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Resumo - O trabalho surgiu da constatação de que as em redes sem fios poderiam ser aproveitadas para reduzir o 

custo no acesso à Internet. Através da colaboração entre os nós, um link com a rede fixa poderia ser 

compartilhado, permitindo um uso mais eficiente da banda, evitando o custo da passagem de fios até os usuários 

finais e beneficiando-se da economia de escala. 

Outra motivação ao uso das redes sem fios é o acesso em locais onde é difícil ou impossível criar uma rede com 

fios. Estes locais incluem regiões pobres e sem infra-estrutura, ambientes hostis a redes sem fios centralizadas 

(com muitas barreiras e interferência) e locais onde haja restrição para a instalação de redes com fio (construções 

históricas, por exemplo). 

Na era da inclusão digital, ações sociais de levar internet para a população carente têm sido bem vista pelos 

administradores públicos. É nessa questão que o fator econômico se torna fundamental para o sucesso da 

implantação de tal política. A escolha bem feita na localização dos equipamentos reduz significativamente o 

custo de implantação de uma rede sem fio.  

Porém, a escolha dos pontos que garantem a cobertura de toda uma região, a um baixo custo, não é tarefa fácil. 

Neste aspecto é que se torna fundamental a utilização de técnicas de otimização. O presente projeto de pesquisa 

visa empregar algoritmos de localização e cobertura para encontrar um modelo de solução para o problema de 

localização de pontos de acesso sem fio. 
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Abstract - The work arose from the realization that the wireless networks could be harnessed to reduce the cost 

of Internet access. Through collaboration between us, a link with the fixed network could be shared, allowing a 

more efficient use of bandwidth, avoiding the cost of the passage of wires to end users and benefiting from 

economies of scale.  

Another motivation for the use of wireless networks is in places where access is difficult or impossible to create 

a wired network. These include local and poor areas without infrastructure, environment hostile to centralized 

wireless networks (with many barriers and interference) and where there are restrictions for the installation of 

wired networks (historical buildings, for example).  

In the era of digital inclusion, social actions to bring Internet to the poor have been well regarded by public 

administrators. It is this question that the economic factor is critical for the successful implementation of such 



 

policy. The Well-chosen location of the equipment significantly reduces the cost of deploying a wireless 

network.  

However, the choice of points to ensure coverage throughout a region, a low-cost, no easy task. Here it is that it 

is essential to use optimization techniques. This research project aims to employ tracking algorithms and 

coverage model to find a solution to the problem of finding wireless access points.  
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INTRODUÇÃO 
 

O Projeto de Reciclagem de Lixo Tecnológico de Colatina (Renovatech) recupera 

computadores e entrega-os a comunidade carente, como forma de inclusão digital. Porém, não 

existe nenhuma infra-estrutura de acesso a rede para que esses usuários realmente fiquem 

incluídos digitalmente, por se tratar de bairros carentes. 

Para que esses usuários tenham acesso a uma rede de informações, seria necessária a 

montagem de uma rede sem fio com pontos de acesso (access point) espalhados por toda área. 

Os pontos de acesso se comunicariam entre si para rotear os pacotes para um ponto da rede 

onde seria possível ter um acesso a Internet. 

O uso de redes sem fio se justifica onde é difícil ou impossível criar uma rede com fios. 

Estes locais incluem regiões pobres e sem infra-estrutura, que é o caso da região atendida pelo 

Projeto de Reciclagem de Lixo Tecnológico, em Colatina-ES. Entre as principais vantagens 

das redes sem fios está a racionalização de custos. O custo dos links sem fios é mais baixo que 

o de criar novos pontos de acesso com fios, que podem incluir a necessidade de obras caras, 

trabalhosas e inconvenientes. 

Porém, para montar uma rede de computadores sem fio em um bairro, por exemplo, são 

utilizados equipamentos específicos para áreas abertas. Estes equipamentos têm um custo 

maior que os utilizados em redes com fio. Portanto, otimizar o uso desses equipamentos se 

torna fundamental para que se possa ter condições de implantar uma rede sem fio em uma 

região, com baixo custo. 

Para otimizar o uso dos equipamentos, algoritmos de cobertura foram implementados 

para escolher dentre vários possíveis pontos de acesso, aqueles que conseguem cobrir toda a 

região com a menor quantidade de pontos de acesso. Com o objetivo de melhor gerenciar os 

equipamentos de uma rede sem fio, de modo a diminuir o custo de implantação.  

 

METODOLOGIA 
 

 A metodologia utilizada foi a aplicação (ou adequação) de técnicas de computação já 

conceituadas a um problema real. Segundo Wazlawick (2008), neste tipo de projeto, não é 

possível a comparação com outros trabalhos, por se tratar de dados específicos de uma região. 

