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Alocação de Canais em Redes WLAN Considerando a

Utilidade Marginal Total da Conexão para Usuários

Resumo

Redes locais sem fio (WLAN) têm sido amplamente utilizadas nos últimos anos. A

fim de atender um número crescente de usuários, estas redes têm cada vez um número

maior de pontos de acesso (access points ou AP) que operam em uma área reduzida,

sem atenção suficiente para a seleção do canal de operação. A sobreposição de canais

entre APs vizinhos é o principal fator de degradação do desempenho da rede para os

usuários. No entanto, o número limitado de canais não sobrepostos dispońıveis torna o

problema de alocação de canais dif́ıcil. Os modelos de alocação de canais encontrados

na literatura geralmente ignoram a qualidade de conexão dos usuários, e adotam, por

exemplo, apenas o ńıvel de interferência total no ambiente ou percentual de usuários sub-

metidos a algum ńıvel de interferência. Neste trabalho, propomos um novo modelo de

alocação que visa encontrar um mapeamento de canais para os APs que compõem uma

rede WLAN, com o objetivo de maximizar a qualidade total de conexão dos usuários

considerando a Utilidade Marginal. O conceito de utilidade envolve a satisfação de um

usuário em relação a qualidade da sua conexão, estimado pela intensidade de sinal rece-

bida pelo AP e as perdas causadas pela interferência. Os resultados obtidos utilizando

Algoritmos Evolutivos, um algoritmo de busca local e Algoritmos Meméticos contrapõem

os modelos de alocação que desconsideram a qualidade de conexão e priorizam alguns

usuários gerando grande desequiĺıbrio na distribuição das velocidades de conexão, pois,

não adotam a degradação causada pelos ńıveis de interferência na conexão dos usuários

separadamente.
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Channel Allocation in WLAN Networks Considering the

Marginal Utility Total Connection Users

Abstract

Wireless Local Area Networks (WLAN) have been widely deployed in the last years.

In order to service an increasing number of users, these networks have increasing num-

ber of access points (AP) operating in a reduced area without enough attention to the

selection of the operating channel. The overlap of channels between neighbour APs is

the main factor for degrading performance of the network for the users. However, the

limited number of non overlapping frequencies available makes the problem of channel

allocation a very hard one. Channel allocation models found in the literature generally

ignore the connection quality of the users, and adopt, for example, only the total level

of interference in the environment or percentage of users subject to some level of inter-

ference. In this work, we propose a new allocation model that aims to find a mapping of

channels to APs that make up a WLAN network, with the objective of maximizing ove-

rall quality of users’ connection considering the Marginal Utility. The concept of utility

involves the satisfaction of a user regarding the quality of his/her connection, estimated

by the signal strength received by the AP and the losses caused by interference. The

results obtained using Evolutionary Algorithms, a Local Search algorithm and Memetic

Algorithms oppose the allocation models that ignore the quality of connection and pri-

oritize some users generating large imbalance in the distribution of connection speeds,

i.e., do not adopt the degradation caused by interference levels in the connection of users

separately.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Atualmente, é percept́ıvel o avanço da utilização das redes sem fio do padrão IEEE

802.11, dada sua facilidade de instalação e uso, além das altas taxas de transferência de

dados. Os custos de sua implantação diminúıram consideravelmente, ao passo que houve

um crescente aumento da demanda de usuários nos últimos anos. A combinação destes

fatores tornaram as redes locais sem fio (do inglês Wireless Local Area Networks ou

WLAN) bastante atrativas para empresas, instituições ou mesmo para uso residencial.

Os produtos sem fio dispońıveis atualmente oferecem uma solução móvel para os

mais diversos tipos de redes. Sua utilização se deve principalmente pela WLAN ser um

sistema de comunicação de dados que reduz a necessidade de conexões com fio e ter como

objetivo tornar flex́ıvel a prática de inúmeras atividades. Os usuários de uma WLAN

podem acessar diversas informações e recursos da rede, como participar de reuniões e

até mesmo se locomover dentro do ambiente da rede, assim como com relação à outras

redes. As WLANs também são popularmente conhecidas como Wi-Fi, devido a Wi-

Fi Alliance, uma associação internacional criada para certificar a interoperabilidade de

produtos sem fio com base no padrão IEEE 802.11.

A ampla instalação de redes sem fio acarretou no aumento de usuários que passaram

a ter acesso a este tipo de rede e consequentemente na quantidade de dados trafegando

pela mesma. Logo, as redes WLAN acabam se tornando complexas dado que geralmente

atendem uma alta demanda de usuários em uma mesma área e inúmeras redes sem fio

estarem próximas umas das outras. Adicionalmente, visando obter maior balanceamento

e disponibilidade para atender uma maior quantidade de usuários (ou clientes), há uma

elevada instalação e concentração de pontos de acesso (AP) em uma mesma rede e tudo

3



4 Introdução

isso acarreta em um problema para se projetar redes 802.11 de dimensões elevadas, já

que o planejamento das mesmas não é uma tarefa trivial.

Para o planejamento adequado de uma rede local sem fio, os APs da mesma também

devem ser posicionados de modo a garantir a melhor cobertura do ambiente. No en-

tanto, não basta apenas definir o posicionamento adequado aos APs e disponibilizá-los

para o uso. A correta alocação dos canais (frequência) para os APs é extremamente

importante para uma WLAN, principalmente se a rede for de grande porte. Se esta

etapa do planejamento for desconsiderada, inevitavelmente haverá um acentuado ńıvel

de interferência na rede e irá degradação a qualidade de conexão dos usuários.

Atualmente, muitas aplicações demandam, além de alta largura de banda dos APs,

qualidade de serviço e transmissões com pouco atraso. Grande parte das redes WLAN

não é projetada de maneira adequada, ou seja, seu planejamento não leva em conta

a interferência gerada no cenário, sendo norteada muitas vezes apenas pela cobertura

oferecida pela WLAN (Lima et al., 2012). Sendo assim, minimizar o ńıvel de interferência

é um importante fator de qualidade de uma rede local sem fio. Entretanto, mecanismos

voltados para a redução global da interferência geralmente não dão atenção a qualidade

de conexão dos usuários separadamente. Isto permite que usuários com baixos ńıveis de

conexão sejam deliberadamente prejudicados. O ideal é que usuários com alta velocidade

dispońıvel sofram maiores prejúızos, e não o contrário, pois o impacto negativo sobre

estes usuários é menor.

Outro fator que pode contribuir no equiĺıbrio da qualidade da rede por parte dos

usuários está em determinar qual AP irá atender um usuário, dado que é extremamente

desejável que usuários se conectem ao AP que melhor possa lhes atender. Por esta razão,

ao determinar o mapeamento de canais, devem-se utilizar estimativas de utilidade em

estabelecer a conexão entre um usuário e um AP dado um mapeamento de canais. Esta

utilidade deve estar relacionada à qualidade da conexão fornecida e às perdas causadas

pela interferência. Desta forma, quando utilizada a satisfação de cada cliente obtém-se,

por consequência, uma maior qualidade global da rede.

As redes WLAN mais comuns geralmente apresentam alto grau de saturação (excesso

de APs). Por esta razão, a maioria dos métodos exatos para a solução de problemas

relacionados ao projeto e operação de redes sem fio se mostram ineficientes, tendo em

vista o alto custo computacional quando aplicado a estas redes (Mahonen et al., 2005;

Scully and Brown, 2009). Por outro lado, a classe dos Algoritmos Evolutivos, Algoritmos

Meméticos e algoritmos de busca local apresentam baixo custo computacional e são
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aplicados em problemas relacionados a redes sem fio (Alcântara et al., 2013; Lee et al.,

2009; Lima et al., 2012).

1.1 Motivação

Conforme mencionando, se a etapa responsável pelo mapeamento de canais durante

o planejamento de uma rede sem fio for desconsiderada, inevitavelmente, haverá um

acentuado ńıvel de interferência na rede. A interferência, também chamada de rúıdo

ou perturbação, é gerada pelas diversas fontes de radiofrequência que compartilham

um mesmo espaço f́ısico. Os efeitos aos usuários da rede podem alcançar desde uma

leve perda de velocidade, atrasos, retransmissões, baixa taxa de transferência de dados

(vazão da rede, do inglês throughput), até problemas mais cŕıticos como perda total da

capacidade de utilização da rede por parte dos usuários.

1.2 Objetivos

Este trabalho se propõe aos seguintes objetivos:

• Minimizar a interferência em uma rede WLAN;

• Maximizar a qualidade de conexão dos usuários;

• Priorizar usuários com baixa conexão para que sofram menor ńıvel de interferência;

• Encontrar soluções eficientes para alocação de canais com baixo custo computaci-

onal.

1.3 Contribuições Esperadas

As contribuições esperadas pelo desenvolvimento do trabalho são:

• Propor um modelo de alocação de canais em redes WLAN utilizando a Utilidade

Marginal;

• Aplicação de um Algoritmo Evolutivo para o planejamento de WLAN;
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• Desenvolvimento de operadores espećıficos para o problema;

• Desenvolver um algoritmo de busca local para o planejamento de WLAN;

• Propor um algoritmo h́ıbrido entre o Algoritmo Evolutivo e a busca local, resul-

tando em um Algoritmo Memético;

• Geração de cenários potencialmente problemáticos.

1.4 Organização do Trabalho

O texto encontra-se organizado da seguinte forma: o Caṕıtulo 2 apresenta a revisão

bibliográfica acerca de modelos de alocação propostos na literatura para o problema de

alocação de canais. Uma revisão sobre Redes Locais Sem Fio e o modelo de alocação

de canais proposto encontram-se no Caṕıtulo 3 e no Caṕıtulo 4, respectivamente. A

medotologia proposta é discutida no Caṕıtulo 5. Os resultados são apresentados no

Caṕıtulo 6, e por fim, as considerações finais estão presentes no Caṕıtulo 7.



Caṕıtulo 2

Revisão Bibliográfica

Neste caṕıtulo, apresentaremos diversos trabalhos que abordam o problema de alocação

de canais em WLANs do padrão IEEE 802.11. Entre eles, destacam-se os métodos com o

objetivo de minimizar a interferência do ambiente e os que visam maximizar estimativas

de qualidade da rede.

2.1 Métodos que visam minimizar a interferência

Os autores Akl and Arepally (2007) propuseram uma ferramenta onde cada AP executa

periodicamente o mecanismo de atribuição e determinam uma interferência máxima

a qual cada AP pode estar submetido. Caso seja violado este limiar, o mecanismo

proposto permite que cada AP defina o seu canal visando minimizar a interferência que

recebe dos APs vizinhos através de um modelo de perda de atenuação. Os autores

utilizam onze canais para determinar a alocação, destacam que os resultados alcançados

foram considerados satisfatórios e com baixo custo computacional para todos os cenários

simulados.

Os autores Akl and Arepally (2007) definiram, entretanto, que a interferência gerada

da sobreposição parcial (entre canais diferentes dos canais considerados não sobrepos-

tos) equivale a 20% dos ńıveis de interferência quando comparado a sobreposição total

(causado pela sobreposição entre canais iguais). Não foi apresentada qualquer fun-

damentação teórica ou emṕırica para esta estimativa, possibilitando que o método de

alocação apresente resultados com mapeamentos tendenciosos. No modelo proposto não

há presença dos usuários no ambiente, ou seja, a interferência causa impacto apenas en-
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8 Revisão Bibliográfica

tre APs. Muitas vezes os usuários estão afastados de seus APs e se posicionando dentro

da área de cobertura de outros APs e as consequências deste fato na conexão do usuário

não é abordada. Estas caracteŕısticas podem ser percebidas em trabalhos anteriores,

como em Hills (2001); Hills and Schlegel (2004); Mahonen et al. (2005).

