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Algoritmo Baseado em Aprendizado por Reforço e
Modelo Markoviano para Alocação de Recursos em

um Sistema Internet das Coisas Cognitivo
Matheus Matos Vasconcelos, Álisson Assis Cardoso, Flávio Henrique Teles Vieira

Resumo— Este artigo propõe a utilização de um algoritmo de
aprendizado por reforço para controlar a transmissão de pacotes
de múltiplos dispositivos em um sistema de comunicação sem fio
baseado no conceito de Internet das Coisas (IdC) Cognitivo. A
abordagem proposta consiste em adotar uma cadeia de Markov
para modelar os estados do sistema de comunicação e suas
transições, fornecendo os parâmetros necessários para determi-
nar ações para o sistema através de um algoritmo Q-Learning.
O artigo também apresenta uma avaliação do desempenho do
algoritmo desenvolvido em comparação aos de alguns algoritmos
de escalonamento em termos de vários parâmetros, tais como:
função de utilidade, vazão, taxa de perda de pacotes, etc.

Palavras-Chave— Aprendizado por Reforço, Cadeia de Mar-
kov, Escalonamento, Internet das Coisas (IdC).

Abstract— This article proposes a utilization of a reinforcement
learning algorithm to control the packet transmission of multiple
devices of a Cognitive Internet of Things (IoT) wireless commu-
nication system. The proposed approach consists of adopting a
Markov chain to model the states of the communication system
and its transitions, providing the required parameters to deter-
mine actions to the system using a Q-Learning algorithm. The
article also presents a performance evaluation of the developed
algorithm in comparison to some scheduling algorithms in terms
of: utility function, flow rate, packet loss rate, etc.

Keywords— Reinforcement Learning, Scheduling, Markov
Chain, Internet of Things (IoT).

I. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) vem sofrendo um crescente
aumento em seu uso em diferentes ramos da ciência uma vez
que os problemas vêm se tornando cada vez mais complexos
e demandando soluções menos restritivas que se adaptem a
natureza não trivial das dificuldades modernas [1], [2]. Nesses
cenários, o emprego de Inteligência Artificial é ainda mais
desejável visto que a mesma possibilita que sistemas sejam
capazes de aprender e tomar decisões onde não há soluções
ótimas claras.

Os algoritmos inteligentes podem facilitar o tratamento de
grandes quantidades de dados, podem aumentar a velocidade
de análise e permite que processos complexos sejam automati-
zados [1], [3]. Assim, surge a oportunidade do uso de IA como
uma ferramenta de coordenação de ações em cenários IdC
cognitivos, onde dispositivos e sensores inteligentes exigem
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uma certa flexibilidade do sistema por conta da dinâmica de
integração, resultando em cenários mais complexos e com uma
ampla variedade de aplicações.

Algoritmos baseados em técnicas de aprendizado de má-
quina possuem capacidade de aprender e se adaptar, per-
mitindo a otimização dos recursos do sistema. No caso de
um cenário IdC cognitivo, por exemplo, a aplicação de tais
algoritmos pode proporcionar aumento de vazão de dados
enquanto se procura reduzir o custo total de transmissão,
melhorando assim a qualidade de serviço e a eficiência do
sistema [3], [2]. No aprendizado por reforço são avaliadas
as ações possíveis a serem tomadas, permitindo determinar
um curso de ações para cada estado do sistema levando em
consideração as recompensas obtidas para cada ação.

Neste trabalho, propõe-se a utilização de um algoritmo de
aprendizagem por reforço que faz uso de um modelo de
Markov para descrever as probabilidades de transições dos
estados de um sistema IdC cognitivo e determinar uma política
de ações que uma estação base deverá tomar para aumentar
a utilidade do sistema. Em outras palavras, a abordagem
proposta objetiva aumentar o valor da razão entre a quanti-
dade de pacotes transmitidos e a potência consumida para a
transmissão.

Em resumo, este trabalho apresenta as seguintes contribui-
ções:

1) Modelagem de um sistema IdC cognitivo (que opera
com compartilhamento de M canais de transmissão) por
meio de uma cadeia de Markov, que permite determinar
os estados do sistema e as transições dos mesmos e
calcular o valor da utilidade de cada ação possível
tomada em um determinado estado. Diferente de outros
trabalhos da literatura [4], [5], o sistema é capaz de
transmitir pacotes de mais de um dispositivo ao mesmo
tempo.

2) Proposta de um algoritmo de aprendizado por reforço
para testar diferentes políticas de ações e determinar
alocação de recursos de forma a otimizar uma função
de utilidade do sistema.

