 78±2 68±1 
baseline 100±0 67±0 97±0 83±0 97±1 89±5 90±2 89±1 96±2 89±1 
Q-Learn 100±0 100±0 97±0 98±0 92±4 76±9 95±5 96±2 87±2 78±3 

Q-Learn Lower 100±0 89±1 97±0 94±0 91±6 78±11 96±3 92±3 93±3 84±5 
SARSA 100±0 100±0 97±0 94±0 93±6 79±13 94±3 65±5 86±4 86±4 

 Double Qlearn 100±0 89±0 91±0 91±0 81±10 62±12 78±6 85±2 79±2 83±2 
QLearn RTS/CTS 100±0 100±0 97±0 96±0 92±4 81±5 96±2 85±3 84±1 82±1 

QLearn Lower 
RTS/CTS 100±0 89±0 95±0 96±0 93±3 82±12 87±16 89±1 79±1 78±2 

QLearn Double 
RTS/CTS 100±0 100±1 97±0 91±0 89±6 61±9 85±12 80±9 78±2 76±1 

 
O cenário de nós ocultos, onde o objetivo foi obter o máximo de justiça, sem               

comprometer completamente a vazão, neste caso o melhor agente foi o Double, que modifica              
o tamanho mínimo e máximo da janela de maneira independente, que apesar de sacrificar              
vazão em relação ao baseline obtém justiça de acesso ao meio como podemos observar nas               
tabelas 3.5 e 3.6 a seguir. 
 

Tabela 3.5. Comparação de vazão em Mbps (Oculto) 
 

Modelo\Número de nós 2 4 6 8 12 16 20 24 28 

RTS/CTS baseline 0,46 
±0,00 

0,93 
±0,00 

2,39 
±0,01 

2,20 
±0,01 

3,35 
±0,05 

3,33 
±0,10 

3,01 
±0,10 

3,83 
±0,00 

3,85 
±0,05 

baseline 0,46 
±0,00 

0,93 
±0,00 

2,31 
±0,01 

1,57 
±0,01 

1,91 
±0,05 

1,70 
±0,10 

0,88 
±0,11 

1,29 
±0,00 

1,78 
±0,03 

Q-Learn 0,46 
±0,00 

1,31 
±0,01 

2,13 
±0,13 

1,42 
±0,24 

1,92 
±0,33 

1,40 
±0,15 

1,22 
±0,12 

1,17 
±0,13 

1,49 
±0,25 

Q-Learn Lower 0,46 
±0,00 

1,31 
±0,12 

2,32 
±0,09 

1,39 
±0,11 

1,98 
±0,16 

1,53 
±0,32 

1,19 
±0,16 

1,21 
±0,10 

1,28 
±0,19 

SARSA 0,46 
±0,00 

1,32 
±0,01 

2,14 
±0,10 

1,41 
±0,23 

1,92 
±0,20 

1,42 
±0,21 

1,31 
±0,10 

1,40 
±0,19 

1,56 
±0,22 

 Double Qlearn 0,46 
±0,00 

1,20 
±0,14 

1,86 
±0,11 

1,21 
±0,17 

1,71 
±0,29 

1,46 
±0,14 

1,13 
±0,12 

1,04 
±0,12 

1,05 
±0,28 

QLearn RTS/CTS 0,46 
±0,00 

1,39 
±0,00 

2,40 
±0,02 

2,03 
±0,05 

3,16 
±0,15 

2,80 
±0,24 

2,67 
±0,17 

2,86 
±0,07 

3,42 
±0,10 

QLearn Lower 
RTS/CTS 

0,46 
±0,00 

1,39 
±0,00 

2,37 
±0,04 

1,88 
±0,16 

3,02 
±0,15 

2,76 
±0,24 

2,40 
±0,09 

2,88 
±0,06 

3,50 
±0,10 
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QLearn Double 
RTS/CTS 

0,46 
±0,00 

1,29 
±0,00 

2,38 
±0,02 

2,14 
±0,09 

3,19 
±0,16 

3,01 
±0,20 

2,62 
±0,12 

2,97 
±0,17 

3,70 
±0,12 

 
Devemos observar também na tabela 3.6 que após 20 nós a justiça nunca ultrapassa 

sequer 50%, ou seja, diversos nós basicamente não estão transmitindo que corrobora com as 
baixíssimas velocidades observadas na tabela 3.5, em outras palavras, para o cenário oculto, 
após incluirmos cerca de 8 nós, devemos utilizar os intervalos padrões mais longos para evitar 
colisões. 

 
Tabela 3.6. Comparação percentual de justiça de Raj Jain (Oculto) 

 

Modelo\Número de nós 2 4 6 8 12 16 20 24 28 

RTS/CTS baseline 100±0 67±0 98±0 86±0 70±1 61±1 48±2 50±1 38±0 
baseline 100±0 67±0 99±0 88±1 72±1 58±1 62±2 43±1 20±0 
Q-Learn 100±0 100±0 99±0 66±3 55±3 44±2 32±2 32±3 22±8 

Q-Learn Lower 100±0 97±10 98±1 75±5 61±2 41±3 42±3 39±2 34±6 
SARSA 100±0 100±0 99±1 68±4 61±2 34±1 30±2 31±3 19±6 

 Double Qlearn 100±0 93±13 96±2 63±4 48±3 57±4 30±3 32±3 23±7 
QLearn RTS/CTS 100±0 100±0 98±0 82±3 69±2 58±3 45±2 39±2 36±1 

QLearn Lower 
RTS/CTS 100±0 100±0 98±0 84±4 67±2 59±3 42±2 39±1 37±1 

QLearn Double 
RTS/CTS 100±0 93±13 98±0 83±3 67±3 60±2 42±2 38±2 36±1 

 
Levando em consideração somente a questão de justiça em acesso ao meio podemos             

evidenciar que o agente QLearn Lower RTS/CTS obtêm o melhor desempenho médio ao             
longo dos cenários, para mais de 16 nós enquanto QLearn Lower apresenta o melhor resultado               
para menos que este limiar.  
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3.6 Conclusão 

Este estudo buscou uma nova possibilidade para melhorias de acesso ao meio            
especialmente em situações e cenários, onde há disputa desigual ao meio, seja por sobre uso               
ou até mesmo pela não detecção da ocupação do canal, para encontrar essa solução foi               
empregado o auxílio de um simulador que serviu de ambiente para o modelo de              
Reinforcement Learning baseado em agentes que utilizaram SARSA/QLearning simples em          
agentes independentes e distribuídos que gerenciam extremos da janela de contenção, que é             
um parâmetro do protocolo CSMA-CA. 