Os autores Handrizal et al. (2012) propuseram um algoritmo de coloração de grafos

conhecido como Vertex Merge para realizar o mapeamento. O algoritmo visa minimizar a

quantidade de cores necessárias utilizadas para colorir um grafo e uma solução admisśıvel

é aquela onde os nós adjacentes não utilizam a mesma cor. Isto significa que o objetivo

é encontrar uma solução ótima, livre de interferência. Entretanto, esta caracteŕıstica

faz com que algumas instâncias não possuam solução. Outro fator importante é que, no

problema de alocação de canais em WLAN, minimizar o número de cores não leva ne-

cessariamente a um cenário com menor interferência devido a proximidade entre muitos

APs vizinhos. Deste modo, a atribuição de frequências envolve a reutilização de forma

eficiente de alguns canais, obtendo o menor ńıvel de interferência posśıvel ou o maior

equiĺıbrio nas conexões dos usuários. Os autores utilizam um elevado número de canais

e não tratam a interferência causada pela sobreposição parcial dos canais considerados

não sobrepostos. Adotar que a sobreposição entre estes canais não gera interferência

não reflete o comportamento real de uma WLAN do protocolo IEEE 802.11.

Os autores Li et al. (2012) propuseram determinar um mapeamento de canais que mi-

nimiza a interferência em redes WLAN através do protocolo CSMA/CA (Carrier Sense

Multiple Access/Collision Avoidance). Este protocolo administra e ordena o tráfego

de pacotes com o objetivo de minimizar as colisões na rede e é utilizado para medir a

vazão da rede. Inicialmente, a estação que deseja enviar algum dado analisa se o meio

de transmissão está ocupado e em caso negativo, envia uma solicitação de reserva da

frequência ao AP que o atende. O AP responde com uma mensagem de confirmação e o

envio de dados acontece. Se não houver problemas ao receber o pacote de dados, o AP

envia outra mensagem ao usuário confirmando o recebimento. Se o usuário não receber

a confirmação de sucesso, ocorre outro envio dos dados.

O método proposto por Li et al. (2012) consiste em buscar, exaustivamente e em um

dado peŕıodo de tempo, um mapeamento capaz de melhorar a vazão da rede quando

comparado a última alocação. A busca por novas soluções se dá pelas alterações no

posicionamento dos usuários no ambiente. Apesar de ser um mecanismo eficiente para

evitar colisões, a medida que a quantidade de usuários aumenta, estes são obrigados a

aguardar por mais tempo que o meio de transmissão esteja livre para enviar um pacote

de dados. Além disso, há o custo da troca de mensagens quando adotado este protocolo
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de comunicação. Por esta razão, mecanismos de alocação de canais que utilizam a

intensidade de sinal recebida por um usuário, ou a qualidade da conexão fornecida para

realizar a alocação de canais, tornam-se uma alternativa atraente dado o descarte de

protocolos de comunicação.

Uma ferramenta capaz de otimizar problemas cŕıticos relacionados a um projeto de

WLAN foi proposto em Yao et al. (2013). Entre estes problemas, os autores discutem a

atribuição de canal abordando uma estratégia baseada no ajuste de potência de trans-

missão. O objetivo é reduzir a área de sobreposição de APs que operam no mesmo canal.

De acordo com a estratégia, se dois APs vizinhos usam o mesmo canal, ambos ajustam

a sua potência de transmissão, assim como proposto por Bae et al. (2012). Deste modo,

é posśıvel impedir que os usuários recebam uma intensidade de sinal, a partir de outros

APs, acima de um dado limiar de potência. Além disso, os autores abordam que esta

estratégia pode se tornar ainda mais eficiente se adotado um mecanismo de desconexão

forçada, após o ajuste, e reconexão com o AP com sinal mais forte, conforme Park et al.

(2012). Os dois últimos trabalhos citados adotam os canais não sobrepostos para realizar

a alocação. Entretanto, o foco é voltado apenas na diminuição da probabilidade de co-

lisões dada a redução das regiões de sobreposição. Desta forma, usuários podem ter sua

intensidade de sinal reduzida e se localizar em região de sobreposição simultaneamente.

Não há qualquer relação entre a intensidade de sinal oferecida a um usuário e a perda

efetiva de qualidade com os ńıveis de interferência à qual está submetido.

Os trabalhos encontrados na literatura geralmente abordam os fatores que mere-

cem atenção em um método de atribuição de canais separadamente. Em Alcântara

et al. (2013), os autores propuseram um AG com o objetivo de minimizar o ńıvel de

interferência global na rede com base nos ńıveis de rúıdo ao qual estão submetidos os

usuários. O ńıvel de interferência foi estimado por um modelo de perda de percurso.

Além da utilização de modelos adequados para estimativa dos ńıveis de interferência, as

necessidades de todos os usuários devem ser tratadas para que não haja priorização dos

mesmos. Se negligenciada, faz com que alguns usuários, inclusive os com baixa conexão,

sejam altamente prejudicados em troca de uma maior qualidade geral de uma rede.

O problema de alocação de canal não é apenas relevante para WLAN, mas também

para outras aplicações. Por exemplo, é posśıvel encontrar muitos trabalhos na literatura

que tratam de alocação de canal em redes celulares com o objetivo de minimizar a inter-

ferência na rede, como em An et al. (2007); Ohatkar and Bormane (2013); Pinagapany

and Kulkarni (2008); Zhao and Pottie (2011).
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2.2 Métodos que visam maximizar a qualidade da rede

Em Drieburg et al. (2007) os autores propuseram alterações para tornar o esquema de

atribuição de canal distribúıdo e dinâmico proposto por Luo and Shankaranarayanan

(2004) mais simplificado, mais eficiente e com menor custo computacional. No novo

método, cada AP calcula o melhor canal para utilizar no peŕıodo seguinte, a fim de

maximizar a vazão da rede, em peŕıodos de tempo pré-definidos. Assim, os APs utilizam

o mecanismo de alocação de forma śıncrona, diferente de antes, onde a utilização era

asśıncrona. Os resultados das simulações mostram que o novo esquema proposto melhora

a vazão em ambientes dinâmicos quando comparada a versão original. No trabalho, o

ńıvel de interferência incidente sobre os usuários e a perda efetiva na conexão causada

pelo posicionamento dos usuários não é abordado. Maximizar apenas a vazão da rede

significa desrespeitar a qualidade dos usuários separadamente, o que não é ideal.

Em Lima et al. (2012), são tratados os problemas de localização e cobertura dos APs,

balanceamento de carga e alocação de canais. O último problema foi tratado separada-

mente por meio de uma heuŕıstica gulosa que consiste em uma variação ponderada de

um algoritmo sequencial, bastante utilizado na literatura para alocação de canais e pro-

posto por Brélaz (1979), conhecido como DSATUR (Degree of Saturation). O algoritmo

desenvolvido pelos autores leva em consideração a demanda de tráfego dos APs e propõe

um mapeamento de canais para a rede utilizando os canais não sobrepostos. Entretanto,

os autores adotaram um modelo que estima a qualidade da rede através do percentual

de usuários afetados por APs que compartilham o mesmo canal de operação. O modelo

poderia tornar-se mais realista se adotado um mecanismo para estimar a interferência,

como por exemplo, a intensidade de sinal conflitante recebida por um usuário situado

em regiões de sobreposição espectral. Outro ponto cŕıtico se dá pela inexistência de

um mecanismo que opte por um mapeamento que favoreça a qualidade de conexão dos

usuários.

O método distribúıdo com a presença de clientes heterogêneos, proposto por Gong

et al. (2014), considera os pontos cruciais citados anteriormente para realizar um ma-

peamento. Todos estes fatores podem ser determinantes para maximizar a qualidade

final da rede experimentada por cada usuário, especialmente em ambientes onde há o

desempenho de atividades cŕıticas. Entretanto, não foi estabelecida uma relação entre

a intensidade de sinal recebida por um usuário, causado pelo AP que o mesmo está

conectado, e o ńıvel de interferência ao qual está submetido. Por esta razão, não há pre-

sença de um mecanismo que realoque cada usuário a um posśıvel AP capaz de atendê-lo
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visando maximizar a qualidade da conexão. Isto poderia auxiliar o processo de alocação

de canais e permitir que o mecanismo de atribuição esteja ainda mais voltado para as

necessidades do usuário. Do mesmo modo, o autor não adota um mecanismo que ve-

rifique se todos os usuários de fato possuem conexão de qualidade. Assim, apenas o

ganho global é considerado, permitindo que usuários possam estar submetidos a taxas

extremamente elevadas de interferência e com perda efetiva de conexão.

2.3 Conclusão

Realizando uma revisão na área, podemos ver que diferentes abordagens são aplicadas

ao problema de alocação de canais em redes WLAN. Existem vantagens e desvantagens

nos trabalhos citados anteriormente e é por este motivo que o problema ainda existe.

Entre as vantagens relacionadas aos trabalhos, temos:

1. Alocação que utiliza o posicionamento dos usuários na rede;

2. Utilização da intensidade de sinal recebida pelos APs vizinhos que operam no

mesmo canal;

3. Minimização do ńıvel de interferência recebido pelos usuários.

Estas caracteŕısticas são fundamentais para realizar um mapeamento voltado para

as necessidades do usuário. Entretanto, as caracteŕısticas não são utilizadas da melhor

forma, por isso temos a seguintes desvantagens:

1. Utilização apenas da interferência global de um ambiente, desconsiderando seu

impacto na conexão do usuário;

2. Não utilizar a intensidade de sinal da conexão recebida por um usuário para estimar

as perdas de qualidade na conexão;

3. Minimização da quantidade de usuários em regiões de sobreposição sem estimar o

ńıvel de interferência à qual estão submetidos;

4. Não prover mecanismos que verifiquem a existência de outras conexões, entre APs

e usuários, com o objetivo de melhorar a qualidade da conexão estabelecida.
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Se as caracteŕısticas corretas forem utilizadas, os mecanismos estarão focados na qua-

lidade de conexão dos usuários separadamente. Atender um usuário envolve estabelecer

uma conexão que favoreça a plena utilização na rede, por isso, os mecanismos de alocação

de canais devem considerar pontos cruciais para não haver desequiĺıbrios na distribuição

da conexão na rede. No próximo Caṕıtulo, será apresentado como funciona o problema

de alocação de canais em redes sem fio e os impactos causados pela interferência.



Caṕıtulo 3

Redes Locais Sem Fio

Neste caṕıtulo, será explicado o conceito das Redes Locais sem Fio (WLAN )do padrão

IEEE 802.11 e o problema de alocação de canais, fundamentais para o entendimento do

modelo proposto.

3.1 Redes WLAN

Uma rede WLAN é uma tecnologia predominante no uso da Internet por meio de acesso

sem fio. O intuito destas redes é permitir que nos mais diversos ambientes onde hou-

ver demanda de usuários que necessitem estarem conectados, os dispositivos móveis

(portáteis) possam utilizar a Internet por meio dos APs. Esta tecnologia se aplica a

qualquer local, como em conferências, ambientes públicos e privados, educacionais, de

lazer, hotéis, entre outros e que carecem de disponibilidade de algum meio que provenha

acesso a rede mundial de computadores.

Uma rede WLAN projetada para residências, consideradas redes WLAN simples,

geralmente atendem uma parcela relativamente pequena de usuários e é composta por

um único AP onde todos utilizarão do serviço disponibilizado por ele. Uma rede que

tem a caracteŕıstica de possuir todo o tráfego centralizado a somente um AP compõe

o que se chama de um Conjunto Básico de Serviço (Basic Service Set, ou BSS). As

redes WLAN que formam o Conjunto Estendido de Serviço (Extended Service Set, ou

ESS) vieram após as redes BSS e formam o protocolo responsável por tratar limitações

técnicas que existem nas redes de serviço básico como, por exemplo, um cliente estar

obrigado a permanecer dentro do raio de alcance do único AP que compõe a rede WLAN

13
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BSS para usufruir dos serviços. No segundo conjunto, é posśıvel interligar inúmeros APs

de diferentes BSS e aumentar a área dispońıvel para os usuários se movimentarem. A

Figura 3.1 ilustra uma rede ESS formada por duas redes BSS.

