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RESUMO 
 
Este trabalho propõe uma ferramenta baseada em um algoritmo de Evolução Diferencial 

Multiobjetivo, combinada com meta-heurísticas gulosas para auxiliar no planejamento de redes 
locais sem fio (WLAN). Primeiramente a ferramenta define o posicionamento e o balanceamento 
da carga entre pontos de acesso (APs) da rede, de acordo com os critérios de cobertura da área e 
carga demandada pelos usuários. Logo após é realizada a atribuição de canais dos pontos de 
acesso, buscando a redução da interferência na rede. Os algoritmos desenvolvidos foram testados 
em dois cenários, considerando diferentes perfis de usuários da rede. Os resultados demonstram 
que a ferramenta criada pode auxiliar um projetista de rede a definir um layout de WLAN de 
modo a elevar o nível de sinal nas estações clientes, maximizar o balanceamento de carga dos 
APs e minimizar as interferências na rede.  

 

PALAVARAS CHAVE. Redes WLANs, Otimização Multiobjetivo, Evolução Diferencial. 

Área principal: PO em Telecomunicações e Sistemas de Informações (TEL&SI) 

ABSTRACT 
 
This paper proposes a tool based on a multiobjective differential evolution algorithm, 

combined with greedy metaheuristics to assist in planning of wireless local area networks 
(WLAN). First the tool defines the position and load balancing between access points (APs) for 
the network, according to the coverage area criteria and load demanded by users. After that, the 
channel allocation of access points is performed, seeking for the reduction of interference in the 
network. The proposed algorithms were tested in two scenarios considering different network 
users profiles. The results show that the developed tool can help a network designer to define 
good WLAN projects in order to improve the signal level on clients, maximize load balancing of 
APs and minimize interference on the network.  
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1. Introdução 
As redes locais sem fio (do inglês Wireless Local Area Network ou WLAN) são 

semelhantes às redes locais comuns, com a diferença do meio de transmissão, na qual as WLANs 
utilizam a radiofrequência ao invés de cabos. Essas redes usam o padrão IEEE 802.11, que por 
sua vez operam na faixa de frequência livre ISM (Industrial, Scientific, Medical). O grande 
crescimento da utilização dessas redes se dá pelo baixo custo de instalação e pela mobilidade 
oferecida aos usuários.  Devido ao crescimento das redes 802.11 (também conhecidas como 
WiFi) em residência, locais públicos e áreas empresariais, os dispositivos com tecnologia de 
conexão móvel estão sendo cada vez mais utilizados. Em virtude disso, essas redes precisam ser 
cada vez mais confiáveis e robustas, buscando eliminar falhas, oferecendo sinal de qualidade e 
uma cobertura que abranja toda a área de serviço. 
 Uma rede WiFi pode ser configurada com um ou mais pontos de acessos (APs). O 
objetivo de se colocar vários APs em uma WLAN é ampliar a área de cobertura, porém para se 
obter a melhor desempenho da rede é fundamental que a localização dos APs seja escolhida 
corretamente, de modo que se consiga cobrir a maior área possível e aumentar a qualidade do 
sinal em cada estação cliente. O uso de vários APs pode afetar o desempenho da rede devido às 
interferências entre APs que utilizam o mesmo canal. A reutilização de canais é necessária pelo 
número limitado de canais nas redes 802.11, o que possivelmente ocasionará interferências de 
sinal na rede [Silva 2006] [Deus 2006]. Portanto é fundamental fazer atribuição eficiente dos 
canais disponíveis. Outro importante fator é o balanceamento da carga entre os APs, pois este 
afeta o desempenho da rede e a vazão de dados (throughput) da rede. O objetivo de se 
desenvolver o balanceamento de carga é promover a melhoria do desempenho através da 
distribuição das tarefas executadas. Portanto, as estações clientes devem ser alocadas aos APs 
levando em consideração o balanceamento de carga na rede [Lima at al. 2012]. 
 O uso de algoritmos e técnicas que utilizam de recursos de inteligência computacional 
para resolução de problemas de projeto e melhorias em redes WLAN estão cada vez mais 
comuns. Isso ocorre devido ao custo computacional razoável e a possibilidade de explorar o 
espaço de busca de forma eficiente. O objetivo deste artigo é prover soluções plausíveis para os 
problemas citados com um custo computacional razoável. Neste trabalho são utilizadas duas 
abordagens para resolver o problema de localização dos pontos de acesso. A primeira utiliza um 
método que se baseia no algoritmo de evolução diferencial (DE), que é um método heurístico 
proposto para resolver problemas de otimização contínua irrestritos [Storn e Price 1997]. Essa 
abordagem tem como objetivo maximizar o balanceamento da carga e a qualidade do sinal nas 
estações clientes. A segunda abordagem utiliza um algoritmo exato denominado k-means 
[MacQueen 1967]. E por fim, a atribuição de canais aos APs utilizada em ambas as abordagens é 
uma variação ponderada da heurística DSATUR, é uma heurística sequencial gulosa de 
ordenação de vértice proposta por Brèlaz [Brélaz 1979]. Ao final da execução a abordagem que 
utiliza o DE será comparada com o k-means, a fim de avaliar a eficiência dos algoritmos. 
 Este artigo está dividido da seguinte forma: i) no capítulo 2 é realizada uma revisão 
bibliográfica; ii) a caracterização do problema é abordada no capítulo 3; iii) o capítulo 4 
apresenta o modelo matemático; iv) a abordagem para resolução do problema é descrita no 
capítulo 5; v) por fim, os resultados são discutidos no capítulo 6.   