Observamos em trabalhos similares e com o resultado do estudo, que essa abordagem             
apresenta melhorias as métricas de desempenho avaliadas, neste caso a vazão total da rede e a                
justiça de acesso ao meio.  

Um dos maiores limitantes neste estudo foi a capacidade computacional, pois apesar            
da simulação ser de cerca 20 segundos no ambiente o tempo de execução, era necessário               
esperar por volta de 2 minutos, pois há uma quantidade massiva de mensagens trocadas nesse               
intervalo de tempo, em outras palavras, para cada 20 segundos de operação da rede simulada               
eram necessários 2 minutos para a máquina utilizada, sendo que esse tempo é para apenas um                
episódio, de um agente em apenas um cenário, mas no total é preciso ser executado milhares                
de vezes para a bateria completa de testes consumirem mais de 30 horas para executarem. 

A abordagem do uso de agentes independentes de reinforcement learning é uma opção             
de melhorar o protocolo CSMA-CA de acessar o meio sem-fio, mas são necessários mais              
testes para definir novas métricas de avaliação e de recompensa ainda melhores. 

Outra questão a ser feita em projetos futuros é a execução de mais cenários assim               
como a tomada de mais pontos para um número maior de transmissores assim como a               
execução de um número maior de episódios para cada valor. 

Deve se frisar ainda que em todos os cenários, os agentes obtiveram um certo grau de                
vantagem em relação ao padrão utilizado no CSMA-CA, ou seja, são soluções vantajosas,             
especialmente quando comparado com CTS/RTS padrão. O que é um estímulo para realizar             
mais estudos a fim de aprofundar melhorias e realizar testes em mais cenários como no caso                
de mobilidade dos nós ou até mesmo remover o backoff exponencial binário. 
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5 ANEXO 

Código de simulação do agente (MLearningOptimal.py) 

#!/usr/bin/env python3 
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import time 
import gym 
import os 
import numpy as np 
from ns3gym import ns3env 
import subprocess  
import matplotlib.pyplot as plt 
 
# Environment initialization 
port = 5595 
simTime = 4 # seconds 
startSim = True 
stepTime = 0.0001 # seconds 
starterSeed = 1 
debug = False 
 
ctsThreshold = 15000 #65535 #CTS/RTS disabled : default 65535, enable <1500 
 
#Enable generation of history of actions taken 
show_actions = False 
# Q agent parameters! 
 
### Quando a fila enche o ideal é migrar para o algoritmo CTS / RTS devido ao melhor 
desempenho  
 
alpha = 0.8  
discount = 0.5  
episodes = 20 
epsilonDecay = 0.99 
epsilonMinimun = 0.06  
skipBaselineFullRun = False #Set to true to skip multiple baseline runs, but fix seed to 1  
adhoc = "true" 
 
plotpoints =[16]#[2,4,6,8,12,16,20,24,28,32] #Total Nodes to run sim on 
 
 
modelList = [1,4,5,10] #[0,1,4,5,7,9,10,11,12] 
possible_Label = ['RTS/CTS baseline','baseline','greedy 
RTS/CTS','greedy','QLearn','QLearn LOWER','SARSA LOWER','SARSA','QLearn 
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Both','Double Qlearn','QLearn RTS/CTS','QLearn LOWER RTS/CTS','QLearn Double 
RTS/CTS']  
graph_Label = [] 
 
for index in modelList: 
    graph_Label.append(possible_Label[index]) 
 
 
meanResults = [] 
 
#Default scenario node distance 10m, datarate 22Mbps 
#Limited nodes send more than available BW 
#Hidden is distance : 150m 
 
scenario_List = ['Default']#['Limited','Default','Hidden']    # 
 
#function to choose the response the agent uses 
 
def agent_model_response(nodeTotal,model_Id, 
uncompressedState,epsilon,previous,QArray=None,QArray2=None): 
    action = [] 
    try: 
        if model_Id < 2: 
            for i in range(nodeTotal): 
                action.append(31) 
                action.append(1023) 
        elif model_Id == 2: 
            for i in range(nodeTotal): 
                action.append(31) 
                action.append(100) 
        elif model_Id == 3:  
            for i in range(nodeTotal): 
                action.append(60) 
                action.append(100) 
        elif  (model_Id == 10) | (model_Id == 4) |(model_Id == 7) : #Q learn or Sarsa 
            for i in range(nodeTotal-1): 
                if np.random.sample() > epsilon: 
                    best_outcome = np.argmax(QArray[i][previous[i], :] ) 
                    #Picks best candidate from Q array if above exploration coeficient (epsilon) 
                else: 
                    best_outcome = np.random.sample() * 50  
                action.append(31) 
                action.append((int)((best_outcome)*2)) 
  
            action.append(0)  
            action.append(0)  
  
        elif (model_Id == 11) | (model_Id == 6) | (model_Id == 5):#SARSA LOWER or 

 
 

38 



 

Qlearn LOWEr 
  
            for i in range(nodeTotal-1): 
                if np.random.sample() > epsilon: 
                    best_outcome = np.argmax(QArray[i][previous[i], :] ) 
                    #Picks best candidate from Q array if above exploration coeficient (epsilon) 
                else: 
                    best_outcome = np.random.sample() * 50  
  
                action.append((int)((best_outcome)*2)) 
                action.append(100) 
  
            action.append(0)  
            action.append(0)  
        elif (model_Id == 8) :#QLearn Double 
  
            for i in range(nodeTotal-1): 
                if np.random.sample() > epsilon: 
                    best_outcome = np.argmax(QArray[i][previous[i], :] ) 
                    #Picks best candidate from Q array if above exploration coeficient (epsilon) 
                else: 
                    best_outcome = np.random.sample() * 50  
  
                action.append((int)((best_outcome)*2)) 
                action.append((int)((best_outcome)*2)) 
  
            action.append(0)  
            action.append(0)  
        elif (model_Id == 9)|(model_Id == 12) :# Double Agent QLearn 
  
            for i in range(nodeTotal-1): 
                if np.random.sample() > epsilon: 
                    best_outcome = np.argmax(QArray[i][previous[i], :] ) 
                    best_outcome2 = np.argmax(QArray2[i][previous[i], :] ) 
                    #Picks best candidate from Q array if above exploration coeficient (epsilon) 
                else: 
                    best_outcome = np.random.sample() * 50  
                    best_outcome2 = np.random.sample() * 50  
  
                action.append(int(best_outcome)) 
                action.append((int)((best_outcome2)+50)) 
  
            action.append(0)  
            action.append(0)  
  
        else: 
            print("Unkown Model") 
        action = np.array(action, dtype=np.int) 
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    except IndexError as errorN: 
        print (errorN) 
    return action 
 