AP 1 AP 2 

 

 

 

 

 

 

 

BSS 1 BSS 2 

Figura 3.1: Rede ESS formada por duas redes BSS interligadas. Adaptada de
Gong et al. (2014).

Os padrões WLAN em uso hoje no Brasil são baseados nos sub-padrões IEEE 802.11a,

802.11b, 802.11g e 802.11n, sendo que os dois últimos, mais utilizados atualmente, ope-

ram na banda ISM (Industry, Scientific and Medical Band) de 2,4 GHz. Normalmente,

se os APs fossem enviar os dados uma única vez, a velocidade seria de até 11 Mbps

tratando-se do protocolo 802.11b, 54 Mbps no caso do 802.11g, chegando até 600 Mbps

para o 802.11n. Entretanto, se a eficiência cair em 50% por causa da interferência,

por exemplo, os dispositivos continuariam enviando a 11 Mbps (no caso do protocolo

802.11b), porém, duplicando os envios para obter sucesso e o rendimento real seria de até

5,5 Mpbs. Os padrões citados acima se diferem uns dos outros nas taxas de transmissão,

na frequência de operação e tecnologia utilizada para transmissão dos dados.

Diversas redes utilizam protocolos de controle de acesso ao meio com o objetivo de

impedir que a interferência prejudique a transferência de dados. Estes protocolos são

um conjunto de regras que determinam como os dispositivos transmissores da rede se

comportam quando dois ou mais dispositivos tentam enviar dados simultaneamente pelo

meio de transmissão compartilhado. Os protocolos acompanham fisicamente o tráfego

no meio de transmissão que os dispositivos operam através da troca de mensagens entre

os dispositivos. Se não houver transmissão ocorrendo no momento, o dispositivo tem

permissão para transmitir. Se dois ou mais dispositivos tentam enviar algum dado pela

rede no mesmo instante, a colisão é detectada por todos os dispositivos e o envio não

ocorre. Após um intervalo de tempo aleatório, os dispositivos que colidiram tentam
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uma nova transmissão. Se detectada nova colisão, o intervalo de tempo de espera é

aumentado e o processo reinicia.

O protocolo de acesso ao meio é uma alternativa eficaz no intuito de não prejudicar a

conexão dos usuários. Entretanto, em redes com elevado número de usuários, certamente

haverá um grande volume de dados a ser transmitido e, consequentemente, disputa

pelo meio de transmissão. Esta caracteŕıstica faz com que a quantidade de mensagens

trocadas entre os dispositivos transmissores seja alta, sobrecarregando ainda mais a

rede e não sendo uma alterativa atraente para grandes WLANs. Os dados trafegam

na rede por um meio de transmissão chamado de canal ou frequência. Assim, tratar

diretamente o canal que os APs operam é uma alternativa eficiente e que não necessita

de comunicação entre dispositivos.

3.2 Canais

Os componentes que fazem parte de uma WLAN são considerados uma estação e toda

estação é um AP ou um usuário. Os APs trocam informações através de sinais de rádio

frequência com os usuários, que incluem uma variedade de dispositivos, como compu-

tadores de mesa, computadores portáteis, aparelhos celulares, entre outros. O FCC

(Federal Communications Commission) é o órgão regulamentador das telecomunicações

nos Estados Unidos e responsável por tratar o modo que as redes WLAN operam e, desta

forma, permitiu que as bandas ISM fossem utilizadas por estas redes. Por serem bandas

não licenciadas, não há necessidade que os dispositivos que estão inseridos nesta rede

possuam outorga para operar. A desvantagem é que, como as bandas são partilhadas por

muitos dispositivos ao mesmo tempo, um mecanismo capaz de realizar o mapeamento

de canais deve ser utilizado para controlar a interferência (que será mais discutida na

próxima seção).

A banda ISM em que as redes WLAN de 2,4 GHz operam é dividida em 11 canais e

cada um com largura de banda de 22 MHz. Entretanto, apenas três canais não causam

interferência entre si (1, 6 e 11) e são chamados de não sobrepostos devido à existência

de um espaço de frequência de 3 MHz entre eles. Em redes com grande concentração

de usuários e APs, o projetista de rede é obrigado a reutilizar os canais sobrepostos

gerando, inevitavelmente, interferência. A Figura 3.2 ilustra os canais dispońıveis na

banda ISM. Do mesmo modo, a figura destaca os canais chamados de não sobrepostos.
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Figura 3.2: Canais de operação de uma WLAN. Adaptada de Li et al. (2012).

3.2.1 Interferência entre canais

As redes sem fio locais compartilham de um mesmo meio de transmissão (broadcast)

e, como dito anteriormente, muitas vezes há duas ou mais estações operando em uma

mesma frequência e em um mesmo instante. O compartilhamento do meio de trans-

missão entre canais iguais cria no ambiente as regiões de sobreposição espectral. Como

consequência, prejúızos são acarretados a rede diminuindo a eficiência e desempenho da

mesma, causados pelas inúmeras colisões que poderão ocorrer durante o envio de dados

de todas as estações para os usuários localizados nestas regiões (Garcia et al., 2005; Lima

et al., 2012).

Em ambientes com muitos clientes, a rede necessita de dezenas de APs e, portanto,

encontrar soluções que minimizem a interferência do ambiente não é uma tarefa trivial.

Nas grandes redes sem fio, normalmente é imposśıvel determinar um mapeamento de

canais no qual nenhum cliente sofrerá perdas ou prejúızos causados pela interferência

a que está submetido. O que explica este fato é a severa restrição de canais, tornando

necessário buscar mecanismos que minimizem esta interferência visando uma completa

e efetiva utilização da rede pelo cliente que nela está inserido.

Os problemas causados pela interferência gerada no cenário podem alcançar desde

uma leve perda de velocidade até problemas mais cŕıticos como a perda de conexão.

Sendo assim, é indispensável um bom planejamento em redes locais de grande porte.

Encontrar soluções adequadas para uma rede WLAN é imprescind́ıvel para obter máxima

performance da rede (Vanhatupa et al., 2007). A Figura 3.3 destaca uma região de

interferência se AP1 e AP2 operarem no mesmo canal.

O ńıvel de interferência é desconsiderado em um projeto de uma WLAN, muitas

vezes, devido ao impacto da interferência na conexão dos usuários não ser percebido

imediatamente em alguns casos. O rúıdo pode causar maiores danos em peŕıodos de

tempo aleatórios devido ao número de usuários conectados ou à atividade que exercem
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Figura 3.3: Região de sobreposição espectral. Adaptada de Gazis et al. (2014).

na rede. Entretanto, quando é necessária a utilização de aplicações que demandam

maior qualidade de conexão, como aplicações em tempo real, os danos são detectados

facilmente, principalmente se a utilização for impossibilitada.

Em condições normais, os usuários não precisam se preocupar com as configurações

de rede. No entanto, os projetistas podem optar por mudar os canais de operação dos

APs que formam a rede WLAN para atender os objetivos do projeto. O que parece ser

o melhor canal em um dado momento pode não ser a melhor opção em um curto espaço

de tempo. Por isso, os administradores devem monitorar periodicamente o seu ambiente

para verificar se as condições mudaram de tal forma que é necessária uma mudança de

canal.

No momento em que uma rede WLAN de grande porte é projetada, o número de APs

e o seu posicionamento é definido de acordo com o número de usuários que se espera

atender e visando cobrir todo o ambiente. Por esta razão, o mapeamento de canais

está diretamente relacionado a outros problemas de planejamento, como o de cobertura

e localização dos APs. Devido a interferência gerada, apesar de um dado ponto do

ambiente possuir sinal de algum AP, pode haver qualidade de conexão nula naquele

ponto. Por esta razão, a intensidade de sinal recebida pelo usuário (Received Signal

Strength Indicator, ou RSSI) é importante, pois reflete a intensidade real de recepção

considerando as perdas com a interferência.

3.3 Alocação de canais como um problema de otimização

Os problemas de otimização são problemas que definem uma função e procuram o menor

ou maior valor para essa função, sendo esta, uma representação do objetivo que deseja

ser alcançado para resolver um problema. No entanto, quando a alocação é vista como

problema de otimização, um dos seguintes objetivos (ou uma combinação deles) é (são)
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usualmente utilizados.

• Minimizar os ńıveis de interferência geral de uma rede;

• Minimizar a quantidade de usuários localizados em regiões de sobreposição espec-

tral;

• Minimizar a probabilidade de colisões entre os dados que trafegam na rede;

• Maximizar a vazão da rede.

Como pode ser percebido, geralmente a alocação de canais está voltada para a qua-

lidade da rede e não há devida atenção a qualidade da conexão utilizada pelos usuários.

O problema de alocação, quando visto de forma global, não observa se todo o ńıvel de

interferência está localizado em uma única região do ambiente ou em um único grupo

de usuários, se há usuários completamente sem conexão devido a interferência, entre

outros. O mesmo ocorre quando se prioriza usuários com maior tráfego ou quando o

objetivo é maximizar a velocidade global da rede. Este tipo de abordagem faz com que

usuários exercendo pouca atividade (ou com baixos ńıveis de conexão) sejam pratica-

mente exclúıdos da rede e tenham seus recursos transferidos para outros usuários para

causar impacto positivo no objetivo.

O equiĺıbrio da qualidade de conexão entre os usuários é fundamental para que a

rede não priorize a qualidade de conexão de qualquer usuário, seja pelo tráfego realizado

ou localização no ambiente. Assim, clientes que utilizam baixo ńıvel de conexão não

devem ser prejudicados em substituição de um maior desempenho global da rede. Por

esta razão, utilizamos a qualidade geral da rede com base na conexão experimentada

pelos usuários separadamente, ou seja, pelo seu grau de satisfação. Assim, usuários

com perdas significativas na sua conexão devido a interferência, terão maior impacto na

qualidade da rede do que usuários com altos ńıveis de conexão.

3.4 Conclusão

Neste caṕıtulo discutimos as caracteŕısticas de uma rede local sem fio e vimos que devido

à extrema falta de canais não interferentes entre si, fatalmente ocorrerá sobreposição de

canais semelhantes, criando regiões de sobreposição espectral no ambiente e causando

prejúızos aos usuários localizados nestas regiões. Por isso temos estes problemas:
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1. Reutilizar os canais não sobrepostos dispońıveis com o objetivo de maximizar a

qualidade de conexão dos usuários;

2. Propor um mapeamento com baixo ńıvel de interferência e com baixo tempo com-

putacional.

Um método de alocação de canais teria uma vantagem significativa diante de outros

métodos se os fatores levados em consideração para determinar a qualidade de conexão

que cada usuário da rede possui utilizasse o conceito de Utilidade Marginal. O equiĺıbrio

alcançado entre os usuários tornaria a rede sem fio de alta qualidade. Entretanto, preci-

samos de uma ferramenta com baixo custo computacional e capaz de encontrar um ma-

peamento de canais de acordo com este conceito. Por esta razão, Algoritmos Meméticos

podem ser utilizados para o problema e serão apresentados no próximo Caṕıtulo.
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Caṕıtulo 4

Modelo de Alocação de Canais

Neste caṕıtulo será explicado o conceito de Utilidade Marginal e o novo modelo ma-

temático proposto para o problema de alocação de canais em WLAN.