 

2. Revisão Bibliográfica 
A utilização da inteligência computacional para resoluções de problemas complexos, os 

quais as soluções ótimas não são encontradas de forma trivial, vem crescendo cada vez mais. 
Nesse grupo de problemas complexos, se encontra também o problema de projeto de redes sem 
fio. Assim, várias heurísticas são constantemente utilizadas para auxiliar os projetistas de redes 
WLAN. Em [Capideville e Vianna 2013] é abordada a utilização da heurística GRASP para 
determinar os locais de instalação de um número fixo de APs que atenda a maior área possível de 
uma WLAN em uma instituição federal de ensino. No problema proposto, a área que cada AP 
consegue atender é calculada pela atenuação na propagação do sinal causada pela distância e 
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pelas barreiras existentes no ambiente (madeira, vidro e concreto). Um algoritmo GRASP é 
executado a fim de encontrar uma solução com o posicionamento dos APs capaz de cobrir a 
maior área, respeitando a restrição de uma quantidade máxima de clientes por AP. 
 Em [Deus 2006] são propostas diferentes heurísticas em um estudo de otimização de um 
projeto de rede WLAN. Na etapa de construção da rede, na qual são determinados o número de 
APs necessários e a localização destes para cobrir toda a área, é utiliza uma heurística proposta 
pelo autor que consiste basicamente em dividir a área total em subáreas de acordo com o raio de 
cobertura do AP, formando então um grupo de clientes com cada uma dessas subáreas de modo 
que esse grupo possa ser atendido por apenas um AP, que então será posicionado no centróide 
desse grupo. Os clientes que ainda não foram atendidos posteriormente serão alocados a algum 
AP de outra subárea que ainda não tenha atingido a taxa de dados máxima. Persistindo clientes 
não atendidos, esses formarão novos grupos nos quais será adicionado um novo AP em cada, para 
que então todos os clientes sejam atendidos. Neste mesmo trabalho o autor também propõe a 
utilização do algoritmo Simulated Annealing para fazer a alocação de canais dos APs instalados 
na rede WLAN citada. Inicialmente é utilizado um algoritmo de coloração de grafos que gera 
uma matriz que traduz a interferência de sinal causada por cada AP, matriz essa que servirá de 
entrada para o algoritmo proposto.  
 Em [Silva 2006] o autor desenvolve mecanismos seleção dinâmica (SDC) e mecanismos 
de seleção dinâmica disparada para atribuição de canais em redes 802.11 independentes. Em 
[Lima at al. 2012] foi proposto um algoritmo genético multiobjetivo para determinar a melhor 
localização dos APs e o melhor balanceamento de carga em uma rede IEEE 802.11, respeitando 
uma cobertura mínima dos clientes da rede. Já em [Lima et al. 2014] os autores empregaram um 
algoritmo genético para realizar a alocação de canais aos APs de uma rede 802.11ac. A utilização 
de algoritmo genético também foi proposta em [Cavalcante 2010] para otimização de modelos 
empíricos de predição de perda de propagação em redes sem fio de 3,5 GHz e também em 
[Siliprande 2009] para determinar a localização de instalação de pontos de acesso em uma rede 
sem fio. 
 Em [Fischer 2010] é abordada a utilização dos algoritmos evolução diferencial e 
Simulated Annealing para otimização de redes mesh sem fio baseada no padrão IEEE 802.11. O 
objetivo é otimizar o provisionamento da rede, de modo a não extrapolar a capacidade máxima 
dos canais, com  heurísticas que encontrem os melhores caminhos a serem utilizados no tráfego 
da rede. 