#prints total runtime expected 
totalTime = 50 * len(scenario_List) * (len(modelList)) * len(plotpoints) * episodes / 60 
print("Expected time: "+str(int(totalTime/60))+"h"+str(int(totalTime%60))+"m") 
 
#MAIN SCRIPT 
for scenarioTag in scenario_List:#Multi Scenario loop 
    if scenarioTag == 'Limited': 
        print("Running Limited Scenario 10m distance @~47Mbps") 
        distance = 10 
        dataRateId = 20 
    elif scenarioTag == 'Hidden': 
        print("Running Hidden Scenario 250m distance @0.6~0.9Mbps") 
        distance = 250 
        dataRateId = 6 
    else: 
        print("Running Default Scenario 10m distance @0.6~0.9Mbps") 
        distance = 10 
        dataRateId = 2 
    avg_reward = [] 
    avg_fairness = [] 
    for nodeTotal in plotpoints: 
        print("Running sim for "+str(nodeTotal)+" nodes") 
        simArgs = {"--simTime": simTime, 
                "--testArg": 555, 
                "--nodeNum": nodeTotal, 
                "--distance": distance} 
        node_avg_reward =[] 
        node_avg_fair = [] 
        baseline_reward = 0 
  
            #QArray is the array that stores the Q states of each node 
        QArray = [] 
        Q0 = [] #Base State table: State vs Action 
        for i in range(nodeTotal-1): 
            #Q0.append(np.random.rand(51,51))  
            Q0.append(np.zeros(shape=(51,51))) 
        for model_Id in modelList: # Agent Modeling Selection 
            cts = ctsThreshold 
            if model_Id == 1: 
                print("Started baseline: ", end='') 
            if model_Id == 2: 
                cts=500 
                print("Started greedy RTS/CTS: ",end='') 
            if model_Id == 3: 
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                print("Started greedy baseline: ",end='') 
            if model_Id == 4: 
                print("Started Agent QLearn: ",end='') 
            if model_Id == 5: 
                print("Started Agent QLearn LOWER: ",end='') 
            if model_Id == 6: 
                print("Started Agent SARSA LOWER: ",end='') 
            if model_Id == 7: 
                print("Started Agent SARSA: ",end='') 
            if model_Id == 8: 
                print("Started Agent Qlearn Both CW: ",end='') 
            if model_Id == 9: 
                print("Started Double Agent Qlearn: ",end='') 
            if model_Id == 10: 
                cts=500 
                print("Started Agent QLearn RTS/CTS: ",end='') 
            if model_Id == 11: 
                cts=500 
                print("Started Agent QLearn LOWER RTS/CTS: ",end='') 
            if model_Id == 12: 
                cts=500 
                print("Started Agent QLearn Double RTS/CTS: ",end='') 
            if model_Id == 0: 
                print("Started RTS/CTS baseline: ",end='') 
                cts=500 
            #Base variable initialization 
            rewards = [] 
            fairness = [] 
            iterations = [] 
            action_history = [] 
            histo = [] 
            epsilon = 1.0 
            QArray = Q0 
            QArray2 = Q0 
            QArrayBackup = [] 
            previous_Array = [] 
            reward_point = 0 
            nodeSender = nodeTotal - 1 
            state = None 
            seed = starterSeed 
            # Run Episodes 
            for episode in range(episodes): 
 
                if not skipBaselineFullRun: 
                    seed += 1 
            ########RESET PER EPISODE RUN 
                QArray = Q0 
                QArray2 = Q0 
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            ########### 
                #QArray is the array that stores the Q(States,Action) of each node 
                state = None 
                histo = [] 
                port=port+1 
                while state == None: 
                    #print("Started Episode " + str(episode)  
  
                    ParamCommand = "sim "+" --episodes="+str(episodes)+" 
--dataRateId="+str(dataRateId)+" --distance="+str(distance)+" 
--envStepTime="+str(stepTime)+" --simTime="+str(simTime)+" 
--nodeNum="+str(nodeTotal)+" --openGymPort="+str(port)+" 
--nodeT="+str(nodeSender)+" --ctsThreshold="+str(cts)+" 
--testArg=S_"+str(scenarioTag)+"_agentN-"+str(model_Id)+"-Nodes-"+str(nodeTotal)+" 
--adhoc="+str(adhoc) 
                    Command = 
["./waf","--run",ParamCommand]#["./waf","--run",ParamCommand] 
                    cmd = subprocess.Popen(Command) 
                    env = ns3env.Ns3Env(port=port, stepTime=stepTime, startSim=startSim, 
simSeed=seed, simArgs=simArgs, debug=False) 
                    state = env.reset() 
                    if state == None: 
                        cmd.kill() 
                        cmd.wait() 
                        port=port+1 
  
                QArrayBackup = [] 
                previous_delay = 0 
                depart_count = 0 
                reward_rate = 0 
                consecutiveFailures = 0 
                totalFailures = 0 
                QArrayBackup = QArray  
                #backup array in case of failure to connect 
                uncompressedState = state[:nodeTotal] 
                state = np.uint(np.array(state, dtype=np.int32) * (1/2)) 
                 ## Compressing the action universe halving for better processing on the Q table 
                #  state = state[:-1] 
                done = False 
                t_reward = 0 
                reward = 0 
                # Run simulation episode 
                while not done : 
                    previous = state  
                    #totalnodes -1 elem, we disregard the control on node that only receives 
                    action = [] 
                    #Generate action based on the model for this episode and current epsilon on the 
training 
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                    action = agent_model_response(nodeTotal,model_Id, 
uncompressedState,epsilon,previous,QArray,QArray2) 
                    #history for debugging and tracking progress 
                    action_history.append(action) 
                    last_state = state 
                    last_reward = reward 
                    state, reward, done, info = env.step(action) 
                    try: 
                        state = np.array(state, dtype=np.int32)  
                        updated_uncompressed_state = state [:nodeTotal] 
                        reward_rate = state [nodeTotal:] 
                    except: #in case of critical sim failure sgnfpe (debugging only) 
                        state = last_state 
                        reward = last_reward 
                        updated_uncompressed_state = state [:nodeTotal] 
                        reward_rate = state [nodeTotal:] 
  