4.1 Utilidade Marginal

O termo utilidade está relacionado a satisfação de um indiv́ıduo após adquirir uma

unidade de um bem ou serviço. A utilidade que um bem ou serviço gera a um indiv́ıduo

é maior ou menor de acordo com a ação tomada (de adquirir ou não), sendo o indiv́ıduo

o único responsável por definir a sua satisfação de acordo com a utilidade dos bens

ou serviços que possui. Se um indiv́ıduo avalia que sua satisfação aumentou, de modo

análogo, a utilidade dos bens ou serviços adquiridos também aumentou. Por esta razão,

a utilidade informa se algo é prefeŕıvel diante de outro ao invés de determinar exatamente

o quanto é prefeŕıvel.

Em microeconomia, a curva de indiferença mostra todas as combinações de bens

ou serviços que oferecem ao consumidor a mesma satisfação, ou a mesma utilidade.

Assim, o consumidor encontra todas as combinações igualmente preferidas nas curvas.

Uma vez que as combinações de bens ou serviços produzem o mesmo ńıvel de utilidade,

o consumidor não tem preferência sobre qual combinação será adquirida. A Figura 4.1

ilustra algumas das curvas de indiferença que comparam a aquisição dos bens ou serviços

A e B. É posśıvel perceber que ao longo de uma curva de indiferença, há uma relação

inversa entre a quantidade adquirida de ambos os bens ou serviços.
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Figura 4.1: Curvas de indiferença.

De acordo com o conceito de utilidade cardinal, a utilidade de um bem ou serviço

pode ser medida em números cardinais, ou seja, o indiv́ıduo tem a capacidade de medir

o ńıvel de satisfação que possui quando adquire um bem ou serviço. Como exemplo,

um indiv́ıduo pode preferir três vezes mais jogar futebol a ler um livro. Por outro lado,

no conceito de utilidade ordinal, a utilidade é mais restritiva e não possui uma unidade

de utilidade. Em vez disso, a utilidade ordinal classifica os bens ou serviços por ordem

de preferência. Esta classificação não mede quanto mais valiosa uma opção é diante de

outra, mede apenas se um bem ou serviço é prefeŕıvel quando comparado a outro. Neste

sentido, um indiv́ıduo simplesmente prefere jogar futebol a ler um livro.

Os economistas neoclássicos adotavam a possibilidade de medir a utilidade, assim

como ocorre na utilidade cardinal. Além disso, acreditavam que o conceito de utilidade

cardinal poderia auxiliar na análise de comportamento do consumidor. No entanto,

os economistas modernos acreditam que a utilidade está relacionada com o aspecto

psicológico dos consumidores, ou seja, adotam que não seria posśıvel medir a utilidade

em termos quantitativos. Atualmente, dado a dificuldade em mensurar com precisão a

preferência de um indiv́ıduo por um bem ou serviço, geralmente a utilidade ordinal é o

método preferido para medir utilidade.

A utilidade que a aquisição de unidades de um bem ou um serviço gera a um indiv́ıduo

(e não pelos acréscimos na utilidade) é conhecida como utilidade marginal. Devido a
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escassez dos meios não podemos obter uma quantidade ilimitada de unidades de um bem

ou serviço. Sendo assim, devemos economizar o uso dos meios para atingir nossos fins.

Primeiramente nossos meios escassos serão alocados para servir o fim mais desejado. O

próximo meio servirá o segundo fim mais desejado e assim por diante. Isso significa que

cada unidade adicional de um bem ou serviço irá preencher relativamente menos um fim

desejado e, portanto, nos prover com menos utilidade marginal (Frank and Bernanke,

2009). Esta caracteŕıstica define a Lei da Utilidade Marginal Decrescente conforme o

gráfico da Figura 4.2.
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Figura 4.2: Gráfico da Utilidade Marginal Decrescente.

Embora existam casos em que sempre haverá alguma utilidade marginal ao adqui-

rir um bem ou serviço, há também casos em que a utilidade marginal pode se tornar

negativa. Um medicamento pode ser útil na cura de doenças, mas se houver ingestão

de altas doses sem acompanhamento médico, por consequência, o paciente pode ficar

resistente às bactérias do medicamento ou adoecer. Assim, vale ressaltar que adquirir

muitas unidades de um bem ou serviço e ter sua utilidade diminuindo à medida que os

adquire, não significa necessariamente ter utilidade zero a partir de um número de bens

ou serviços adquiridos.

Em aplicações práticas, um diamante é mais valioso que um copo com água. Entre-

tanto, a água é algo que necessitamos para sobreviver, ao contrário do diamante. Pode

parecer intuitivo que as pessoas não deveriam estar dispostas a pagar mais por uma uni-

dade de água que por uma unidade de diamante, mas como nunca estão em condições de
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escolher todas as unidades de água e todas as unidades de diamantes, as pessoas somente

escolhem entre a próxima unidade de água e a próxima unidade de diamante, ou seja,

a escolha é feita na margem (Mankiw, 2012). Isto significa que está sendo considerada

a utilidade marginal da água e a utilidade marginal do diamante e não a utilidade total

de diamantes e a utilidade total da água.

O conceito de utilidade marginal pode ser utilizado em problemas de redes sem fio,

inclusive em um modelo de alocação de canais. Os modelos de alocação apresentados

no Caṕıtulo 2 possuem visão global do problema e priorizam usuários que podem cau-

sar maior impacto no objetivo, seja de minimização da interferência, maximização da

vazão da rede, entre outros. A lei da Utilidade Marginal Decrescente permitiria que o

modelo de alocação realizasse uma análise das opções dispońıveis e posteriormente es-

tabelecesse as prioridades. Com esta visão do problema, o modelo de alocação garante

a maximização da qualidade de conexão de cada usuário na rede através da soma das

utilidades marginais decrescentes, e não em favor de uma maior velocidade global ou

menor ńıvel de interferência do ambiente. Como resultado desta soma, obtemos a utili-

dade total de um bem (ver Figura 4.3). É percept́ıvel que a utilidade aumenta a medida

que a quantidade de um bem ou serviço aumenta, porém, o aumento na utilidade é cada

vez menor à medida que se adquire um bem ou serviço.
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Figura 4.3: Gráfico da Utilidade Total de um bem ou serviço.
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4.2 Modelo de alocação de canais baseado em utilidade

O modelo proposto neste trabalho utiliza critérios que favorecem a utilização da rede por

todos os usuários, sem que haja qualquer prioridade devido a sua localização no ambiente

e tráfego utilizado. Para isso, o conceito de utilidade apresentado anteriormente será

utilizado e estará relacionado à satisfação de cada usuário. É extremamente desejável

que usuários com baixos ńıveis de conexão não sejam altamente prejudicados pelos ńıveis

de interferência. Além disso, explorar diferentes atribuições entre usuários e APs pode

auxiliar no aumento da utilidade total de um usuário.

A Figura 4.4 ilustra um pequeno cenário onde há a presença de usuários (represen-

tados por pontos) e APs próximos (representados por quadrados) e é posśıvel perceber

que qualquer mapeamento que seja realizado irá gerar prejúızos a algum usuário. Entre-

tanto, os usuários mais distantes de seus APs naturalmente recebem um ńıvel de sinal

mais baixo, diminuindo assim a qualidade da conexão. A satisfação destes usuários, se

submetidos a elevado ńıvel de interferência, será baixo e o modelo deve considerar esta

situação, bem como as dos demais usuários.
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Figura 4.4: Exemplo de um mapeamento.

Na sequência será apresentado o modelo proposto neste trabalho, bem como as

variáveis de decisão, funções utilizadas pelo modelo e função objetivo.

Variáveis do modelo:

n : número de usuários.
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m : número de APs.

ci ∈ C : cliente i.

pj ∈ P : ponto de acesso j.

eij : qualidade da conexão, em Mbps, oferecida pelo AP j quando conectado a

ci.

lij : perda percentual na qualidade da conexão do cliente ci caso pj esteja no

mesmo canal de seu AP.

u(v) : função decrescente que retorna a utilidade de se ter uma conexão de velo-

cidade v.

A utilidade está relacionada a lei da utilidade marginal decrescente apre-

sentada anteriormente e foi utilizada no modelo para possibilitar que um

usuário que esteja sendo atendido com baixo ńıvel de conexão não seja ainda

mais prejudicado devido os ńıveis de interferência.

Variáveis de decisão:

dij : 1, se ci está sendo atendido por pj, e 0 caso contrário.

A variável de decisão dij foi utilizada para informar se o usuário i está

conectado ao AP j e, para garantir que todo usuário esteja conectado

a um AP, temos:
∑m

j=1 dij = 1; ∀i ∈ C.

gj : canal do AP j.

Associada a primeira variável de decisão, esta informa o mapeamento

de canais da rede para garantir que a cada AP foi atribúıdo um canal.

Funções:

h(ci, pj) =


0, se dij = 1

0, se dij = 0 e gj 6= gk

lij, se dij = 0 e gj = gk

(4.1)

onde k é o AP que atende o cliente ci.
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A função 4.1 se refere a perda efetiva que o AP j causa à conexão do cliente i e tem

o valor 0 quando o AP j é o AP que atende o usuário. Do mesmo modo, será 0 se o

canal de operação do AP que atende o cliente i for diferente do canal que opera o AP j.

A perda percentual na conexão do usuário i será igual a lij, conforme a função 4.1, se de

fato o AP j gera interferência ao usuário. Para isso, o AP j não deve atender o usuário

i e, ao mesmo tempo, operar na frequência do AP na qual o usuário i está conectado.

q(ci, P ) =
m∏
j=1

(1− h(ci, pj)) (4.2)

A função 4.2 corresponde ao fator multiplicador da qualidade final de conexão do

cliente ci devido a interferência de outros APs, ou seja, dado um mapeamento, será o

percentual total de perda que o usuário terá em sua conexão.

Função objetivo:

max f(x) =
n∑
i=1

m∑
j=1

diju(eijq(ci, P )) (4.3)

A função 4.3 corresponde a função objetivo e visa maximizar a utilidade de se ter

uma conexão com velocidade v, levando em conta o mapeamento de canais realizado,

a conexão entre um cliente i e o AP j (quando houver) e as posśıveis perdas efetivas

causadas a conexão entre os mesmos. Fica claro então que o objetivo não é maximizar

a velocidade global da rede e sim, maximizar e equilibrar a velocidade das conexões

disponibilizadas aos usuários com base na interferência na qual estão submetidos.

Desta forma, é posśıvel perceber que o modelo proposto neste trabalho tem como

diferenciais:

1. Considerar tanto a interferência quanto a intensidade de conexão usada;

2. Considerar a qualidade de conexão para todos os usuários;

3. Realizar o mapeamento de canais e atribuição usuário/AP, para que os usuários se-

jam conectados aos APs capazes de atendê-los visando maior qualidade de conexão

para si.
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4.3 Estrutura de dados

Nesta seção serão apresentadas as estruturas de dados utilizadas para representar as

variáveis do modelo.

4.3.1 Variáveis da solução

As variáveis que representam a solução correspondem a vetores que, computacional-

mente, são representados por arranjos. As Figuras 4.5(a) e 4.5(b) ilustram as variáveis

dij e gj, respectivamente. Na representação de dij, cada posição i do vetor corresponde

a um cliente ci e a informação j armazenada em cada posição corresponde a um AP pj.

Esta representação garante que o cliente ci terá apenas um valor de pj associado, quando

dij for igual a 1, respeitando a restrição que todo usuário é atendido por um único AP.

Desta forma, supondo n usuários e quatro APs, para obter o AP que atende um cliente,

basta acessar o ı́ndice do usuário no vetor e verificar o valor armazenado.

    j = 3 

3 4 1 1 2 2 4 3 3 1 

  i = 1        i = 2       i = 3         ...                                                                                  i = n 

 (a) Representação da variável de decisão dij .

 

6 1 11 6 6 1 11 11 6 

   j = 1        j = 2       j = 3          ...                                                                       j = m 

 
(b) Representação da variável de decisão gj .