 

3. Caracterização do Problema 
 Devido ao grande número de dispositivos com a tecnologia de conexão móvel inseridos 
no mercado, houve um grande aumento de usuários das redes sem fio. Esse aumento se deve 
também em grande parte, à crescente utilização dos serviços online ofertados à população 
atrelados à comodidade da mobilidade que as redes 802.11 oferecem. Juntamente com esse 
crescimento, aumenta também a necessidade dessas redes operarem com cada vez mais qualidade 
de serviço para os usuários e com o menor custo de instalação possível. Então ao se projetar uma 
rede deve-se dar atenção aos requisitos que impactam nesses fatores, como a área de cobertura 
requerida, a qualidade do sinal recebido nas estações clientes, o balanceamento da carga e a 
quantidade de pontos de acesso utilizados [Lima at al. 2012].  
 A cobertura da área está relacionada com o raio de alcance dos AP, que depende da 
potência e ganho das antenas, e com o posicionamento dos APs. Para que toda área de serviço 
seja coberta é necessário que todas as estações clientes sejam atendidas pelo conjunto de APs 
existentes na rede. A qualidade do sinal recebido pelos nós clientes está relacionada com o RSSI, 
que tende a ser maior quanto mais próximo o cliente estiver do AP ao qual está conectado. 
Portanto é de suma importância o posicionamento dos APs na área de serviço de modo que se 
consiga a cobertura requerida e o maior RSSI possível nos clientes sem utilizar um número 
excessivo de APs. 
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 Outro fator que impacta diretamente na qualidade do sinal nas redes 802.11 são as 
interferências de sinal, pois esta afeta negativamente a relação sinal ruído (SIR), que se reduzido 
impacta na  qualidade do sinal [Silva 2006]. Quando mais de um dispositivo utilizam a mesma 
frequência, eles não podem transmitir simultaneamente, se isso acontecer poderá ocorrer uma 
colisão e afetar o desempenho da rede [Lima et al. 2014]. Também podem ocorrer interferências 
quando são utilizados os canais sobrepostos [Silva 2006]. Uma forma de tratar essa interferência 
é utilizar canais diferentes e não sobrepostos para cada AP, porém o número de canais não 
sobrepostos é limitado. Nas redes 802.11 que operam na faixa de 2,4 Ghz, apesar de existirem 11 
canais ao todo, apenas três canais (1,6,11)  não são sobrepostos. Esses canais não são sobrepostos 
devido ao fato de entre eles existir um intervalo de 3 MHz. Em razão disso é necessário fazer a 
alocação dos canais aos APs utilizando técnicas que minimizem o ruído nos clientes [Silva 2006]. 
 O balanceamento de carga é a divisão da banda requerida pelas estações clientes com 
todos os APs da rede, com intuito de se obter o maior vazão [Costa 2009]. Assim, se vários 
clientes se conectarem a um mesmo AP, este ficará saturado e poderá exceder o limite da taxa de 
transmissão suportada, além de causar uma disputa entre esses clientes para o acesso do meio. A 
capacidade de transmissão do AP fica ainda mais reduzida à medida que aumenta os clientes 
conectados a ele, pois com isso aumenta também o número de colisões dos pacotes transmitidos 
[Lima 2014]. Dessa forma, a definição dos clientes que serão conectados a cada AP não deve ser 
feita considerando somente o RSSI ou o SIR nas estações clientes, pois esta tarefa deve ser 
executada de forma que nenhum AP fique sobrecarregado, obtendo assim um melhor throughput 
e consequentemente melhorando o desempenho da rede. 