                    histo.append(state) 
                    try:##in case of critical sim failure sgnfpe (debugging only) 
                        state = np.uint(np.array(state, dtype=np.uint32) * (1/2) ) 
                    except: 
                        print("ERROR failed to obtain updated state from env") 
                        t_reward = -1 #kill this run and restart 
                        break 
  
                    t_reward += reward 
                    #epsilon decays up to minimun  
                    epsilon *= epsilonDecay 
                    if epsilon < epsilonMinimun: 
                        epsilon = epsilonMinimun 
  
                    if model_Id < 4:# non ML models skip State update 
                        continue  
  
                    compressedState = np.uint(np.array(uncompressedState, dtype=np.int32) * 
(1/2)) 
                    for i in range(nodeTotal-1): 
                        #State Update action based on prediction 
                        actionTaken = int((action[2*i])*(1/2)) 
                        #if node queue declines reward increases if not the reward becomes negative 
  
                        reward_point_i = reward_rate[i] #reward calculated in sim model based in 
rate of increase 
                        #Base Q Learning equation 
                          #Q[+1] += alpha * (reward + discount * max(Q[]) - Q[+1]) 
                        if (model_Id == 7)|(model_Id == 6):# SARSA  
                          #prediction update reinforce  
                            try: 
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                                #if (int(previous[i])!=int(state[i])): 
                                QArray[i][int(state[i]),int(actionTaken)] += alpha * (reward_point_i + 
discount * QArray[i][int(previous[i]),int(actionTaken)] - 
QArray[i][int(state[i]),int(actionTaken) ])  
                                QArray[i][int(previous[i]),int(actionTaken)] += alpha * 
(reward_point_i + discount * QArray[i][int(state[i]),int(actionTaken)] - 
QArray[i][int(previous[i]),int(actionTaken) ])  
                            except IndexError: 
                                print("woops memory ") 
                                print(i) 
                                print(int(previous[i])) 
                                print(int(actionTaken)) 
                                t_reward = 0 
                                continue 
  
                        else:#QLearn  
  
                            try: 
                                #if (int(previous[i])!=int(state[i])): 
                                QArray[i][int(state[i]),int(actionTaken)] += alpha * (reward_point_i + 
discount * QArray[i][int(previous[i]),int(actionTaken)] - 
QArray[i][int(state[i]),int(actionTaken)])  
                                QArray[i][int(previous[i]),int(actionTaken)] += alpha * 
(reward_point_i + discount * np.max(QArray[i][int(state[i]):]) - 
QArray[i][int(previous[i]),int(actionTaken)])  
                                if (model_Id == 9) : 
                                    if (int(previous[i])!=int(state[i])): 
                                        QArray2[i][int(state[i]),int(actionTaken)] += alpha * 
(reward_point_i + discount * QArray2[i][int(previous[i]),int(actionTaken)] - 
QArray2[i][int(state[i]),int(actionTaken)])  
                                    QArray2[i][int(previous[i]),int(actionTaken)] += alpha * 
(reward_point_i + discount * np.max(QArray2[i][int(state[i]):]) - 
QArray2[i][int(previous[i]),int(actionTaken)])  
                            except IndexError: 
                                print("woops memory access") 
                                print(i) 
                                print(int(previous[i])) 
                                print(int(actionTaken)) 
  
                                print(len(action)) 
                                t_reward = 0 
                                continue 
  
  
                #if connection failed and no package was sent, restart this episode 
                if t_reward < 0 : 
                    episode += -1  
                    QArray = QArrayBackup 
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                    continue 
  
                fairness.append(float(info.split('/')[1])) 
                rewards.append(float(info.split('/')[0])) 
  
                iterations.append(i) 
  
  
                if (model_Id < 4) & (skipBaselineFullRun): 
                    break  
                #if show actions is enabled and if failed to go beyond baseline 
                if (show_actions == True) & ((t_reward < baseline_reward) & (episode > 3)):  
                    steps = len(histo)#(action_history) 
  
                    fig = "resultG/"+str(scenarioTag)+"_histogram"+str(model_Id)+"_node_"+ 
str(nodeTotal)+"_ep_"+str(episode)+".png" 
                    plt.figure(fig,clear=True) 
                    #print("check "+str(fig)) 
  
                    for i in range(nodeTotal-1): 
                        histogram_partial =[] 
                        for histog in range(steps): 
                            histogram_partial.append(histo[histog][i]) 
                            #histogram_partial.append(action_history[histog][2*i]) 
                        chuck_histogram = np.array_split(histogram_partial, steps) 
                        act_histo = [sum(chunkh) / len(chunkh) for chunkh in chuck_histogram] 
                        plt.plot(act_histo) 
  
                    plt.xlabel('step') 
                    plt.ylabel('CW Taken') 
                    plt.savefig(fig) 
                    plt.close(fig) 
  
           #    print(",")  
  
                # Close environment 
                env.close()  
                cmd.kill() 
                cmd.wait() 
  
  
  
            if model_Id == 1: 
                baseline_reward = t_reward 
  
  
            if (model_Id < 4) & skipBaselineFullRun: 
                chunk_reward = rewards * episodes 
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                chunk_fairness = fairness * episodes 
            else: 
                chunk_reward = rewards 
                chunk_fairness = fairness 
  
            rew = np.array(chunk_reward) * (1/1024) 
            fair = np.array(chunk_fairness)  
  
            print("AVG run "+str(round(np.mean(rewards) * (1/1024),5)) + " mbps with F= " + 
str(round(np.mean(fairness),3)),end='',flush=True)  
            f = np.mean(fairness) 
            r = np.mean(rewards) ####Avg in Mbps 
            node_avg_fair.append(f) 
            node_avg_reward.append(r) 
  