Figura 4.5: Representação das variáveis de decisão.

Para obter o valor de gj (canal utilizado pelo AP pj), basta acessar a posição j no

vetor e verificar o valor armazenado. Supondo a utilização dos canais não sobrepostos

{1, 6 e 11}, temos um posśıvel mapeamento na Figura 4.5(b) para m APs.
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4.3.2 Variáveis da geração de instâncias

As variáveis eij e lij do modelo serão representadas por tabelas, isto é, matrizes. Assim,

é posśıvel obter, através da tabela lij, a perda percentual causada a um usuário ci devido

o AP pj e o AP que atende o usuário ci estarem operando na mesma frequência. Do

mesmo modo, é posśıvel obter, através da tabela eij, a qualidade da conexão oferecida

ao cliente ci quando conectado ao AP pj.

4.4 Conclusão

Neste Caṕıtulo apresentamos um modelo de alocação de canais que aborda fatores im-

portantes e que geralmente não são tratados nos trabalhos encontrados na literatura.

Entre eles, podemos destacar o posicionamento dos usuários, intensidade de sinal re-

cebida e qualidade da conexão estabelecida, bem como priorizar usuários com conexão

baixa para que não sofram altos ńıveis de interferência. Para isso, foi utilizado um

conceito importante conhecido como Utilidade Marginal para estimar a satisfação dos

usuários na rede. A utilidade é uma medida que permite equilibrar a qualidade da co-

nexão dos usuários e, como consequência, a alocação de canais visa não prejudicar os

usuários com baixos ńıveis de conexão.
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Caṕıtulo 5

Metodologia

Neste caṕıtulo são apresentadas as metodologias adotadas.

5.1 Algoritmo Evolutivo

Algoritmos Evolutivos (AEs) são inspirados no modelo biológico da evolução e da seleção

natural proposto pela primeira vez por Charles Darwin em 1859. Os AEs são basea-

dos em um modelo simplificado desta evolução biológica. Para resolver um problema

particular, é criado um ambiente no qual as soluções podem evoluir. Por outro lado, o

ambiente é moldado pelos parâmetros do problema, promovendo a evolução das soluções.

Os AEs tratam-se de um método populacional e a aplicação desta classe de algoritmos

em problemas de otimização tem sido largamente explorada em problemas de dif́ıcil ma-

nipulação por técnicas tradicionais, dado que o Algoritmo Evolutivo trabalha com uma

população de soluções contendo informações de diferentes regiões do espaço de busca,

tornando esta estratégia interessante para ser aplicada em uma gama de problemas do

mundo real.

Em Algoritmos Evolutivos as soluções são chamadas de indiv́ıduos, enquanto po-

pulação é o conceito utilizado para representar um conjunto de indiv́ıduos. A primeira

etapa de um Algoritmo Evolutivo consiste em criar uma população inicial formada por

um número pré-definido de indiv́ıduos. Para medir a qualidade ou aptidão de um in-

div́ıduo é necessário avaliá-lo. Através da avaliação é posśıvel determinar qual solução é

melhor que outra, o que será fundamental para as próximas etapas. Inicialmente serão

aplicados à população inicial os operadores genéticos, etapa conhecida como fase de re-

31
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produção, que consistem nos operadores de seleção, cruzamento e mutação. O objetivo

dos operadores é selecionar os indiv́ıduos que continuam na população e evoluir (ou me-

lhorar) as soluções da população inicial em indiv́ıduos com maior aptidão, assim como

os prinćıpios da evolução de Darwin. Como consequência, após a fase de reprodução, a

população é alterada e tem-se uma nova geração. Assim, espera-se que, ao passo que as

gerações avançam, os indiv́ıduos que formam a nova população sejam melhores que os

indiv́ıduos que formavam a população anterior e a fase de reprodução ocorre sucessiva-

mente até que o critério de parada seja satisfeito. A Figura 5.1 ilustra as etapas de um

Algoritmo Evolutivo conforme Eiben and Smith (2010).
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Figura 5.1: Diagrama das etapas de um Algoritmo Evolutivo.

5.1.1 Representação de um indiv́ıduo

A representação de um indiv́ıduo é o primeiro passo para definir um Algoritmo Evolutivo

e consiste na criação de uma ponte entre o contexto do problema original e o da solução

do problema, tornando posśıvel a manipulação dos dados. Um indiv́ıduo pode ser repre-

sentado de diversas formas, que variam de acordo com o problema tratado. Geralmente,
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um indiv́ıduo é formado por um cromossomo. Este por sua vez, é formado por um con-

junto de genes. Cada gene é codificado através de um ou mais valores chamados alelos.

A representação de um indiv́ıduo pode ser binária, real, booleana, inteira, entre outros.

A forma de representação é importante pois estará diretamente ligada a implementação

dos operadores genéticos que serão abordados na sequência. A Figura 5.2 ilustra um

indiv́ıduo com 3 genes formados por 2 alelos.
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Figura 5.2: Representação de um indiv́ıduo.

Exemplo de representação de um indiv́ıduo para o problema das n-rainhas

A representação de um indiv́ıduo pode ser facilmente criada para os mais diversos pro-

blemas encontrados na literatura como, por exemplo, no problema clássico das n-rainhas

(n-queens problem). No problema das n-rainhas, onde n é o número de rainhas, é dado

um tabuleiro de xadrez regular de dimensão n×n onde as rainhas devem ser colocadas

no tabuleiro de modo que não haja conflito. O conflito é caracterizado pela existência

de duas ou mais rainhas na mesma linha, coluna ou diagonal. Um exemplo de repre-

sentação no problema das rainhas seria um vetor V de tamanho n, onde a posição i do

vetor V representa a coluna que a rainha i está ocupando. A Figura 5.3(a) ilustra este

exemplo de representação para o problema com 4 rainhas e a Figura 5.3(b) ilustra um

tabuleiro de acordo com a representação.

5.1.2 População

Uma população corresponde a um conjunto de indiv́ıduos. O número de indiv́ıduos que

irão formar a população é o mesmo do ińıcio ao fim. Este número não pode ser exces-

sivamente pequeno, pois gera pouca representatividade do espaço de busca. Por outro

lado, o número de indiv́ıduos que compõem a população não pode ser excessivamente

grande devido ao tempo elevado que é necessário para convergir as soluções. O primeiro
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(a) Representação de um in-
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(b) Ilustração de um tabuleiro de acordo com a repre-
sentação.

Figura 5.3: Exemplo de representação para o problema das n-rainhas.

passo é gerar soluções iniciais (geralmente aleatórias) e, a partir destas soluções, encon-

trar indiv́ıduos com maior qualidade de acordo com o objetivo que se deseja através dos

operadores genéticos. A qualidade das soluções é determinada pela função de avaliação

ou aptidão (fitness) e também está diretamente relacionada com a representação das

soluções.

5.1.3 Função de aptidão

Como mencionado, é necessário avaliar a qualidade de uma solução em relação a outras.

A função de aptidão é responsável pela realização desta avaliação e retorna um valor

que reflete a sua qualidade. O valor de aptidão dos indiv́ıduos é usado em um processo

de seleção natural para escolher quais posśıveis soluções vão continuar para a próxima

geração, e quais irão morrer (ser descartadas). A função de aptidão desempenha um

papel muito importante na orientação do Algoritmo Evolutivo. Boas funções de aptidão

irão ajudar o Algoritmo Evolutivo a explorar o espaço de busca de maneira eficiente.

Funções de aptidão ruins, por outro lado, podem facilmente fazer o Algoritmo Evolutivo

perder o poder de descoberta.
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5.1.4 Operadores genéticos

Conforme dito anteriormente, os operadores genéticos consistem nos operadores de cru-

zamento, mutação e seleção. O operador de cruzamento é responsável por permitir a

troca de informação genética entre indiv́ıduos. Por outro lado, o operador de mutação

altera a informação de alguns indiv́ıduos da população acarretando maior diversidade.

A mutação é responsável por inserir novas caracteŕısticas genéticas nos indiv́ıduos e

consequentemente na população. Logo, o operador de mutação contribui para que o

Algoritmo Evolutivo possa convergir para a melhor solução do problema.

A aplicação dos operadores genéticos ocorre com certa probabilidade em uma po-

pulação. A cada etapa, na fase de reprodução, tem-se uma nova geração. Desta forma,

uma geração possui uma população composta de indiv́ıduos anteriores a aplicação dos

operadores, chamados indiv́ıduos pais, e de novos indiv́ıduos criados pelos operadores

de cruzamento, chamados de indiv́ıduos filhos. Os pais que não foram utilizados pelo

operador de cruzamento estão sujeitos a serem utilizados pelo operador de mutação.

Entretanto, a população possui tamanho limitado e a soma de pais e filhos excede o

tamanho máximo. Para remover o excesso de indiv́ıduos é aplicado um método de

seleção.

Os métodos de seleção mais conhecidos são chamados de seleção por Torneio e seleção

por Roleta. Ambos têm como caracteŕıstica favorecer os indiv́ıduos mais aptos para que

permaneçam na população na próxima geração sem descartar imediatamente soluções

com menor qualidade. Estes métodos são de extrema importância para o algoritmo,

dado que são responsáveis por selecionar os indiv́ıduos sobreviventes que formarão a

nova população e, caso não haja critérios justos, pode interferir no desempenho do

Algoritmo Evolutivo e consequentemente na melhor solução encontrada. Métodos de

seleção que mantém apenas os indiv́ıduos mais aptos não são recomendados, pois não

possibilitam que indiv́ıduos menos aptos gerem soluções com boas caracteŕısticas através

dos operadores genéticos.

Exemplo de operadores genéticos para o problema da mochila

Os operadores genéticos são desenvolvidos de acordo com o problema abordado. Neste

caso, será exemplificado a construção dos operadores genéticos para o problema da mo-

chila (The Knapsack Problem). Dado um conjunto de n itens, onde cada um deles possui

um benef́ıcio e um peso, o problema consiste em selecionar um subconjunto destes itens
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visando maximizar o benef́ıcio total adquirido com a seleção dos itens. A soma dos

pesos, entretanto, não deve ultrapassar a capacidade da mochila. Supondo um vetor K

binário de n posições responsável por informar se um item foi ou não selecionado, um

operador de mutação para o problema da mochila poderia ser implementado, por exem-

plo, com probabilidade p de inverter o valor de cada posição do vetor K. Isso significa

que, se em um dado momento, um item estava sendo selecionado, teria probabilidade

de ser descartado e vice-versa. Por outro lado, o operador de cruzamento poderia ser

implementado trocando os valores entre posições do vetor K através de cortes simples,

conforme a Figura 5.4.

Um indivíduo é composto por um ou mais cromossomos e um valor de fitness. Normalmente, 

um indivíduo contém apenas um cromossomo que representa o conjunto de parâmetros 

chamados genes. Cada gene é por sua vez codificado em (geralmente) binário usando um dado 

número de alelos (0,1) 
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Figura 5.4: Exemplo de operador de cruzamento para o problema da mochila.

5.1.5 Elitismo e critério de parada

A estratégia do elitismo é bastante utilizada e contribui para a eficiência de um Algoritmo

Evolutivo, mantendo sempre na próxima geração o melhor indiv́ıduo encontrado até o

momento. Este mecanismo se torna necessário devido o comportamento da população,

dado que em alguma geração os indiv́ıduos possam piorar e consequentemente o melhor

indiv́ıduo encontrado ser perdido. É posśıvel que o melhor indiv́ıduo da população,

durante a seleção, não seja escolhido e seja automaticamente exclúıdo da população na

próxima geração. O elitismo dá suporte ao mecanismo de seleção impossibilitando que

tal fato ocorra.