 

4. Formulação Matemática 
 
O problema proposto neste trabalho consiste em encontrar o melhor posicionamento e 

mapeamento de canais para os APs que serão instalados, considerando os requisitos de cobertura 
e demanda dos usuários. Dois objetivos conflitantes são considerados: maximizar o 
balanceamento de carga entre os APs e maximizar a SIR média nos clientes. O problema é 
multiobjetivo, o que significa que o seu resultado é um conjunto de soluções Pareto-ótimas. 

 
 

X *, K * = 𝑎𝑟𝑔  maxX,Y,K,V   
𝐼𝐵(𝑉, 𝐶𝑜𝑏)
𝑆𝐼𝑅𝑚é𝑑

  

Sujeito a: 
𝑥𝑖  ∈ [𝑥𝑚𝑖𝑛  , 𝑥𝑚𝑎𝑥  ]  ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}   1 
  
𝑦𝑖 ∈ [𝑦𝑚𝑖𝑛  , 𝑦𝑚𝑎𝑥  ]  ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}   2 
  
𝑣𝑖 ∈ {0,1}  ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}   3 
  
𝑐𝑜𝑏𝑖,𝑗  ∈ {0,1}  ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑁𝑐}   4 
  
𝑐𝑜𝑏𝑖,𝑗  = 0 se:𝑅𝑆𝑆𝐼𝑖 ,𝑗 < −84 𝑑𝐵 𝑜𝑢 𝑣𝑖 = 0, ∀ 𝑖 ∈  {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑁𝑐}  5 

  

 𝑐𝑜𝑏𝑖,𝑗  ≤ 1  ∀ 𝑗

𝑁

𝑖=1

∈ {1, . . . , 𝑁𝑐}   6 

  
𝐵𝑖 ≤ 𝐿𝐵𝐴𝑃   ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁} 7 
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1

𝑁𝑐
×   𝑐𝑜𝑏𝑖,𝑗  

𝑁𝑐

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

≥ 𝑓𝑐𝑜𝑏  8 

  
𝑘𝑖 ∈ {1,2,3}  ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}  9 
 
Onde: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖 ,𝑗  =  ((𝑥𝑖 −𝑥𝑗
𝑐 ) 

2

 
+ (𝑦𝑖 −𝑦𝑗

𝑐) 
2

 
    ∀ 𝑖 ∈  {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈  {1, . . . , 𝑁𝑐}  10 

  

𝐼𝐵(𝑉, 𝐶𝑜𝑏) =
 ∑𝑖

𝑛𝐵𝑖 
2

 ∑𝑖
𝑛𝑣𝑖 × ∑𝑖

𝑛 𝐵𝑖 
2 

 11 

  

𝐵𝑖 = 𝑣𝑖 ×  𝑐𝑜𝑏𝑖,𝑗 × 𝑑𝑗

𝑁𝑐

𝑗=1

 12 

𝑆𝐼𝑅𝑖 ,𝑗 = 𝐼𝑤  𝐴𝑃𝑖 ,𝐶𝑗  × 𝑡𝑖 ,𝑗 −  𝐼𝑤  𝐴𝑃𝑖 ,𝐶𝑗  ×

𝑁𝑐

𝑗=1

 𝑡𝑖 ,𝑗 × 𝑟𝑖 ,𝑗  ,   ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗

∈ {1, . . . , 𝑁𝑐} 

13 

𝑆𝐼𝑅𝑚é𝑑 =  𝑆𝐼𝑅𝑖 ,𝑗 × 𝑐𝑜𝑏𝑖,𝑗

𝑁𝑐

𝑗=1

𝑁𝑐 ,     ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑁𝑐} 14 

  
𝑅𝑆𝑆𝐼𝑖 ,𝑗 =  𝑃𝐴𝑃 + 𝐺𝐴𝑃 +  𝐺𝑐   - 𝑃𝑟  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗  − 𝛽  ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑁𝑐}  15 
  

𝑃𝑟  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖,𝑗  = 𝑃𝐿 𝑑0 + 10𝛼 log10 (
 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

𝑑0
) + 𝑋𝜎     ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑁𝑐} 16 

  

𝐼𝑤  𝐴𝑃𝑖 ,𝐶𝑗  = 10
𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑖 ,𝑗

10        ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑁𝑐}  17 
  

𝑡𝑖 ,𝑗 =  
 1, 𝑠𝑒 𝑅𝑆𝑆𝐼𝑖 ,𝑗 ≥ −84  𝑒  𝑘𝑝(𝐶𝑗 ) = 𝑘𝑖  

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                            
        ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑁𝑐} 18 

  

𝑟𝑖 ,𝑗 =  
1, 𝑠𝑒 𝑖 ≠ 𝑗             

 0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
            ∀ 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∀ 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑁𝑐} 19 

  
 
Nas equações acima: 

 X * representa o conjunto de soluções eficientes. Cada X𝑖
∗ ∈ X * é uma solução 

com um conjunto de n APs ativos, as coordenadas x e y destes APs, além de 
uma lista que contém as associações cliente-AP. 