            #PLOTS throughput 
            plt.figure("main"+str(nodeTotal)) 
            plt.plot(range(episodes),rew) 
            plt.xlabel('Episode') 
            plt.ylabel('Total Throughput '+str(nodeTotal)+' nodes') 
            GraphName = 
"resultG/"+str(nodeTotal)+"_scenario_"+str(scenarioTag)+"_EvsRew_model_Id_"+str(mod
el_Id)+".png" 
            if model_Id == modelList[-1]: 
                plt.legend(graph_Label,loc=6, bbox_to_anchor=(1.0, 0.2)) 
                GraphName = "Full-"+GraphName 
                plt.tight_layout()  
                plt.savefig(GraphName) 
            plt.figure("fair"+str(nodeTotal)) 
            plt.plot(range(episodes),fair) 
            plt.xlabel('Episode') 
            #PLOTS Fairness 
            plt.ylabel('Fairness Raj Jain '+str(nodeTotal)+' nodes') 
            GraphNameF = 
"resultG/F-"+str(nodeTotal)+"_scenario_"+str(scenarioTag)+"_EvsFair_model_Id_"+str(m
odel_Id)+".png" 
            if model_Id == modelList[-1]: 
                plt.legend(graph_Label,loc=6, bbox_to_anchor=(1.0, 0.2)) 
  
                GraphNameF = "Full-"+GraphNameF 
                plt.tight_layout()  
                plt.savefig(GraphNameF) 
        print("-----------",end='')  
        plt.clf() 
        plt.close("main"+str(nodeTotal))  
        plt.close("fair"+str(nodeTotal)) 
        avg_fairness+=node_avg_fair 
        avg_reward+=node_avg_reward 
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    #PLOTS overall reward 
    plt.figure("endREWARD"+str(scenarioTag),clear=True) 
    for model in range(len(modelList)): 
        rew = [] 
        yvector = [] 
        for index in range(len(avg_reward)): 
            if(model == index%len(modelList)): 
 
rew.append(avg_reward[index]/avg_reward[len(modelList)*int(index/len(modelList))]) 
                yvector.append(plotpoints[int(index/len(modelList))]) 
        plt.plot(yvector,rew) 
    plt.xlabel('Number of Nodes') 
    plt.ylabel('% Average Throughput for '+str(scenarioTag)) 
    GraphN = "resultG/Compare_Rew_Scenario_"+str(scenarioTag)+".png" 
    plt.legend(graph_Label,loc=6, bbox_to_anchor=(1.0, 0.2)) 
    plt.tight_layout()  
    plt.savefig(GraphN) 
    plt.close("endREWARD"+str(scenarioTag)) 
    #PLOTS overall fairness 
    plt.figure("endFair"+str(scenarioTag),clear=True) 
  
    for model in range(len(modelList)): 
        fairn = [] 
        yvector = [] 
        for index in range(len(avg_fairness)): 
            if(model == index%len(modelList)): 
 
#fairn.append(avg_fairness[index]/avg_fairness[len(modelList)*int(index/len(modelList))]) 
                fairn.append(avg_fairness[index]) 
                yvector.append(plotpoints[int(index/len(modelList))]) 
        plt.plot(yvector,fairn) 
    plt.xlabel('Number of Nodes') 
    plt.ylabel('%Average Fairness for '+str(scenarioTag)) 
    GraphF = "resultG/Fair-Compare_Fair_Scenario_"+str(scenarioTag)+".png" 
    plt.legend(graph_Label,loc=6, bbox_to_anchor=(1.0, 0.2)) 
    plt.tight_layout()  
    plt.savefig(GraphF) 
    plt.close("endFair"+str(scenarioTag)) 
  
    print("==============",end='')  
print("Done!") 
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Código de simulação do ambiente (sim.cc) 

#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/applications-module.h" 
#include "ns3/opengym-module.h" 
#include "ns3/mobility-module.h" 
#include "ns3/wifi-module.h" 
#include "ns3/olsr-module.h" 
#include "ns3/aodv-module.h" 
#include "ns3/internet-module.h" 
#include "ns3/spectrum-module.h" 
#include "ns3/stats-module.h" 
#include "ns3/flow-monitor-module.h" 
#include "ns3/traffic-control-module.h" 
#include "ns3/node-list.h" 
#include "iostream" 
#include "fstream" 
#include "ns3/netanim-module.h" 
#include <math.h> 
 
using namespace ns3; 
 
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("OpenGym"); 
 
/* 
Define observation space 
*/ 
Ptr<OpenGymSpace> MyGetObservationSpace(void) 
{ 
  uint32_t nodeNum = NodeList::GetNNodes (); 
  float low = -100.0; 
  float high = 100.0; 
  std::vector<uint32_t> shape = {2*nodeNum,}; 
  std::string dtype = TypeNameGet<uint32_t> (); 
  Ptr<OpenGymBoxSpace> space = CreateObject<OpenGymBoxSpace> (low, high, shape, 
dtype); 
  //NS_LOG_UNCOND ("MyGetObservationSpace: " << space); 
  return space; 
} 
 
/* 
Define action space 
*/ 
Ptr<OpenGymSpace> MyGetActionSpace(void) 
{ 

 
 

48 



 

  uint32_t nodeNum = NodeList::GetNNodes (); 
  float low = 0.0; 
  float high = 1024.0; 
  std::vector<uint32_t> shape = {2*nodeNum,}; 
  std::string dtype = TypeNameGet<uint32_t> (); 
  Ptr<OpenGymBoxSpace> space = CreateObject<OpenGymBoxSpace> (low, high, shape, 
dtype); 
  //NS_LOG_UNCOND ("MyGetActionSpace: " << space); 
  return space; 
} 
 
/* 
Define game over condition 
*/ 
bool isGameOver = false; 
bool MyGetGameOver(void) 
{ 
  