O artigo está organizado da seguinte maneira, as seções II e
III tratam da modelagem do sistema, a seção IV descreve
o algoritmo de alocação de recursos proposto, os outros
algoritmos de escalonamento considerados são descritos na
seção V e, finalmente, a seção V I apresenta os resultados das
simulações e uma análise dos resultados.
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II. MODELAGEM DO SISTEMA

O sistema IdC cognitivo mostrado na Figura 1 consiste em
uma estação base com M canais de transmissão disponíveis
para K dispositivos que transmitem pacotes de dados. O tempo
é discretizado em intervalos iguais e em cada intervalo de
tempo, pacotes chegam à cada dispositivo que os transmite
caso haja um canal disponível. O sistema é capaz de transmitir
pacotes de mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Cada
dispositivo possui um buffer de tamanho L para armazenar
pacotes que não foram transmitidos, onde os pacotes chegam
obedecendo uma distribuição de Poisson com a taxa de che-
gada λ e são transmitidos por um dos M canais com uma
taxa de codificação V , não há transmissão quando a qualidade
do canal é mínima. Quando pacotes chegam ao buffer de um
dispositivo que está cheio, há perda de pacotes.

Fig. 1. Esquemático do funcionamento do sistema

As probabilidades de transição dos estados do buffers e dos
canais de sistemas IdC cognitivo de comunicações sem fio são
apresentados nas seções seguintes.

A. Estado dos Buffers

Cada um dos K dispositivos possuem um buffer de tamanho
L, e em cada intervalo do sistema pacotes chegam e são trans-
mitidos pelo dispositivo. Assim, o buffer de cada dispositivo
pode apresentar filas de pacotes que variam de tamanho entre
0 e L pacotes. A probabilidade de chegar d pacotes em um
determinado intervalo de tempo é de p(di) = exp(−λ)λdi/di!,
onde λ é a taxa de chegada em pacotes por intervalo de tempo.
A quantidade de pacotes no buffer no intervalo de tempo
posterior pode ser dada por:

li+1,k = min(di,k + li,k − ti,k, L), (1)

onde i é o intervalo de tempo, li,k é a quantidade de pacotes
para o dispositivo k, di,k é o número de pacotes que chegam
e ti,k a quantidade de pacotes que são transmitidos.

A probabilidade de transição dos estados dos buffers dos K
dispositivos é o produtório das probabilidades individuais de
cada dispositivo, ou seja:

pl(l, l
′) =

K∏
k=1

pl,k(li, li+1|ai,k), (2)

onde ai,k é o número de pacotes transmitidos pelo dispositivo
k no intervalo i.

B. Estado dos Canais
Assumindo que a relação sinal-ruído (SNR) obedece a

distribuição de Rayleigh [6], cuja função de densidade de
probabilidade é p(ρ) = 1/ρ̄ exp(−ρ/ρ̄), com o parâmetro
ρ > 0 e ρ̄ = E(ρ) sendo a SNR média. Seja o limiar da
SNR expressado como ρsnr = {ρ1, ρ2, . . . , ρC−1} e C o
número de estados dos canais, pode-se obter a probabilidade
de distribuição do estado do canal como:

pC(cn) =

∫ ρn+1

ρn

p(ρ) dρ. (3)

Assim, a probabilidade de transição do estado do canal é
[7]:

pC(cn, cn+1) = N(ρn+1)Tf/pC(cn), (4)

onde n ∈ {1, 2, . . . , C − 2}, e:

pC(cn, cn−1) = N(ρn)Tf/pC(cn), (5)

onde n ∈ {1, 2, . . . , C − 1}, Tf sendo a duração do intervalo
e N(ρn) =

√
2πρn/ρ̄fd com fd sendo o efeito doppler má-

ximo. Analogamente à equação 2, a probabilidade de transição
de estados dos M canais é:

pC(c, c′) =

M∏
m=1

pc,m(ci, ci+1). (6)

C. Potência
A transmissão de pacotes é realizada por diferentes modos

de transmissão j ∈ {0, 1, ..., J}, onde os modos 0 e 1
representam nenhuma transmissão e transmissão BPSK res-
pectivamente, e para j ≥ 2, 2j−QAM. Pode-se então estimar
a potência mínima de transmissão P no estado de canal ci
com a modulação j a partir da taxa de erros de bit pBER [8]:

pBER(ci, j) ≤ 0, 5erfc(
√
ρiP (ci, j)/WN0), (7)

para j = 1, e para j ≥ 2, tem-se:

pBER(ci, j) ≤ 0, 2exp(−1, 6ρiP (ci, j)/WN0(2
j − 1)), (8)

onde WN0 é a potência de ruído.