 𝐾∗ é o conjunto dos mapeamentos de canais eficientes. O vetor de decisão 

K𝑖
∗ ∈ K * define um sequenciamento dos canais atribuídos aos n APs ativos. 

 X é o vetor com as coordenadas x dos APs. 
 Y é o vetor com as coordenadas y dos APs. 
 𝐴𝑃 = [𝐴𝑃1, 𝐴𝑃2, . . . , 𝐴𝑃𝑛 ]: conjunto do N pontos de acesso disponíveis 
 𝐶 = [𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, . . . , 𝑐𝑛𝑐 ]: conjunto do Nc clientes existentes 
 (𝑥𝐽

𝐶 , 𝑦𝐽
𝐶): coordenadas do cliente j. 
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 𝑑𝑗 : demanda do cliente j. 
 𝑓𝑐𝑜𝑏 : fator de cobertura estipulado 
 𝐿𝐵𝐴𝑃 : capacidade de banda do ponto de acesso 
 𝐵𝑖 : carga demandada pelo 𝐴𝑃𝑖  
 𝑅𝑆𝑆𝐼𝑖 ,𝑗  é a intensidade de sinal recebida de um 𝐴𝑃𝑗  em um cliente 𝐶𝑖  (em dB). 
 𝑅𝑆𝑆𝐼𝑚𝑖𝑛  é o limite mínimo de sensibilidade para recepção de sinal 

 
 As restrições 1 e 2 garantem os limites do espaço onde são localizados os APs. As 
restrições 3 e 4 certificam que as variáveis 𝑣𝑖  e 𝑐𝑜𝑏𝑖,𝑗  são variáveis binárias. A restrição 5 garante 
que um cliente não será coberto por um AP inativo e também que um AP não cobrirá um cliente 
que esteja a uma distância maior que o seu raio de alcance.  A restrição 6 garante que um cliente 
estará conectado por apenas um ponto de acesso, enquanto a restrição 7 garante que a capacidade 
máxima de banda dos pontos de acesso não será excedida, que neste trabalho foi considerado 150 
Mbps, que é a capacidade máxima nas redes em uma configuração simples do padrão N. A 
restrição 8 garante que o conjunto de pontos de acesso cubram a área de maneira que seja 
respeitado o fator de cobertura proposto, já a restrição 9 representa o limite de canais sem 
sobreposição disponíveis, que nas redes que operam em 2,4 GHz são três (1, 6, 11). A equação 15 
calcula o RSSI do ponto de acesso i no cliente j, considerando que a potência da AP, os ganhos 
das antenas e a perda do sinal de percurso 𝑃𝑟 , calculada na equação 16, onde 𝛼 é o expoente de 
perda de percurso. O parâmetro 𝛽 representa outras perdas de sinal existentes.  

Como foi proposto, o problema possui duas funções objetivo, a função 𝑆𝐼𝑅𝑚é𝑑  (equação 
14) tem a função de maximizar a relação sinal ruído média nos clientes e a função objetivo 𝐼𝐵 
(equação 11) que busca maximizar o balanceamento da carga entre os pontos de acesso. 
 

5. Solução Proposta 
 A abordagem para resolução do problema utiliza um algoritmo evolutivo baseado no 
algoritmo de evolução diferencial e a heurística gulosa baseada no algoritmo de coloração de 
grafos DSATUR. Conforme mencionado, o algoritmo DE considera como critérios de projeto a 
maximização do SIR nas estações clientes e o balanceamento da carga entre os APs. O DE utiliza 
a configuração DE/rand/1/bin, na qual o tipo de cruzamento utilizado é o binário, com uma 
operação de diferença de vetores e a seleção do vetor alvo de forma aleatória. A seguir será 
discutido de qual forma esses algoritmos são utilizados na solução proposta. 