  //NS_LOG_UNCOND ("MyGetGameOver: " << isGameOver); 
  return isGameOver; 
} 
/* 
Custom Queue read 
*/ 
Ptr<WifiMacQueue> GetQueue(Ptr<Node> node) 
{ 
  Ptr<NetDevice> dev = node->GetDevice (0); 
  Ptr<WifiNetDevice> wifi_dev = DynamicCast<WifiNetDevice> (dev); 
  Ptr<WifiMac> wifi_mac = wifi_dev->GetMac (); 
  Ptr<RegularWifiMac> rmac = DynamicCast<RegularWifiMac> (wifi_mac); 
  PointerValue ptr; 
  rmac->GetAttribute ("Txop", ptr); 
  Ptr<Txop> txop = ptr.Get<Txop> (); 
  Ptr<WifiMacQueue> queue = txop->GetWifiMacQueue (); 
  return queue; 
} 
/*Global Variables*/ 
uint64_t g_rxPktNum = 0; 
std::string fairnessUpdate = ""; 
std::time_t startTime [1] = {std::time(0)}; 
double reward_rate [1] = {0}; 
double previous_delay [1] = {0}; 
uint32_t depart_count [1]= {0}; 
/* 
Collect observations 
*/ 
Ptr<OpenGymDataContainer> MyGetObservation(void) 
{ 
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  uint32_t nodeNum = NodeList::GetNNodes (); 
  std::vector<uint32_t> shape = {2*nodeNum,}; 
  Ptr<OpenGymBoxContainer<uint32_t> > box = 
CreateObject<OpenGymBoxContainer<uint32_t> >(shape); 
  
  for (NodeList::Iterator i = NodeList::Begin (); i != NodeList::End (); ++i) { 
    Ptr<Node> node = *i; 
    Ptr<WifiMacQueue> queue = GetQueue (node); 
    uint32_t value = queue->GetNPackets(); 
    box->AddValue(value); 
    for (int count = 0; count < (int) nodeNum; count++) { 
    try 
    { 
    //if (reward_rate[count] < 0){reward_rate[count]=0;} 
    box->AddValue(reward_rate[count]); 
  //  box->AddValue(0); 
    } 
    catch(__exception e) 
    { 
      box->AddValue(0); 
      std::cout << e.name; 
    } 
  
  
  
  } 
  
  } 
  //NS_LOG_UNCOND ("MyGetObservation: " << box); 
  return box; 
} 
 
void DestRxPkt (Ptr<const Packet> packet) 
{ 
  //NS_LOG_DEBUG ("Client received a packet of " << packet->GetSize () << " bytes"); 
  g_rxPktNum++; 
} 
 
/* 
Define reward function 
*/ 
float MyGetReward(void) 
{ 
  static float lastValue = 0.0; 
  float reward = g_rxPktNum - lastValue; 
  lastValue = g_rxPktNum; 
  return reward; 
} 
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/* 
Define extra info. Optional 
*/ 
std::string MyGetExtraInfo(void) 
{ 
  //NS_LOG_UNCOND("MyGetExtraInfo: " << std::to_string(fairnessUpdate)); 
  
  return fairnessUpdate; 
} 
 
bool SetCw(Ptr<Node> node, uint32_t cwMinValue=0, uint32_t cwMaxValue=0) 
{ 
  Ptr<NetDevice> dev = node->GetDevice (0); 
  Ptr<WifiNetDevice> wifi_dev = DynamicCast<WifiNetDevice> (dev); 
  Ptr<WifiMac> wifi_mac = wifi_dev->GetMac (); 
  Ptr<RegularWifiMac> rmac = DynamicCast<RegularWifiMac> (wifi_mac); 
  PointerValue ptr; 
  rmac->GetAttribute ("Txop", ptr); 
  Ptr<Txop> txop = ptr.Get<Txop> (); 
 
  
  // if both set to the same value then we have uniform backoff? 
  if (cwMinValue != 0) { 
    NS_LOG_DEBUG ("Set CW min: " << cwMinValue); 
    txop->SetMinCw(cwMinValue); 
  } 
 
  if (cwMaxValue != 0) { 
    NS_LOG_DEBUG ("Set CW max: " << cwMaxValue); 
    txop->SetMaxCw(cwMaxValue); 
  } 
  return true; 
} 
 
/* 
Execute received actions 
*/ 
bool MyExecuteActions(Ptr<OpenGymDataContainer> action) 
{ 
  //NS_LOG_UNCOND ("MyExecuteActions: " << action); 
  Ptr<OpenGymBoxContainer<uint32_t> > box = 
DynamicCast<OpenGymBoxContainer<uint32_t> >(action); 
  std::vector<uint32_t> actionVector = box->GetData(); 
  
  uint32_t nodeNum = NodeList::GetNNodes (); 
  for (uint32_t i=0; i<nodeNum; i++) 
  { 
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    Ptr<Node> node = NodeList::GetNode(i); 
    uint32_t cwSizeMin = actionVector.at(2*i); 
    uint32_t cwSizeMax = actionVector.at(2*i+1); 
    SetCw(node, cwSizeMin, cwSizeMax ); 
  
  } 
  
  return true; 
} 
 
void ScheduleNextStateRead(double envStepTime, Ptr<OpenGymInterface> 
openGymInterface) 
{ 
  Simulator::Schedule (Seconds(envStepTime), &ScheduleNextStateRead, envStepTime, 
openGymInterface); 
  openGymInterface->NotifyCurrentState(); 
} 
 
/* 
Generetes the reward per node used by the agent 
*/ 
void MetricUpdate(double envStepTime, int counter) 
{ 
  int count = 0; 
    for (NodeList::Iterator i = NodeList::Begin (); i != NodeList::End (); ++i)  
    { 
    double dep_rate = 100; 
    double queue_size = 0; 
    double est_delay = 0.0; 
    Ptr<Node> node = *i; 
    Ptr<WifiMacQueue> queue = GetQueue (node); 
    queue_size = queue->GetNPackets(); 
  
    depart_count[count] +=  queue_size; 
    if (queue_size > 20){ 
  
      dep_rate = (double) depart_count[count] / (double) (std::time(0) - startTime[count]); 
  
      depart_count[count] = 0;} 
    //every T 
    est_delay = queue_size/dep_rate; 
    reward_rate[count] +=  (previous_delay[count] - est_delay); 
    previous_delay[count] = est_delay; 
  
    } 
  count++; 
  counter = counter *0.99; 
  if (counter > 0.06){ 
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  Simulator::Schedule (Seconds(envStepTime/8), &MetricUpdate,envStepTime, counter); 
 } 
 
 else  
 { 
   Simulator::Schedule (Seconds(envStepTime/2), &MetricUpdate,envStepTime, 0); 
 } 
  
} 
 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
  // Parameters of the environment 
  uint32_t simSeed = 1; 
  double simulationTime = 5; //seconds 
  double envStepTime = 0.05; //seconds, ns3gym env step time interval 
  uint32_t openGymPort = 5555; 
  std::string testArg = ""; 
  uint32_t nodeT = 14; 
  uint64_t ctsThreshold = 65535; //Default CTS disabled 
  bool adhoc = false; 
  