III. O SISTEMA COMO UMA CADEIA DE MARKOV

O sistema descrito na seção anterior, pode ser modelado
como uma cadeia de Markov, uma vez que o estado seguinte
depende somente do estado atual e da ação escolhida pelo
agente [7]. Como o sistema permite que a transmissão ocorra
de modo simultâneo, durante cada intervalo de tempo, o agente
deverá escolher até no máximo M dispositivos para fazer a
transmissão de seus respectivos pacotes, através dos M canais
disponíveis, assumindo M < K, e usando modulações dife-
rentes para cada canal. Assim, o conjunto de ações possíveis é
uma junção de duas permutações sem repetições, e o número
total de ações possíveis em um determinado estado é:

A =
(J + 1)!

(J + 1−M)!

K!

(K −M)!
, (9)

onde J é o número máximo dos modos de transmissão
2j−QAM do sistema.
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A. Probabilidade de Transição de Estados

Os estados do sistema são definidos por uma combinação
dos estados dos buffers de cada dispositivo com os estados
dos canais do sistema. Ambos podem ser definidos como uma
permutação com repetição, uma dos K dispositivos tomados
dos estados possíveis para cada dispositivo, e outra, dos M
canais tomados dos estados possíveis dos canais. Assim, o
número total de estados do sistema é:

S = (L+ 1)KCM , (10)

onde L é o tamanho máximo do buffer e C é o número de
estados dos canais. Assim, a probabilidade de transição de
estados do sistema é:

pS(Si, Si+1|ai) =
K∏

k=1

plk (li, li+1|ai)×
M∏

m=1

pcm(ci, ci+1).

(11)

B. Utilidade do Sistema

Em cada intervalo de tempo i, a vazão é definida como
sendo o somatório do produto entre a taxa de codificação V e
o modo de transmissão j para cada um dos K dispositivos, e
o custo é definido como o produto da potência de transmissão
consumida Psi(si, ai) com o somatório do valor da pressão
do buffer fi,k = exp(θ × li,k), com θ sendo o coeficiente de
pressão.

A utilidade do sistema é diretamente proporcional ao nú-
mero de pacotes transmitidos e inversamente proporcional
à pressão dos buffers e do consumo de potência, sendo
representada pela seguinte equação:

O(si, ai) =

min(K,M)∑
k=1

V × jk(
K∑
k=1

fi,k

)
Psi(si, ai)

. (12)

IV. APRENDIZADO POR REFORÇO

O aprendizado por reforço é uma técnica que consiste
em um agente tomando decisões em diversos estados de um
ambiente e recebendo recompensas ou punições pelas suas
ações [2]. Após uma série de testes de tentativa-erro, o agente
busca aprender a melhor política, ou seja, a melhor sequência
de ações a serem tomadas naquele ambiente de forma a obter
valores de recompensas maiores.

Nesse artigo, o algoritmo de aprendizado por reforço Q-
learning é utilizado, no qual é necessário obter as probabili-
dades de transição de estados e as recompensas de cada ação
possível. Deve-se selecionar um fator de desconto que indica
a relevância das recompensas futuras. Uma matriz Q de ação-
valor é então gerada, com valores de utilidade esperados para
cada ação realizada em cada estado, a matriz é atualizada a
medida em que novas políticas são testadas. Para cada política
π existe um valor agregado V π(si) e o objetivo do treinamento
é fazer o agente aprender a determinar uma política que
maximize V π(si) [2].

O seguinte algoritmo foi utilizado para treinar o agente com
aprendizado por reforço:

Algoritmo Proposto 1: Algoritmo Q-learning baseado em
Modelagem Markoviana do Sistema
• Passo 1: Calcule os valores da matriz P de probabilidade

de transição de estados de acordo com a equação 11.
• Passo 2: Inicialize os valores da matriz R de recompensas

usando a utilidade do sistema dada pela equação 12.
• Passo 3: Inicialize a matriz Q = 0.
• Passo 4: Selecione um estado aleatório si e selecione

uma ação aleatória ai que seja possível de ser realizada
no estado si.

• Passo 5: Simule para o novo estado si+1 e associe com
a recompensa associada a mudança de estado por conta
da ação realizada.

• Passo 6: Atualize o valor de Q:
Qsi,ai ← Qsi,ai + α(Rsi,ai + γmax(Qsi+1)), onde α
é a taxa de aprendizado do algoritmo e γ é a taxa de
desconto.

• Passo 7: Selecione uma nova ação aleatória para o estado
si ← si+1.