 

5.1 – Posicionamento dos Pontos de Acesso 
As possíveis soluções do problema são representadas através de um vetor de tamanho 

2N, onde N é igual ao número de AP a serem instalados na rede WLAN em questão. As posições 
dos vetores são preenchidas com as coordenadas x e y, que fornecem o local que cada AP deve 
ser instalado, portanto cada indivíduo do DE possui 2N genes reais. Na geração das soluções 
iniciais, é utilizada uma heurística que divide o espaço total em 9 quadros de área igual, onde 
obrigatoriamente um AP deve ser instalado, e as demais soluções são geradas de forma aleatória.   

 

5.2 – Quantidade de Pontos de Acesso e Associação AP-Cliente 
Partindo do princípio que o número de pontos de acesso disponíveis é maior que o 

mínimo necessário para garantia da cobertura, é possível obter soluções que atendam esses 
requisitos com um número de AP menor que a quantidade total de pontos de acesso N. Deste 
modo, a técnica de controle de redundância proposta em [Martins et al. 2010] para redes de 
sensores sem fio foi adaptada para a elaboração da heurística utilizada para desativar APs 
obsoletos. A heurística para redução da quantidade dos APs é aplicada logo após se obter o 
posicionamento dos AP e a alocação dos clientes. Esse procedimento utiliza um vetor de ativação 
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de tamanho N, onde N corresponde ao número total de APs. O vetor de ativação é um vetor 
binário, onde cada posição do vetor corresponde a um ponto de acesso, a qual é definido se o AP 
deverá ou não ser instalado. Este procedimento faz um teste desativando um AP de cada vez, 
sempre tomando o cuidado de escolher primeiro os AP com menor carga demandada. Após 
desativar o AP, é verificado se o fator de cobertura é atendido. Se positivo o AP permanece 
desativado, caso contrário o mesmo é ativado novamente.  

A associação entre os APs e os clientes, inicialmente ocorre associando cada cliente ao 
AP mais próximo, visando garantir que cada usuário disponha da maior intensidade de sinal 
possível. No entanto, essa técnica pode afetar negativamente o balanceamento da carga entre os 
APs da rede. Devido a este fato, posteriormente é implementada uma heurística para realocar os 
clientes nos AP de forma que seja obtida a melhor relação entre o balanceamento da carga dos 
APs e a intensidade do sinal nos clientes.  

 
5.3 – Penalização das soluções infactíveis 

As operações de realizadas sobre os indivíduos podem gerar soluções infactíveis, que 
neste caso são soluções que não atendam ao fator de cobertura estabelecido. Para tratar essas 
soluções, é aplicada uma penalidade conforme a equação 20. 

 
P= 𝑚𝑎𝑥(1, 𝑒𝑥𝑝(0,5 × (𝑓𝑐𝑜𝑏  − 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 ))) 20 

onde cobertura é a quantidade de pontos de demanda coberto / número total de clientes. 

 

5.4 – Atribuição de canais 
A atribuição de canais é realizada em cada solução gerada no decorrer da execução do 

algoritmo , logo após se obter os APs a serem instalados e a localização dos pontos de acesso da 
respectiva solução. Para realizar essa atribuição de canais é utilizada uma variação ponderada da 
heurística DSATUR. Essa heurística se comporta da seguinte forma: considere o grafo G=(V,E), 
onde V representa o conjunto de vértices do grafo, e E representa as arestas. Na modelagem desse 
problema os vértices representam o conjunto de APs e as arestas possuem os pesos 
correspondentes às interferências entre esses APs. As cores representam os canais atribuídos aos 
APs, que serão atribuídas de acordo com os pesos das arestas com o objetivo de minimizar as 
interferências existentes entre os APs.  
 A coloração deve ocorrer de maneira que se a aresta que conecta dois vértices apontar 
alguma interferência, devem ser atribuídas cores diferentes a estes vértices. Caso isso não seja 
possível devido ao número limitado de canais disponíveis, deve-se dar prioridade na 
diferenciação da cor para as os vértices conectados pela aresta de maior peso. O objetivo desse 
algoritmo é minimizar as interferências entre APs no mesmo canal, pois dificilmente será 
possível eliminar essas interferências devido ao número restrito de canais não sobrepostos [Luiz 
et al. 2013]. 
 