A condição de parada indica quando o Algoritmo Evolutivo irá finalizar sua execução

e apresentar a melhor solução encontrada. Geralmente esta condição é implementada

para que o Algoritmo Evolutivo não ultrapasse uma quantidade máxima de gerações

pré-determinadas. Também pode ser desenvolvido de forma a encerrar a execução do

Algoritmo Evolutivo caso a melhor solução não melhore em uma quantidade sucessiva de
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gerações. É posśıvel criar uma condição que envolva ambas as situações, ou seja, encerrar

os procedimentos do Algoritmo Evolutivo dada a condição que ocorrer primeiro.

5.1.6 O Algoritmo Evolutivo e o modelo proposto

Com as estruturas de dados definidas, é posśıvel discutir a representação de um indiv́ıduo

e o funcionamento dos operadores. Um indiv́ıduo será representado pelos vetores a e b,

que correspondem as variáveis gj e dij, respectivamente, conforme a Figura 4.5 ilustrada

anteriormente. Com estas duas informações é posśıvel obter qual o mapeamento de

canais que um indiv́ıduo possui (vetor a) e qual AP atende cada usuário (vetor b). A

população inicial possui diversas formas de ser criada pois os vetores a e b podem ter

seus valores definidos aleatoriamente, através de heuŕısticas, extráıdos da própria base

de dados utilizada, entre outros.

Como dito anteriormente, os operadores tem certa probabilidade de acontecer e,

geralmente, se um indiv́ıduo não for selecionado pelo operador de cruzamento, será

escolhido pelo operador de mutação. É importante destacar que todas as probabilidades

envolvidas nos operadores possuem valor entre 0 e 1 com distribuição uniforme. No

algoritmo desenvolvido, optou-se pelo cruzamento uniforme. Neste operador, um vetor

binário aleatório de mesmo tamanho dos vetores a e b é gerado. A Figura 5.5 supõe

dois vetores a como indiv́ıduos e ilustra como seria o cruzamento entre eles, análogo ao

funcionamento com o vetor b.
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Figura 5.5: Exemplo de um cruzamento uniforme.

Por outro lado, se um indiv́ıduo não for selecionado pelo operador de cruzamento, será

escolhido pelo operador de mutação, onde cada posição do vetor a terá probabilidade de
1
n

de sofrer alteração. A alteração na posição i do vetor consiste em determinar outro AP

para atender o usuário ci. O AP será escolhido de acordo com a distribuição gaussiana
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entre os APs, assim os APs mais próximos do usuário terão maior probabilidade de serem

escolhidos. Para isso, o Algoritmo Evolutivo mantém uma matriz com os ı́ndices dos

APs ordenados de acordo com sua distância de cada usuário. A distribuição gaussiana

aumenta a possibilidade de convergir para soluções eficientes e como a distribuição é

com números reais, o número é arredondado para o inteiro mais próximo. A alteração

nas posições do vetor equivale a mutação por gene em um indiv́ıduo e também será

utilizado no vetor b, conforme descrito a seguir. A Figura 5.6 ilustra as possibilidades

que cada posição j do vetor a possui para ser alterado no operador de mutação, estando

estas posições ordenadas pela distância entre o usuário e o AP e, consequentemente, pela

intensidade de sinal recebida pelo usuário.
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Filho 1 
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{3, 1, 2, 4}  {1, 4, 3, 2}   {...}                                                                                                                          {1, 2, 4, 3} 

 

3 4 1 1 2 2 4 3 3 1 

  i = 1        i = 2         i = 3         ...                                                                                      i = n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 11 1 11 11 6 6 1 6 1 
 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
 

1 11 6 11 1 6 6 1 6 6 
 

6 6 1 11 11 1 6 11 11 1 

 

1 6 6 11 1 1 6 11 11 6 

Figura 5.6: Exemplo de mutação no vetor a.

Continuando com o indiv́ıduo selecionado a mutar, cada posição j do vetor b terá

probabilidade de 1
m

de sofrer alguma mudança. Supondo uma mudança na posição j do

vetor, a alteração consiste em trocar o canal do AP pj por outro dispońıvel. Se os APs

utilizarem apenas os canais não sobrepostos, a alteração na posição j do vetor irá trocar

o canal 1 pelo canal 6 ou 11, e assim por diante. A Figura 5.7 apresenta as opções de

canais dispońıveis para alteração pelo operador de mutação.
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Figura 5.7: Exemplo de mutação no vetor b.

5.2 Busca local

Um algoritmo de busca local (BL), que adota a técnica de otimização conhecida como

Hill Climbing, é um algoritmo iterativo que começa com uma solução aleatória para

um problema e, em seguida, tenta encontrar uma melhor solução, mudando um único
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elemento da solução. A busca local tem como objetivo, para cada solução, definir uma

vizinhança composta por um conjunto de soluções com caracteŕısticas semelhantes. Dada

uma solução corrente, o algoritmo de busca local percorre a vizinhança desta solução em

busca de outra com valor de função objetivo maior, para um problema de maximização

ou menor, para um problema de minimização (first-improvement).

Supondo um problema de maximização, se for encontrada uma solução vizinha com

função objetivo maior que a função objetivo da solução corrente, esta solução vizinha

torna-se a nova solução corrente e o processo se repete. Caso contrário, a solução corrente

é um ótimo local em relação à vizinhança adotada e o algoritmo encerra. O Algoritmo

5.1 ilustra as etapas de uma busca local que maximiza uma função objetivo (fx).

Algoritmo 5.1: Busca Local

Entrada: solução inicial
Sáıda: solução final
s ← solução inicial;1

melhorando ← true;2

enquanto melhorando faça3

melhorando ← false;4

para cada vizinho s’ de s, em ordem aleatória, e melhorando = false faça5

se fx(s’) > fx(s) então6

s ← s’;7

melhorando ← true;8

retorna s;9

5.2.1 Busca local e o modelo proposto

A relativa simplicidade de um algoritmo de busca local faz com que seja uma escolha

atrativa entre os algoritmos de otimização. Por esta razão, a busca local é amplamente

utilizada em inteligência artificial para se chegar a um objetivo partindo de uma solução

inicial. O algoritmo de busca local proposto começa com uma solução aleatória (solução

corrente), conforme dito anteriormente. Isto significa que, inicialmente, os APs utili-

zam canais aleatórios e, do mesmo modo, o AP que atende cada usuário é definido

aleatoriamente.

Ainda de acordo com a representação das variáveis da solução apresentada no Caṕıtulo

4, uma opção espećıfica de busca local que visa encontrar um melhor vizinho consiste

em trocar o canal de um dos APs do vetor a ou definir outro AP posśıvel para atender
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um dos usuários no vetor b, caracterizando a criação de uma solução vizinha. Se a mu-

dança produzir uma solução com melhor função objetivo, esta nova solução passa a ser

a solução corrente e o processo se repete até que não encontre nova solução com função

objetivo melhor. A Figura 5.8 ilustra a criação de uma solução vizinha a partir de uma

solução corrente alterando apenas o canal do primeiro AP.
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(b) Solução vizinha.

Figura 5.8: Gerando um vizinho a partir de uma solução corrente (utilizando
o vetor a).

De modo análogo, a Figura 5.9 ilustra a criação de uma solução vizinha a partir

de uma solução corrente alterando apenas o AP que atende o terceiro usuário. Vale

ressaltar que a escolha de qual alteração será realizada para gerar um vizinho, ou seja,

utilizando o vetor a ou utilizando o vetor b, é definido aleatoriamente pelo algoritmo de

busca local.
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(b) Solução vizinha.

Figura 5.9: Gerando um vizinho a partir de uma solução corrente (utilizando
o vetor b).
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5.3 Algoritmo Memético

Um Algoritmo Memético foi proposto e corresponde a um algoritmo h́ıbrido entre o

Algoritmo Evolutivo apresentado na Seção 5.1 e o algoritmo de Busca Local apresentado

na Seção 5.2. Em algoritmos h́ıbridos como este Algoritmo Memético, a busca local

pode ser incorporada em qualquer estágio como a inicialização, seleção, cruzamento

e mutação. A hibridização no Algoritmo Memético proposto ocorreu incorporando o

método de busca local após os operadores genéticos de cruzamento e mutação. Assim,

é possivel introduzir novos genes que podem auxiliar no problema da deriva genética

e acelerar a busca em direção ao ótimo. A Figura 5.10 ilustra as etapas do Algoritmo

Memético desenvolvido.
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Figura 5.10: Diagrama das etapas de um Algoritmo Memético.

Os Algoritmos Meméticos geralmente usam heuŕısticas de pesquisas locais em vez

de, por exemplo, métodos exatos. Neste trabalho, o objetivo é adicionar o método de
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busca local ao Algoritmo Evolutivo. A busca evolutiva possibilita uma ampla exploração

do espaço de soluções enquanto a busca local pode permitir ampliar ainda mais a área

de exploração das soluções promissoras. Por esta razão, a capacidade da busca local,

incorporada a parte evolutiva do Algoritmo Evolutivo, propicia uma melhor exploração

do espaço de busca devido à investigação que é realizada em volta de uma solução na

tentativa de identificar regiões mais promissoras.

Diversos nomes são encontrados na literatura para definir os Algoritmos Meméticos.

Devido a grande variedade de implementações dispońıveis, alguns nomes alternativos são

utilizados para este algoritmo de busca, como Algoritmo Genético Hı́brido, Algoritmo

Evolutivo Baldwinian, Algoritmo Evolutivo de Lamarck, entre outros nomes. Apesar

do algoritmo de busca local ter sido incorporado ao Algoritmo Evolutivo (hibridização),

tanto o Algoritmo Evolutivo quanto o Algoritmo Memético foram implementados utili-

zando a mesma representação dos indiv́ıduos e operadores genéticos apresentados neste

Caṕıtulo.

5.4 Conclusão

O objetivo de um Algoritmo Evolutivo é tentar melhorar as caracteŕısticas genéticas dos

indiv́ıduos a fim de obter soluções eficientes com custo computacional aceitável onde,

geralmente, a busca exaustiva não é posśıvel. Desta forma, um Algoritmo Evolutivo

trabalha com uma população de tamanho limitado, na qual é posśıvel manipular grande

quantidade de soluções ao mesmo tempo. Estas caracteŕısticas são essenciais em uma

ferramenta de alocação de canais. Do mesmo modo, um algoritmo de busca local pode

ser uma ferramenta eficiente para resolver o problema de alocação de canais. Além disso,

a hibridização de um Algoritmo Evolutivo com um algoritmo de busca local resulta em

um Algoritmo Memético, permitindo maior qualidade das soluções. Antes de utilizar

estas ferramentas, entretanto, propomos um modelo de alocação de canais que equilibre

a qualidade da rede aos usuários para ser integrado a esta eficiente ferramenta.

Como vimos, o modelo se adequa facilmente a um Algoritmo Evolutivo, um algoritmo

de busca local e Algoritmo Memético. Logo, a utilização do modelo proposto juntamente

com estes algoritmos, pode ser uma importante ferramenta para obter soluções com altos

ńıveis de qualidade devido a sua capacidade de explorar grandes quantidades de soluções

em um vasto espaço de busca. Os detalhes dos experimentos realizados são apresentados

no próximo Caṕıtulo.



Caṕıtulo 6

Resultados

Neste Caṕıtulo apresentamos todos os detalhes dos experimentos realizados, assim como

os resultados alcançados.