• Passo 8: Retorne ao passo 5 e repita por 100 iterações.
• Passo 9: Retorne ao passo 4 na próxima iteração, até o

fim de todas as iterações.
Diferentes políticas podem ser criadas utilizando propostas

diferentes na inicialização dos valores das recompensas, assim,
pode-se priorizar outros aspectos de um mesmo sistema. Nesse
artigo, a utilidade do sistema é utilizada como recompensa
imediata das ações no treinamento do agente.

Com a matriz Q devidamente atualizada com o treinamento,
faz-se então a comparação do desempenho da abordagem
proposta com outros algoritmos de escalonamento da literatura
através de simulações.

V. ALGORITIMOS DE ESCALONAMENTO

Algoritmos de escalonamento em sistemas de comunicação
são utilizados para otimizar a utilização e compartilhamento
dos recursos disponíveis [9]. Alguns algoritmos de escalo-
namento conhecidos na literatura foram escolhidos, os quais
pode-se citar: Earliest Deadline First (EDF), Logarithmic rule
(LOG rule), Exponential rule (EXP rule) e seleção aleatória
(SA) [9].

O algoritmo EDF prioriza alocar recursos para dispositivos
que possuam pacotes que chegaram a mais tempo.

A EXP rule estima o tempo de espera wk(i) para o
dispositivo k num determinado intervalo de tempo e cria uma
fila de espera baseado nesses tempos de espera, a seleção
do dispositivo ocorre de acordo com uma maximização do
argumento, dado pela seguinte equação:

k∗(i) ∈ argmax
1≤i≤K

bk exp

 akwk(i)

1 +
√

(1/K)
∑

j wj(i)

× SEk(i), (13)

onde SEk(i) representa a eficiência espectral do dispositivo
k. Similarmente à regra exponencial, o escalonador LOG rule
é definida pela seguinte equação:
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k∗(i) ∈ arg max
1≤k≤K

bk log (c+ akwk(i))× SEk(i), (14)

os parâmetros ak, bk e c são constantes positivas arbitrárias,
ver [10] sobre como esses parâmetros devem ser escolhidos.

O agente da seleção aleatória realiza o escalonamento de
pacotes no sistema de transmissão sem fio de forma aleatória,
independente do estado que o sistema se encontra. Na seção
seguinte, os resultados obtidos nas simulações são apresenta-
dos.

VI. SIMULAÇÃO E RESULTADOS

Para verificar e comparar a eficiência do algoritmo pro-
posto utilizando aprendizado por reforço, foram realizadas
simulações computacionais com outros algoritmos na literatura
agindo sobre o mesmo sistema IdC cognitivo. O sistema
assim como os cenários e algoritmos considerados foram
implementados no Matlab.

Nas simulações do sistema IdC foram considerados 2 ce-
nários diferentes. O primeiro cenário consiste em observar
o comportamento dos algoritmos de alocação de recursos
variando a taxa de chegada λ de 0,05 a 0,45 pacotes/ms.
O valor do intervalo de tempo Tf de 1 milissegundo foi
adotado por ser o intervalo de tempo de transmissão (TTI)
em tecnologias 4G e e corresponde ao tamanho de um slot
na numerologia 0 em 5G [6]. Nesse cenário, o sistema possui
K = 4 dispositivos com um buffer de tamanho L = 3, M
= 3 canais disponíveis, com C = 2 estados de canal, J =
4 modos de transmissão, ou seja, as modulações possíveis
para a transmissão são BPSK, 4-QAM, 8-QAM, 16-QAM e
nenhuma transmissão. A taxa de codificação considerada é V
= 2. Para o segundo cenário, fixa-se o parâmtro da taxa de
chegada em λ = 0,25 pacotes a cada milissegundo, altera-se
o número de canais disponíveis para M = 2 e realiza-se a
variação da quantidade de dispositivos, com K variando de 2
à 5 dispositivos. Os parâmetros ak e bk utilizados no LOG rule
e EXP rule foram escolhidos aleatóriamente no intervalo entre
0 e 1, e c = 1, 1. Os demais parâmetros usados na simulação
podem ser encontrados na Tabela I.

TABELA I
PARÂMETROS USADOS NA SIMULAÇÃO.

Parâmetros Valor

Coeficiente de pressão do buffer θ = 0, 5
Limite de BER BER ≤ 10−3

Potência de ruído 10−3WN0/W
Número total de intervalos de tempo 100

Parâmetro de Rayleigh ρ = 0, 2
Frequência máxima do efeito Doppler fd = 50Hz

Coeficiente de desconto γ = 0, 5
Taxa de aprendizado Q α = 1/

√
nite + 2

Iterações do treinamento N = 100000

As Figuras 2 à 6 apresentam gráficos comparativos rela-
cionados ao desempenho dos 5 tipos de alocação: Seleção
Aleatória, EDF, LOG rule, EXP rule e o algoritmo que utiliza
Aprendizado por Reforço e Modelagem Markoviana.