6. Resultados Computacionais 
Nesta seção são apresentados resultados obtidos pelo DE proposto em duas condições 

de projeto. Também é realizada uma análise de repetibilidade da resposta obtida pelo algoritmo, 
com o intuito de estimar a sua robustez e o teste comparativo com o k-means. 
 
6.1 – Cenários e parâmetros 

Para se estimar os recursos necessários durante o planejamento de uma rede sem fio, é 
preciso ter a priori algumas informações a respeito dos usuários da rede e da área a qual a rede irá 
cobrir. Algumas dessas características são a quantidade de clientes que usarão a rede, bem como 
suas prováveis localizações e cargas demandas.  

Nos experimentos deste artigo foram propostos dois cenários de teste distintos, ambos 
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simulando a necessidade de atender uma rede WLAN plana com uma demanda de 400 clientes 
em um ambiente de 160.000 m2. No cenário 1, todos os 400 clientes foram distribuídos de forma 
aleatória, seguindo distribuição de probabilidade uniforme. No cenário 2, foi reproduzido locais 
onde ocorrem aglomerações de usuários, como shopping centers e aeroportos. Assim, foram 
criados três pontos de aglomeração, com pontos centrais distintos. Também foram distribuídos 
alguns clientes de forma aleatória, seguindo distribuição uniforme. A tabela 1 traz mais detalhes 
do ambiente de rede: 

 

Tabela 1 – Parâmetros do cenário. 
Parâmetros de execução do DE 

Dimensão do ambiente 400m x 400m 

Fator de cobertura 99% 

Raio de alcance do AP 85 metros 

Tipo de crossover Binomial 

Capacidade do AP 150 Mbps 

Número de usuários 400 

  
 
 A demanda de tráfego requerida pelos clientes varia de 50 Kbps a 2,5 Mbps, o que retrata 
bem as diferentes necessidades e perfis de navegação dos usuários da rede. Também foi adotado 
um RSSI mínimo de -84 dB para haver a conexão entre o AP e a estação cliente.  

 
O algoritmo DE proposto foi desenvolvido e ajustado com os parâmetros da tabela 2: 
 

Tabela 2 – Parâmetros de execução do NSGA-II. 
Parâmetros de execução do DE 

Tamanho do vetor 44 posições (22 APs) 

Número de gerações 100 

Tamanho da população 50 indivíduos 

Tipo de crossover Binomial 

Probabilidade de crossover 0.9 

Taxa de perturbação  0.1 

Para cada cenário, o algoritmo foi executado 33 vezes, com o intuito de analisar a 
repetibilidade da resposta obtida, em seguida o k-means foi executado também 33 vezes para 
cada quantidade de APs utilizados na solução fornecida pelo DE. Para trazer justiça ao teste 
comparativo, todos os mecanismos de balanceamento de carga, atribuição de canais e geração das 
soluções iniciais foram utilizados em ambos os algoritmos. 

 

6.2 – Resultados 
O cenário 1 possui os clientes distribuídos aleatoriamente por todo o ambiente, porém 

sem áreas de aglomerações, portanto a densidade de dados demanda pelos usuários tende a ser 
constante por toda a área da rede. A figura 1-a mostra o conjunto de soluções não dominadas 
encontradas em cada uma das 33 execuções dos algoritmos para análise da robustez, pela qual se 
pode perceber o bom resultado nesse quesito. As amostragens mantêm boa repetibilidade nas 
soluções apresentadas, o que caracteriza um resultado com representatividade. Para este cenário, 

3251



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

as 33 execuções apresentaram soluções com resultados com a quantidade de APs variando no 
intervalo entre 11 e 21 pontos de acesso. Quanto ao teste comparativo, o k-means só obteve 
soluções factíveis a partir de 15 APs. Nesse cenário o k-means obteve soluções com valores mais 
elevado no SIR, o que já era esperado, devido a grande simplicidade deste cenário em termos de 
planejamento e otimização e também pela natureza do k-means em aproximar os pontos dos 
centróides (no caso os APs). Já o DE apresentou soluções muito superiores que o k-mens para o 
balanceamento da carga, com valores bem próximos de 100%, que é o melhor caso. 

A figura 1-b mostra a evolução do hipervolume de três execuções aleatórias do 
algoritmo DE, onde se pode observar que uma boa convergência do algoritmo na busca de 
soluções ótimas. Pode-se notar também que o algoritmo encontra valores próximos aos ótimos 
pouco após 60% do número total de gerações. 
  