  //Parameters of the scenario 
  uint32_t nodeNum = 15; 
  double distance = 1.0; 
  bool noErrors = false; 
  std::string errorModelType = "ns3::NistErrorRateModel"; 
  uint32_t payloadSize = 1500; 
  
  // define datarates 
  std::vector<std::string> dataRates; 
  
  uint32_t dataRateId = 4; 
 
  int episodes = 1; 
  CommandLine cmd; 
  // required parameters for OpenGym interface 
  cmd.AddValue ("openGymPort", "Port number for OpenGym env. Default: 5555", 
openGymPort); 
  cmd.AddValue ("simSeed", "Seed for random generator. Default: 1", simSeed); 
  cmd.AddValue ("episodes", "total number of episodes. Default: 1", episodes); 
  // optional parameters 
  cmd.AddValue ("simTime", "Simulation time in seconds. Default: 5s", simulationTime); 
  cmd.AddValue ("envStepTime", "Simulation interval step time in seconds. Default: 
0.05s", envStepTime); 
  cmd.AddValue ("nodeNum", "Number of nodes. Default: 5", nodeNum); 
  cmd.AddValue ("distance", "Inter node distance. Default: 10m", distance); 
  cmd.AddValue ("dataRateId", "Network Rate Id check code for values. Default:4", 
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dataRateId); 
  cmd.AddValue ("testArg", "Extra simulation argument. Default: empty string", testArg); 
  cmd.AddValue ("nodeT", "Number of nodes Transmiting. Default: 1", nodeT); 
  cmd.AddValue ("ctsThreshold", "Threshold to enable CTS&RTS. Default: 65535", 
ctsThreshold); 
  cmd.AddValue ("adhoc", "Define the scenario. Default: False", adhoc); 
  cmd.Parse (argc, argv); 
 
  if (noErrors){ 
    errorModelType = "ns3::NoErrorRateModel"; 
  } 
 
  RngSeedManager::SetSeed (simSeed); 
  RngSeedManager::SetRun (simSeed); 
 
  // Configuration of the scenario 
  // Create Nodes 
  NodeContainer nodes; 
  nodes.Create (nodeNum); 
 
  // WiFi device 
  WifiHelper wifi; 
  OlsrHelper olsr; 
 
  wifi.EnableLogComponents(); 
  wifi.SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_80211g); 
  wifi.SetRemoteStationManager("ns3::MinstrelHtWifiManager", "RtsCtsThreshold", 
UintegerValue (ctsThreshold)); 
  // Channel 
     YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default (); 
    YansWifiChannelHelper wifiChannel; 
    wifiChannel.SetPropagationDelay ("ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel"); 
    wifiChannel.AddPropagationLoss ("ns3::FriisPropagationLossModel"); 
    wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ()); 
    wifiPhy.Set("TxGain", DoubleValue(0)); 
    wifiPhy.Set("RxGain", DoubleValue(0)); 
    wifiPhy.Set ("CcaMode1Threshold", DoubleValue(-82.0)); 
    wifiPhy.Set ("ChannelWidth", UintegerValue (40)); 
    wifiPhy.Set ("ShortGuardEnabled", BooleanValue (false)); 
    wifiPhy.Set("ChannelNumber", UintegerValue(6)); 
    wifiPhy.Set("TxPowerLevels", UintegerValue(18)); 
  
  // Add MAC and set DataRate 
  WifiMacHelper wifiMac; 
 
 
  // Set it to adhoc mode 
  wifiMac.SetType ("ns3::AdhocWifiMac", 
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                   "QosSupported", BooleanValue (false)); 
 
  // Install wifi device 
  NetDeviceContainer devices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, nodes); 
  //AsciiTraceHelper ascii; 
  std::string tr_name = std::to_string(nodeNum)+"_"+testArg; 
  //wifiPhy.EnableAsciiAll (ascii.CreateFileStream (tr_name + ".tr")); 
  //wifiPhy.EnablePcapAll (tr_name); 
  // Mobility model 
  MobilityHelper mobility; 
  Ptr<ListPositionAllocator> positionAlloc = CreateObject <ListPositionAllocator>(); 
   for(uint i = 0; i < (nodeNum-1); i++){ 
  
          double angle = M_PI * 2  * (rand() % 40) / 40; 
          int distX = (rand() % (int)distance)+1; 
          int distY = (rand() % (int)distance)+1; 
          positionAlloc 
->Add(Vector((distX)*cos(angle)+distance,(distY)*sin(angle)+distance, 0));  
  } 
    positionAlloc ->Add(Vector(distance, distance, 0)); 
  mobility.SetPositionAllocator (positionAlloc); 
  mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 
  mobility.Install (nodes); 
 
  // IP stack and routing 
  InternetStackHelper internet; 
  
  if(adhoc == true){ 
    Ipv4ListRoutingHelper list; 
   // if (aodvOn != true) 
   {list.Add (olsr,100);} 
    //else {list.Add (aodv,10);} 
    internet.SetRoutingHelper(list); 
  } 
  internet.Install (nodes); 
 
  // Assign IP addresses to devices 
  Ipv4AddressHelper ipv4; 
  NS_LOG_INFO ("Assign IP Addresses"); 
  ipv4.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0"); 
  Ipv4InterfaceContainer interfaces = ipv4.Assign (devices); 
 