6.1 Instâncias

Uma instância deve inicialmente fornecer os usuários e os APs. Para isso, é necessário

determinar a quantidade de cada um deles e seus posicionamentos. O número de usuários

pode ser definido aleatoriamente. As coordenadas dos usuários no ambiente são deter-

minadas aleatoriamente e de acordo com duas distribuições de probabilidade: uniforme

ou normal. Com a distribuição uniforme, os usuários são distribúıdos aleatoriamente

pelo cenário e não há concentração em regiões espećıficas do ambiente. Com a distri-

buição normal, utilizam-se pontos centrais distintos no ambiente para a formação de

aglomerações, caracteŕıstica comum em universidades, aeroportos, entre outros. As dis-

tribuições de probabilidades podem ser utilizadas em conjunto, destinando um número

de usuários para se localizarem em algum ponto de aglomeração e o restante distribúıdo

aleatoriamente, obtendo assim, ambientes com caracteŕısticas que os aproximam da re-

alidade.

O cenário utilizado nos experimentos tem caracteŕısticas reais de infraestrutura de

uma WLAN com 400 usuários. O cenário criado possui duas aglomerações de 100

usuários cada utilizando uma distribuição gaussiana. Os 200 usuários restantes foram

distribúıdos aleatoriamente utilizando uma distribuição uniforme. Todas estas carac-

teŕısticas foram retiradas de Lima et al. (2012), assim como a quantidade de APs e o

43
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seu posicionamento. O algoritmo multiobjetivo proposto pelos autores visa minimizar

a quantidade de APs e minimizar o desbalanceamento de carga destes. Por esta razão,

um conjunto de soluções com qualidade semelhante é fornecido pelo algoritmo e o pre-

sente trabalho selecionou uma destas soluções fornecidas contendo 18 APs. O algoritmo

proposto pelos autores também fornecem o vetor dij, onde é posśıvel verificar o AP pj

que atende o usuário ci.

Além deste cenário mais representativo, foram geradas outras 300 instâncias com

caracteŕısticas diferentes de planejamento e analisadas nos experimentos. Neste conjunto

de instâncias, cada cenário tem um número diferente de aglomerações (entre 1 e 5) e

uma proporção de usuários por aglomeração (entre 75 e 125 usuários). Os usuários

foram distribúıdos aleatoriamente nas aglomerações com uma distribuição gaussiana,

como foi usado pelo primeiro cenário de teste apresentado. O centro das aglomerações

foi escolhido aleatoriamente e o desvio padrão dos usuários é 30. O número de usuários

distribúıdos aleatoriamente foi definido entre 200 e 300 usuários. Por outro lado, os

cenários têm entre 15 e 30 APs e a posição do APs foi determinada por um algoritmo

de agrupamento conhecido como K-média (MacQueen, 1967).

Com o posicionamento dos usuários e APs definidos e estabelecido o AP que atende

cada usuário, é necessário determinar a qualidade da conexão eij recebida pelo usuário

i gerado pelo AP j quando dij = 1, ou seja, quando o usuário i é atendido pelo AP

pj. Determinamos que a largura de banda do AP em Mbps (Megabit per second) seja

dividida igualmente entre os usuários conectados a ele e representada por f . Entretanto,

devido a distância entre usuário e AP, foi definido que a diminuição percentual em f

se dará pelo mesmo percentual de perda da intensidade de sinal recebido pelo usuário.

A intensidade de sinal perdida será estimada pelo modelo de perda de percurso Log-

Distance, de acordo com a Equação 6.1:

PL = PL0 + 10×n× log10

d

d0
+ Xδ (6.1)

onde PL é a perda de percurso mensurada em Decibel (dB), d0 é a distância de referência

constante, PL0 é a perda de percurso na distância de referência, n é o expoente da perda

de percurso, d é a distância de transmissão (distância entre o AP e usuário) e Xδ é uma

variável aleatória gaussiana representando o desvanecimento. Mais detalhes podem ser

obtidos em Gong et al. (2014). Com o valor de PL, é posśıvel calcular o percentual de
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perda t (sendo 0 ≤ t ≤ 1) que o usuário teve em sua conexão devido a distância entre

ele e o AP. A perda percentual será 0 se a distância entre o usuário e o AP for inferior

a um metro e 1, caso a distância seja igual ou superior a cem metros. Assim, temos a

Equação 6.2 apresentada abaixo.

eij = f × (1− t) (6.2)

A função q(ci, P ) retorna o percentual total da conexão que será utilizada pelo usuário

i com base nas perdas geradas por todos os APs que formam o conjunto P , exceto

o AP que atende o usuário. A perda percentual total é mensurada através de um

produtório dos valores retornados pela função h(ci, pj), sendo que esta função retorna a

perda percentual lij na conexão do usuário i causada pelo AP j. Assim, deve ser definido

o valor da perda percentual lij (onde 0 ≤ lij ≤ 1) que cada AP gera a um usuário. Se

o AP j for o AP que atende o usuário i, lij será igual a 0 pois não haverá interferência.

O mesmo valor ocorre se o AP j não atende o usuário i e não utiliza o mesmo canal

do AP que atende o usuário. Caso contrário, novamente o modelo de perda de percurso

Log-Distance será utilizado, entretanto, a perda percentual será 0 se a distância entre o

usuário i e o AP j for igual ou superior a cem metros e 1, caso a distância seja inferior

a 1 metro. Por esta caracteŕıstica ser inversa da estimativa da qualidade, o percentual

de perda corresponde exatamente ao valor percentual de t (definido anteriormente).

6.1.1 Dados

Os dados das instâncias utilizadas nos experimentos são apresentados na Tabela 6.1.

Como dito anteriormente, a largura de banda dos APs variam de 54 Mbps no caso do

protocolo 802.11g a 600 Mbps no melhor caso. Entretanto, definimos que a largura de

banda dos APs será de 54 Mbps para aproximar das velocidades dispońıveis e comerci-

alizadas no mercado, especialmente no mercado brasileiro.

6.1.2 Canais

Utilizar apenas os três canais não sobrepostos é uma solução geralmente adotada por

projetistas e administradores de redes, dada a dificuldade em considerar uma abordagem
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Tabela 6.1: Dados das instâncias

Parâmetro Valores

Área do ambiente 160.000 m2

Percentagem de usuários conectados 100%

Capacidade do AP 54 Mbps

Alcance de comunicação dos APs 100 metros

sistemática para lidar com a interferência entre canais que se sobrepõem. Por esta razão,

consideramos os canais {1, 6, 11} no problema de alocação de canal como em Bae et al.

(2012); Lima et al. (2012); Park et al. (2012); Vanhatupa et al. (2007).

6.1.3 Modelo usado para comparação

O modelo de alocação proposto no Caṕıtulo 4 tem como objetivo maximizar a utilidade

total da conexão para os usuários. Removendo a função decrescente u(v) da Equação 4.3

na Seção 4.2, tem-se um modelo que maximiza a qualidade global de conexão da rede,

semelhante aos objetivos dos modelos usualmente encontrados na literatura. Assim, as

soluções encontradas pelo modelo de alocação proposto no Caṕıtulo 4 serão comparadas

às soluções obtidas pelo modelo de alocação com a função objetivo apresentada na

Equação 6.3.

max f(x) =
n∑
i=1

m∑
j=1

dijeijq(ci, P ) (6.3)

6.1.4 Função de utilidade

Como apresentado no Caṕıtulo 5, utilizaremos a Utilidade Marginal para determinar a

qualidade de conexão de um usuário. Para isso, torna-se necessário uma função que re-

torne a Utilidade Marginal de uma solução, conforme a função apresentada a seguir. Esta

função inicial é apenas uma quantificação proposta da Utilidade Marginal em relação a

velocidade do usuário e é apresentada na Equação 6.4.
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r = u0× (1− d)v (6.4)

onde r representa a utilidade marginal, u0 a utilidade inicial, d a utilidade perdida e

v a velocidade da conexão.

Para determinar o valor da utilidade marginal r, é considerada a utilidade inicial u0 de

um usuário, que representa a utilidade de uma conexão para o usuário no ponto em que

ele não possui velocidade (ou seja, velocidade igual a zero). A utilidade perdida d indica

o quanto a utilidade marginal da conexão decresce a medida que o usuário aumenta 1

Mbps de velocidade. A perda da utilidade é associada a velocidade de conexão v, pois,

quanto maior a velocidade do usuário, menor será o impacto em sua conexão e maior será

a utilidade marginal ao final. Por esta razão, usuários com baixa velocidade de conexão

não devem estar submetidos a elevados ńıveis de interferência. A Figura 6.1 ilustra a

utilidade marginal de uma conexão utilizando u0 e d iguais a 100 e 0.1, respectivamente.

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

v (Mbps)

r 
(U

ni
da

de
s 

de
 u

til
id

ad
e 

m
ar

gi
na

l)

Figura 6.1: Gráfico da Utilidade Marginal de uma conexão.

A utilidade total é a área do ponto u0 até a velocidade de conexão v. Entretanto,

a partir de certo ńıvel de qualidade não há aumento significativo na utilidade total, ou

seja, um usuário com alto ńıvel de conexão, quando alocado a um AP que lhe fornece

ainda mais velocidade, não possui o mesmo aumento na utilidade total que um usuário

a ńıveis precários de conexão, alocado a outro AP que melhor lhe atenda. O mesmo é
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válido para um mapeamento que lhe cause menor ńıvel de interferência. Por esta razão,

deve-se integrar a função de utilidade marginal de zero até certo ponto na utilidade

marginal, ponto este representado pela velocidade, obtendo assim, a função de utilidade

total u(v) e que é apresentada na Equação 6.5.

u(v) =

[
u0

ln (1− d)

]
× [(1− d)v − 1] (6.5)

onde u0 é a utilidade inicial, v é velocidade atual e d a perda de utilidade.

A Figura 6.2 ilustra a utilidade total através da relação entre velocidade de conexão

e utilidade onde é posśıvel perceber que a utilidade deixa de ter aumentos significativos

a partir de certa velocidade.
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Figura 6.2: Gráfico da Utilidade Total da conexão de um usuário.

6.1.5 Parâmetros do Algoritmo Evolutivo e Algoritmo Memético

Os valores dos parâmetros do Algoritmo Evolutivo e Algoritmo Memético estão apre-

sentados na Tabela 6.2.
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Tabela 6.2: Valores definidos para os parâmetros do Algoritmo Evolutivo e
Algoritmo Memético.

Parâmetro Valores

Tempo de execução 90 segundos

Tamanho da população 50 indiv́ıduos

Probabilidade de cruzamento 0.9

Probabilidade de mutação 0.1

Probabilidade de mutação por gene (dij)
1
n

Probabilidade de mutação por gene (gj)
1
m

Método de seleção Torneio

6.1.6 Experimentos

Nos experimentos realizados, o expoente da perda de percurso no modelo Log-Distance

é 0.1, a distância de referência é 1 metro e a perda de percurso na distância de re-

ferência é de 40.2 dB. Inicialmente, o Algoritmo Evolutivo desenvolvido para o problema,

apresentado no Caṕıtulo 5 (Seção 5.1), foi executado 33 vezes em cada modelo. Cada

execução foi limitada a 90 segundos, conforme apresentado na Tabela 6.2. A partir

dessas execuções, foram extráıdos os resultados melhores, piores e médios.

Por fim, o Algoritmo Evolutivo e os demais algoritmos propostos no Caṕıtulo 5 foram

executados uma vez para cada cenário do conjunto de 300 instâncias. Vale ressaltar que

o algoritmo de busca local (Seção 5.2) sofre reinicializações para efeito de comparação

ao longo do tempo. Isto é necessário para que o mecanismo de busca local possua o

mesmo tempo de execução que o Algoritmo Evolutivo e o Algoritmo Memético (Seção

5.3) para cada instância.