Porém, as técnicas a serem implementadas podem ser comparadas com outras, utilizando 

problemas-padrão encontrados na literatura. Esta fase de comparação foi utilizada como 

forma de validar a implementação do algoritmo e não com a idéia de comparação dos 

resultados e performance. Uma tabela comparativa com outras implementações encontra-se na 

seção “Resultados”. 

 

RESULTADOS 
 

O algoritmo proposto (GRASP + Busca Tabu) foi avaliado experimentalmente com 20 

problemas testes encontrados na literatura (OR LIBRARY) e testados também por BEASLEY 



 

(1996). A Tabela 1 descreve os dados dos problemas obtidos, que se diferenciam pelo 

tamanho (clientes x antenas) e pela densidade da matriz de alocação entre clientes e antenas. 

Na Tabela 1 também estão os resultados da implementação proposta (GRASP + Busca Tabu) 

com o Algoritmo Genético de Beasley (1996). A coluna resultado corresponde à quantidade 

de antenas obtidas com a solução final do algoritmo. A última coluna mostra a variação da 

solução encontrada por Beasley em relação a nossa implementação.   

O tempo foi medido em segundos e não pode ser objeto de comparação, uma vez que os 

computadores utilizados nos testes diferenciam quanto ao desempenho. No trabalho proposto, 

foi utilizado um computador com processador Intel i3 com 4 Gbytes de memória RAM. 

 

 

Problema Maykel Beasley  

Nome Tamanho Densidade Tempo de 
execução (s) 

Resultado Tempo de 
execução (s) 

Resultado Variação dos 
resultados (%) 

E.1 500X5000 10.0% 902 32 2411.3 29 10,3 

E.2 500X5000 10.0% 1229 33 2481.2 30 10 

E.3 500X5000 10.0% 946 29 2488.3 27 7,4 

E.4 500X5000 10.0% 997 30 2474.8 28 7,1 

E.5 500X5000 10.0% 1654 31 2497.9 28 10,7 

F.1 500X5000 20.0% 3022 16 4020.8 14 14,2 

F.2 500X5000 20.0% 3971 18 4428.4 15 20 

F.3 500X5000 20.0% 2830 17 4254.5 14 21,4 

F.4 500X5000 20.0% 2906 15 4568.2 14 7,1 

F.5 500X5000 20.0% 2482 16 4608.0 14 14,2 

G.1 1000X10000 2.0% 2019 185 2577.6 179 3,3 

G.2 1000X10000 2.0% 1607 165 2902.4 158 4,4 

G.3 1000X10000 2.0% 1698 174 2521.2 169 2,9 

G.4 1000X10000 2.0% 1873 178 2803.1 172 3,4 

G.5 1000X10000 2.0% 2281 173 2957.1 168 2,9 

H.1 1000X10000 5.0% 4008 67 4306.7 64 4,6 

H.2 1000X10000 5.0% 4195 68 4600.0 64 6,2 

H.3 1000X10000 5.0% 3668 64 4562.9 60 6,6 

H.4 1000X10000 5.0% 3962 64 4427.9 59 8,8 

H.5 1000X10000 5.0% 4050 59 4488.1 55 7,2 

Tabela 1. Comparação entre a implementação proposta e a de Beasley (1996) 



 

 

Os resultados experimentais mostram que nosso algoritmo obteve resultados muito 

satisfatórios para os problemas que aparecem na literatura. Resultados computacionais 

indicam que nossa heurística é capaz de gerar ótimas soluções para os problemas de pequeno 

porte, bem como para gerar soluções de alta qualidade para os problemas de larga escala. 

Levando em consideração que foi a primeira implementação do algoritmo, obtivemos uma 

diferença média de 8,6% em relação ao algoritmo de Beasly. 

Percebe-se que nos problemas maiores (1000x10000), o algoritmo obteve as menores 

variações, com média de 5,03%. Isso demonstra que a heurística implementada tem potencial 

para resolver problemas desta magnitude, uma vez que em se tratando de problemas de 

otimização combinatória, as maiores dificuldades estão justamente em problemas com 

tamanhos maiores. 

Os resultados mostram que a pesquisa foi válida, mas que não termina aqui. Um estudo 

mais aprofundado nos algoritmos pode identificar refinamentos nas escolhas das técnicas 

utilizadas e melhorar a solução gerada. O GRASP e a Busca Tabu possuem alguns parâmetros 

que podem variar a cada execução. Uma comparação nos valores desses parâmetros pode ser 

realizada para se chegar a soluções cada vez maiores.  

Os autores, cujos trabalhos necessitem correções, deverão reenviá-los devidamente 

corrigidos pelo meio recomendado até a data requisitada, para que os mesmos possam ser 

publicados nos Anais da VI Jornada. 
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