// Traffic 
  // Create a BulkSendApplication and install it on node 0 
  Ptr<UniformRandomVariable> startTimeRng = CreateObject<UniformRandomVariable> 
(); 
  startTimeRng->SetAttribute ("Min", DoubleValue (0.0)); 
  startTimeRng->SetAttribute ("Max", DoubleValue (1.0)); 
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  uint16_t port = 1000; 
  Ptr<Node> nextHop = nodes.Get(nodeNum-1); 
  Ptr<Node> src = nodes.Get(0); 
  Ptr<Ipv4> destIpv4 = nextHop->GetObject<Ipv4> (); 
  Ipv4InterfaceAddress dest_ipv4_int_addr = destIpv4->GetAddress (1, 0); 
  Ipv4Address dest_ip_addr = dest_ipv4_int_addr.GetLocal (); 
  //Configure static multihop routing 
  for (uint32_t i = 0; i < nodeT; i++){ 
    src =  nodes.Get(i); 
      if(adhoc == false){ 
      Ptr<Ipv4StaticRouting>  staticRouting = Ipv4RoutingHelper::GetRouting 
<Ipv4StaticRouting> (src->GetObject<Ipv4> ()->GetRoutingProtocol ()); 
      staticRouting->RemoveRoute(1); 
      staticRouting->SetDefaultRoute(dest_ip_addr, 1, 0);} 
    InetSocketAddress destAddress (dest_ip_addr, port); 
    destAddress.SetTos (0x70); //AC_BE 
    UdpClientHelper source (destAddress); 
    //source.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue (pktPerSec * simulationTime)); 
    source.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue (4294967295)); 
    source.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (payloadSize)); 
    //Time interPacketInterval = Seconds (1.0/pktPerSec); 
    int timeRandom =  (2+(rand() % 11)/10) * dataRateId; 
    //This is where the speed is set, 
    Time interPacketInterval = Seconds (0.1/timeRandom);//(0.01/timeRandom); 
    //Time interPacketInterval = Seconds (0.005*nodeNum/timeRandom); 
    { 
      //interPacketInterval = interPacketInterval * (int) (i % 3) ; 
      source.SetAttribute ("Interval", TimeValue (interPacketInterval)); //packets/s 
    } 
    ApplicationContainer sourceApps = source.Install (src);  
    sourceApps.Start (Seconds (0.0)); 
    sourceApps.Stop (Seconds (simulationTime)); 
  } 
  
  // Create a packet sink to receive these packets 
  UdpServerHelper sink (port); 
  ApplicationContainer sinkApps = sink.Install (nextHop); 
  sinkApps.Start (Seconds (0.0)); 
  sinkApps.Stop (Seconds (simulationTime)); 
  
  Ptr<UdpServer> udpServer = DynamicCast<UdpServer>(sinkApps.Get(0)); 
  udpServer->TraceConnectWithoutContext ("Rx", MakeCallback (&DestRxPkt)); 
 
  // Install FlowMonitor on all nodes 
  FlowMonitorHelper flowmon; 
  Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll(); 
 
  // OpenGym Env 
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  Ptr<OpenGymInterface> openGymInterface = CreateObject<OpenGymInterface> 
(openGymPort); 
  openGymInterface->SetGetActionSpaceCb( MakeCallback (&MyGetActionSpace) ); 
  openGymInterface->SetGetObservationSpaceCb( MakeCallback 
(&MyGetObservationSpace) ); 
  openGymInterface->SetGetGameOverCb( MakeCallback (&MyGetGameOver) ); 
  openGymInterface->SetGetObservationCb( MakeCallback (&MyGetObservation) ); 
  openGymInterface->SetGetRewardCb( MakeCallback (&MyGetReward) ); 
  openGymInterface->SetGetExtraInfoCb( MakeCallback (&MyGetExtraInfo) ); 
  openGymInterface->SetExecuteActionsCb( MakeCallback (&MyExecuteActions) ); 
  
  Simulator::Schedule (Seconds(0.0), &ScheduleNextStateRead, envStepTime, 
openGymInterface); 
  startTime [nodeNum] = {std::time(0)}; 
  reward_rate[nodeNum] = {0}; 
  previous_delay [nodeNum] = {0}; 
  depart_count [nodeNum] = {0}; 
  
  //Metric update 
  Simulator::Schedule (Seconds(envStepTime/8), &MetricUpdate,envStepTime, 1); 
  
  //Create NetAnim file to see packet and topology 
  std::string netAnimFile = 
"result/animation"+std::to_string(nodeNum)+"_"+testArg+".xml"; 
  AnimationInterface anim (netAnimFile); 
  Simulator::Stop (Seconds (simulationTime)); 
  Simulator::Run (); 
  
  // Print per flow statistics 
  monitor->CheckForLostPackets (); 
  Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier> 
(flowmon.GetClassifier ()); 
  std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats (); 
  
  //Raj fairness variables 
  double sum = 0.0; 
  double squaredSum = 0.0; 
  double nFlow = 0.0;  
  double tPut = 0.0; 
  std::ofstream Outputfile; 
  Outputfile.open("result/sim_"+std::to_string(nodeNum)+"_"+testArg+"_nodes.txt"); 
  
//Pick up statistics from FlowMonitor 
  for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator iter = stats.begin (); iter 
!= stats.end (); ++iter) 
    { 
          nFlow += 1.0; 
          tPut= iter->second.rxBytes * 8.0 / 
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(iter->second.timeLastRxPacket.GetSeconds()-iter->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds
()) / 1024 ; 

        Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (iter->first); 
          if (tPut > 1) 
          { 
            sum += tPut; 
            squaredSum += ((tPut)*(tPut)); 
          } 
        int appSentRate = iter->second.txBytes * 8.0 / 
(iter->second.timeLastTxPacket.GetSeconds()-iter->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds
()) / 1024; 
       //Fill the file 
        Outputfile <<"Flow ID: " << iter->first << " Src Addr " << t.sourceAddress << " Dst 
Addr " << t.destinationAddress<< std::endl; 
          Outputfile <<"Delay = " << iter->second.delaySum / iter->second.txPackets / 
1000000 << std::endl; 
          Outputfile <<"Jitter = " << iter->second.jitterSum / (iter->second.txPackets - 1) / 
1000000<< std::endl;  
          Outputfile <<"App sent: " << appSentRate  << " Kbps" << std::endl;  
   //NS_LOG_UNCOND("Tx Packets = " << iter->second.txPackets; 
   Outputfile <<"Rx Packets = " << iter->second.rxPackets<< std::endl; 
   Outputfile <<"Throughput: " << tPut << " Kbps"<< std::endl; 
     } 
NS_LOG_UNCOND("============================="); 
NS_LOG_UNCOND("Total Flow = " << sum); 
fairnessUpdate = std::to_string(sum); 
Outputfile <<"Total Flow = " << sum<< std::endl; 
sum = sum * sum; 
squaredSum = nFlow * squaredSum; 
sum = sum / squaredSum; 
fairnessUpdate = fairnessUpdate + "/"+ std::to_string(sum); 
NS_LOG_UNCOND("Fairness = " << sum); 
Outputfile <<"Fairness = " << sum << std::endl; 
Outputfile.close(); 
monitor->SerializeToXmlFile("SIM"+std::to_string(nodeNum)+"_"+testArg+".flowmon", 
true, true); 
  openGymInterface->NotifySimulationEnd(); 
  Simulator::Destroy (); 
  isGameOver = true; 
  return 0; 
} 
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