Os resultados dos valores da utilidade do sistema do pri-
meiro cenário para os algoritmos considerados nas simulações
são apresentados na Figura 2. Verifica-se que com o aumento
da taxa de chegada, os algoritmos apresentam maiores valores
de utilidade, ocasionadas pelo aumento do número de pacotes
transmitidos. O algoritmo proposto apresentou os maiores
valores de utilidade dados pela equação 12 para valores de
taxa de chegada acima de 0,15 pacotes por milissegundo e
o EXP Rule apresentou os maiores valores de utilidade para
valores de taxas de chegadas menores do que esse valor. Neste
caso, um algoritmo que apresente maior valor de utilidade
representa que o mesmo controla a transmissão de pacotes
de forma mais eficiente, com uma melhor relação vazão e
consumo de potência dos dispositivos.
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Fig. 2. Utilidade do sistema em relação à taxa de chegada para o cenário 1

Na Figura 3, visualizam-se os resultados da relação entre
a taxa de pacotes perdidos pela taxa de pacotes transmitidos
dos algoritmos considerados na simulação. Os algoritmos EDF
e AR apresentaram os menores valores de taxas de perda de
pacotes ao longo da variação da taxa de chegada.

Na Figura 4, pode-se observar os resultados normalizados
para a quantidade de pacotes de dados transmitidos. Observa-
se que os valores apresentados pelos algoritmos apresentam
um crescimento quando se aumenta a taxa de chegada λ.
Destaca-se que o algoritmo proposto apresentou os maiores
valores de quantidade de pacotes transmitidos para λ > 0.15
pacotes/ms.

No segundo cenário, com o sistema mais limitado com
menos canais disponíveis, a utilidade do sistema, mostrado
na Figura 5, decresce com o aumento de dispositivos devido à
dificuldade em se controlar a pressão dos buffers, que aumenta
o custo do sistema. Os algoritmos AR e EDF obtiveram os
maiores valores.

As taxas de pacotes perdidos por pacotes transmitidos são
mostrados na Figura 6, que crescem com o aumento do número
de dispositivos. Os algoritmos que proporcionaram menos
perdas de pacotes para o sistema foram o AR e o EDF.

Com a realização das simulações, pode-se observar que o
desempenho do algoritmo AR Markoviano em termos de perda
de pacotes e ocupação do buffer é comparável aos melhores
resultados obtidos pelos algoritmos considerados, principal-
mente aqueles obtidos pelo algoritmo EDF. Entretanto, o
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Fig. 3. Taxa de pacotes perdidos por pacotes transmitidos em relação à taxa
de chegada para o cenário 1
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Fig. 4. Quantidade de pacotes transmitidos em relação à taxa de chegada
para o cenário 1

algoritmo AR baseado em Cadeia de Markov se destaca por
conseguir valores altos de utilidade e vazão, mantendo uma
taxa pequena de perda de pacotes comparado aos outros
algoritmos tanto no cenário 1 quanto no cenário 2.

VII. CONCLUSÕES

Nesse artigo, apresenta-se uma proposta de algoritmo utili-
zando aprendizado por reforço baseada em Cadeia de Markov
para realizar o escalonamento na transmissão de pacotes
em um sistema de comunicação IdC cognitivo sem fio com
múltiplos dispositivos. Para tal, adota-se uma cadeia de Mar-
kov para modelar os estados do sistema de comunicação e
suas transições, fornecendo os parâmetros necessários para
determinar ações de alocação de recursos de acordo com o
Algoritmo Proposto 1.

Os resultados apresentados referentes às simulações compu-
tacionais de um sistema IdC cognitivo mostram que o apren-
dizado por reforço tem um desempenho em geral superior em
relação aos outros algoritmos de escalonamento considerados.
O algoritmo AR proposto se destaca por apresentar valores de
utilidade de sistema maiores nos dois cenários simulados, onde
o agente é treinado para priorizar a vazão de pacotes levando
em consideração também o consumo de potência envolvido na
transmissão e uma variável relacionada à pressão de buffer.
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Fig. 5. Utilidade do sistema em relação ao número de dispositivos para o
cenário 2
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Fig. 6. Taxa de pacotes perdidos por pacotes transmitidos em relação ao
número de dispositivos para o cenário 2
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