Nas figuras que ilustram as soluções encontradas, as cores azul, verde e vermelho

correspondem aos canais 1, 6, e 11, respectivamente. Quadrados e pontos representam

os APs e os usuários na rede, respectivamente. A linha que une um ponto a um quadrado

indica a conexão entre um usuário e um AP.
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6.2 Resultados

A Figura 6.3(a) e a Figura 6.3(b) ilustram, respectivamente, a melhor solução encontrada

pelo Algoritmo Evolutivo quando maximizada a qualidade global da rede e quando ma-

ximizada a utilidade total da conexão dos usuários. É posśıvel observar na Figura 6.3(a)

que a maioria dos APs estão sobrecarregados, enquanto cinco APs fornecem serviço para

apenas um usuário. Estes usuários estão recebendo uma qualidade de conexão próxima

de 54 Mbps, enquanto os outros usuários têm de compartilhar esta velocidade com ou-

tros 40 usuários, além de sofrerem os efeitos da interferência. Este é o comportamento

clássico obtido ao adotar modelos de alocação de canais que desconsideram a satisfação

do usuário na formulação do problema de otimização.

O modelo de alocação utilizado nos experimentos, além de encontrar um mapeamento

de canais, encontra uma atribuição entre usuário e AP que maximiza a qualidade total

utilizada pelos usuários. Entretanto, não seria posśıvel através da Figura 6.3 apresentada

anteriormente, visualizar o desequiĺıbrio na distribuição da qualidade da rede se apenas

a alocação de canais fosse realizada. Por esta razão, mesmo os modelos que optam

por maximizar a vazão da rede ou minimização da interferência nos usuários e utilizam

apenas o mapeamento de canais para este fim, devem abordar o impacto da alocação na

conexão dos usuários para não priorizar alguns deles.

Os usuários com baixas velocidades de conexão também estão sujeitos a algum ńıvel

de interferência, prejudicando ainda mais a utilização da rede e provocando um de-

sequiĺıbrio em grande escala na distribuição da qualidade de serviço. O mesmo não

é observado na Figura 6.3(b). Utilizando o modelo de alocação de canal proposto, a

satisfação de todos os usuários é levada em consideração. Os usuários que estão inevi-

tavelmente sujeitos a altos ńıveis de interferência devem receber mais largura de banda.

Desta forma, o impacto negativo provocado pela interferência nestes usuários é compen-

sado. A Figura 6.4 apresenta a evolução da melhor solução no Algoritmo Evolutivo até

convergir para as soluções apresentadas na Figura 6.3.

A Tabela 6.3 detalha as soluções encontradas pelo Algoritmo Evolutivo para o cenário

de teste quando adotado o modelo que maximiza a qualidade global. Considerando que

18 APs foram criados no ambiente e cada um deles oferece 54 Mbps, temos uma veloci-

dade dispońıvel equivalente a 972 Mbps. Isto significa que cerca de 15% da capacidade

dispońıvel foi perdida devido a interferências.
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Figura 6.3: Melhores soluções encontradas pelo Algoritmo Evolutivo.

No pior caso, houve uma perda de 16% da capacidade total, afetando um terço

dos usuários. No entanto, modelos de alocação de canal com esta visão global do pro-

blema não fornecem informações úteis sobre a qualidade de conexão de cada usuário

individualmente, nem mesmo se existem usuários sem conexão. Mesmo para as soluções

com pequenas perdas na qualidade global dispońıvel não há garantia de satisfação dos
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Figura 6.4: Evolução da melhor solução em dois Algoritmos Evolutivos. O
primeiro AE considera a utilidade total como função de aptidão e o segundo AE
utiliza a qualidade global da conexão dos usuários.

Tabela 6.3: Soluções encontradas quando maximizada a qualidade global.

Qualidade (Mbps) % de usuários com Utilidade

interferência total

Melhor 821.93 27.25% 56977.49

Média 818.85 30.11% 56083.65

Pior 814.33 33.00% 53731.78

usuários. O percentual de usuários com interferência significa, na prática, a quantidade

de usuários sujeitos a algum dano, mas sem nenhuma conclusão sobre o impacto na

velocidade de conexão deste usuário.

A Tabela 6.4 detalha as soluções encontradas pelo Algoritmo Evolutivo quando ado-

tado o modelo proposto. Quando o objetivo é maximizar a utilidade total da rede,

pode-se notar que a qualidade global diminui se comparado a Tabela 6.3. Isto ocorre

devido o desequiĺıbrio na distribuição da qualidade de conexão entre os usuários apre-

sentado na Figura 6.3, pois o impacto positivo na função objetivo causa maior qualidade

global para a rede.

A Figura 6.5 apresenta a distribuição das soluções em termos de utilidade total.
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Tabela 6.4: Soluções encontradas quando maximizada a Utilidade Total.

Qualidade (Mbps) % de usuários com Utilidade

interferência total

Melhor 785.78 25.75% 69539.76

Média 781.84 29.17% 69217.51

Pior 773.79 34.25% 68238.19

Pode-se concluir que, apesar do fato da capacidade utilizada da rede ser maior quando

se maximiza a qualidade global, os usuários estão mais insatisfeitos com as suas conexões.

A satisfação de um usuário não está relacionada com a qualidade global da rede, e sim,

relacionada com a qualidade da conexão fornecida ao usuário. Dado que a maior parte da

capacidade é concentrada em alguns usuários, a maioria dos usuários não está satisfeita.
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Figura 6.5: Distribuição das soluções em termos de Utilidade Total.

Com o intuito de demonstrar a variabilidade na distribuição da capacidade da rede,

foi calculada a qualidade da conexão, em Mbps, de cada usuário na rede de acordo com

a melhor solução encontrada pelo Algoritmo Evolutivo em cada modelo. A Figura 6.6

apresenta o número de usuários com até uma certa velocidade de conexão. A desvanta-

gem de maximizar a qualidade global é aparente quando comparado com a maximização

da utilidade total.

É posśıvel ver na Figura 6.6 que cerca de 250 usuários têm uma velocidade de conexão

inferior a 1 Mbps quando a qualidade total é considerada. Em outras palavras, poucos
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Figura 6.6: Qualidade de conexão dos usuários.

usuários recebem altas velocidades de conexão e a maioria dos usuários possuem baixa

qualidade de serviço. Por outro lado, com o modelo proposto, a distribuição da quali-

dade de serviço para os usuários é mais homogênea. Não há usuários deliberadamente

prejudicados a fim de compensar a satisfação dos usuários já bem servidos. Apenas dois

usuários experimentam conexões inferiores a 1 Mbps, enquanto os demais usuários estão

servidos com velocidades de conexão entre 1 e 4 Mbps.

A satisfação dos usuários está diretamente relacionada com a qualidade da conexão

experimentada por cada usuário, por isso, quanto maior for o número de usuários satis-

feitos, maior é a satisfação total da rede. Esta caracteŕıstica justifica a satisfação geral

dos usuários quando a utilidade total é considerada no problema de otimização, con-

forme proposto neste trabalho. A Figura 6.7 apresenta a distribuição das soluções em

termos de utilidade total encontrada pelo Algoritmo Evolutivo, busca local e Algoritmo

Memético. É posśıvel notar que o Algoritmo Memético obteve a melhor média e melhor

solução para a instância de teste quando comparado aos demais algoritmos.

Para cada cenário do conjunto de 300 instâncias, o Algoritmo Evolutivo, a busca local

e o Algortimo Memético foram executados uma vez utilizando o modelo de alocação

de canais proposto. A média das soluções encontradas pelo Algoritmo Memético foi

superior quando comparada a média das soluções encontradas pelos demais algoritmos

neste conjunto de instâncias. Com o objetivo de investigar a diferença estat́ıstica entre

os algoritmos, foi utilizado um teste de Friedman (Ramachandran e Tsokos, 2014). O
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Figura 6.7: Distribuição das soluções em termos de utilidade total.

teste teve o valor p = 0, indicando que a diferença entre os algoritmos é estatisticamente

significativa, conforme apresentado na Figura 6.8.
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Figura 6.8: Teste de comparação de grupos.

6.3 Conclusão

Neste Caṕıtulo são apresentados todos os dados referentes às instâncias, ao modelo de

alocação de canais proposto, o Algoritmo Evolutivo, algoritmo de busca local e o Algo-

ritmo Memético desenvolvido e os resultados alcançados. Os experimentos mostraram
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que modelos de alocação que não utilizam a qualidade da conexão de um usuário para

determinar um mapeamento de canais priorizam alguns usuários visando causar impacto

positivo na maximização ou minimização de um objetivo.

Objetivos que envolvem apenas minimizar a interferência total sofrida pelos usuários

ou a quantidade de usuários em regiões de interferência, por exemplo, são modelos de

alocação com visão global do problema e descartam a qualidade de conexão dos usuários

separadamente. Esta caracteŕıstica causa desequiĺıbrio na qualidade de conexão dos

usuários, ou seja, poucos usuários detêm altas velocidades de conexão e baixa inter-

ferência, ao contrário da maioria dos usuários, que possuem pouca velocidade dispońıvel

para utilização e, simultaneamente, são submetidos a altos ńıveis de interferência. Di-

ante do apresentado, podemos concluir que a utilização da satisfação de um usuário em

um dado mapeamento de canais da rede favorece a utilização plena e equilibrada da rede

por todos os usuários, não havendo, assim, priorização de alguns em favor do objetivo.



Caṕıtulo 7

Considerações Finais

Neste caṕıtulo será apresentada a conclusão sobre o trabalho assim como os trabalhos

futuros.

7.1 Conclusão

O projeto de redes IEEE 802.11 é um tópico de pesquisa muito atraente, porque envolve

problemas relevantes e que afetam a qualidade do serviço prestado aos usuários dessas

redes. Os custos com a implantação das redes WLAN vem diminuindo há alguns anos e,

em proporção inversa, mais pessoas estão inseridas em redes locais. Como consequência,

certas redes sem fio tornam-se complexas devido à grande quantidade de usuários que

nela estão inseridos e, principalmente, à proximidade entre APs e à escassez de canais

não interferentes.

Neste trabalho foi apresentado uma revisão sobre redes WLAN, o problema de

alocação de canais, a interferência gerada pela sobreposição dos canais dispońıveis e

uma revisão sobre os modelos de alocação de canais encontrados na literatura. Os mo-

delos de alocação apresentados não consideram a qualidade de conexão dos usuários

separadamente e, por esta razão, propomos um novo modelo de alocação que considera

a Utilidade Marginal da conexão de um usuário. O modelo proposto neste trabalho uti-

liza um modelo de perda de percurso para calcular a intensidade de sinal recebida pelos

usuários e estimar tanto a qualidade da conexão quanto o percentual de perdas causadas

pela interferência. Além disso, o modelo de alocação permite determinar o mapeamento

de canais e uma atribuição entre usuários e AP que favoreça a satisfação dos usuários da

57
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rede através do conceito de utilidade. Os experimentos realizados com a utilização de um

Algoritmo Evolutivo, algoritmo de busca local e um Algoritmo Memético comprovam

que os modelos voltados para um objetivo global geram desequiĺıbrios na distribuição

da qualidade da conexão, favorecendo alguns usuários e prejudicando a maioria destes

deliberadamente.

7.2 Trabalhos Futuros

Ainda há espaço para melhorias a serem feitas na abordagem proposta. Algumas su-

gestões de trabalhos futuros são:

1. Aplicar abordagens multiobjetivo ao problema relacionando as conexões dos usuários

em conflito;

2. Avaliar técnicas para dar pesos a diferentes qualidades de conexão de diferentes

usuários;

3. Comparar o modelo de alocação de canais proposto com outros métodos de alocação

encontrados na literatura;

4. Criar um biojetivo que contrabalance qualidade total das conexões utilizada pelos

usuários e a utilidade total da conexão;

5. Estudar a distribuição equitativa nos modelos propostos;

6. Realizar um estudo f́ısico sobre canais parcialmente sobrepostos a fim de mensurar

o impacto da sobreposição parcial na qualidade da conexão dos usuários;

7. Propor a utilização de outros operadores de cruzamento e mutação.
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Neste apêndice são listados os trabalhos publicados em eventos cient́ıficos durante o
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