 
Figura 1-a: Análise robustez cenário 1     Figura 1-b: Hipervolume 

 

 A figura 2 mostra duas alternativas de projeto fornecidas pelo algoritmo baseado no DE, 
na qual se pode observar o grande desempenho da alocação de canais realizada pela heurística 
baseada no  DSATUR. Pode-se perceber que os canais foram alocados de forma a minimizar as 
interferências geradas na por outros APs da rede. Além disso, a localização dos APs busca se 
aproximar dos clientes de forma justa em toda rede. 
 

 
Figura 2: Alternativas de projeto cenário1  

 
 O cenário 2 possui três áreas de aglomeração, retratando uma situação mais próxima da 
realidade das WLANs. A figura 3-a mostra o conjunto de soluções não dominada encontradas em 
cada uma das 33 execuções do algoritmo DE. A proximidade entre as soluções permite afirmar 
que o algoritmo conseguiu uma boa robustez também para o cenário 2, mesmo este possuindo 

3252



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

características mais complexas no que diz respeito ao planejamento. As soluções apresentadas 
pelo DE neste cenário possuem uma quantidade de AP variando no intervalo entre 10 a 19.  
 Na figura 3-b é apresentado o teste comparativo realizado no cenário 2, pelo qual se pode 
observar que o DE gerou soluções com melhores resultados tanto para o balanceamento de carga, 
quanto para o SIR. As soluções do DE alcançaram valores de balanceamento da carga muito 
superiores aos valores fornecidos pelo k-means em toda a fronteira Pareto. Essa discrepância no 
índice de balanceamento já era esperada devido à característica do cenário de possuir pontos de 
aglomeração, o que o torna mais complexo em termos de otimização e planejamento, tendendo a 
dificultar a distribuição dos APs. Porém vale salientar que isso é o que acontece na prática com as 
redes WLAN's. Quanto ao SIR, o DE forneceu soluções com valores parecidos às fornecidas pelo 
k-means, porém em alguns casos o DE foi superior, chegando a dominar as soluções do k-means. 
Apesar da quantidade de APs das soluções encontradas pelo DE estar no intervalo entre 10 e 19, 
o k-means só encontrou soluções factíveis para as execuções com número de APs a partir de 15. 
 A figura 3 mostra a evolução do hipervolume de três execuções do algoritmo DE, na qual 
pode-se percebe a convergência do algoritmo em busca de soluções ótimas. Vale destacar que o 
algoritmo ainda obtém maiores convergências até as ultimas gerações. Isto ocorre devido a maior 
complexidade do cenário, ou seja, por este possuir pontos com aglomeração de clientes. 

 

 
Figura 3-a: Análise robustez cenário 1     Figura 3-b: Hipervolume 

 

 A figura 4 mostra as alternativas de projeto fornecidas pelo algoritmo para o segundo 
cenário. Como nos demais cenários, o algoritmo foi eficiente em prover soluções que favoreçam 
o SIR nos clientes por meio da alocação de canais feita pelo método baseado no DSATUR. O 
posicionamento dos APs se manteve favorecendo a aproximação dos clientes. 
 

 
Figura 4: Alternativas de projeto cenário2 
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7. Considerações Finais 
 O grande avanço dos dispositivos com tecnologia móvel, juntamente com os vários 
serviços on-line ofertados, propiciou um grande crescimento das redes sem fio. Esses fatores 
levaram ao aumento de número de usuários nas redes, gerando problemas de desequilíbrio de 
carga e congestionamentos. Nesse trabalho foi desenvolvida uma ferramenta baseada no 
algoritmo de evolução diferencial multiobjetivo, que foi combinado com outras heurísticas com o 
intuito de auxiliar no planejamento de redes 802.11. Foram realizados experimentos com dois 
cenários de rede sem fio no que diz respeito ao comportamento e localização dos usuários. As 
heurísticas utilizadas mostraram-se eficientes, quando comparadas ao algoritmo k-means, no que 
diz respeito à relação sinal-ruído e balanceamento de carga da rede. Por fim, os projetos de rede 
gerados permitiram aos clientes usufruírem ao máximo dos recursos disponíveis na rede, de 
forma justa.  
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