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Abstract. This paper proposes a solution to perform automated fault diagno-
sis on a solar-powered wireless mesh network. Due to the complexity of these
networks, a modeled solution for fault detection and diagnosis is hard to imple-
ment, while, manual inspection requires a highly skilled workforce and becomes
impractical as the problem scales. Therefore to solve this problem an artificial
intelligence focused approach was adopted, using data mining techniques. A
pre-defined set of failures was proposed and thereafter the problem was solved
as a pattern classification problem. Several classification algorithms were tes-
ted and evaluated. Among all the tested algorithms the best results found were
using the C4.5 decision tree.

Resumo. Este trabalho propõe uma solução para realizar diagnósticos de falha
de forma automática em uma rede de comunicação em malha sem fio alimen-
tada por energia solar. Dada à complexidade destas redes, soluções modeladas
são de difı́cil implementação, e o custo da inspeção humana requer mão-de-
obra qualificada, tornando-se inviável conforme o problema escala. Portanto,
abordou-se o problema através de inteligência artificial, utilizando técnicas de
mineração de dados. Foi proposto um dicionário pré-definido de falhas, assim,
o problema pôde ser encarado como um problema de classificação de padrões.
Diversos algoritmos foram testados e avaliados na resolução do problema. No
término dos testes os melhores resultados obtidos foram do algoritmo C4.5.

1. Introdução

As Redes em Malha Sem Fio (Wireless Mesh Networks - WMNs) são redes com topologia
dinâmica, variável e de crescimento orgânico. Estas redes necessitam de um alto grau de
autonomia em seu funcionamento e, para que sejam viáveis, é necessário um nı́vel elevado
de automação em suas tarefas.

Além disso, as atividades de operação e manutenção de WMNs podem requerer
mão de obra especializada e, como agravante, em alguns casos, redes WMNs são instala-
das em locais remotos e de difı́cil acesso como, por exemplo, a rede em malha instalada
no Projeto ReMoTe [Laboratório Midiacom 2015].

O projeto ReMoTe instalou em 2009 uma rede em malha sem fio com 41 nós
alimentados por energia solar para supervisão e comunicação ao longo da linha de trans-
missão de energia que liga a Hidrelétrica de Machadinho (RS) à Subestação de Campos
Novos (SC), região esta carente de infraestrutura de comunicação.



Após cinco anos de sua instalação, a rede e seus nós constituintes apresentaram
diversos modos de falha, que só puderam ser diagnosticados por intermédio de inspeções
custosas e esporádicas, por implicarem no desligamento da linha de transmissão, ao longo
da qual os nós foram instalados.

A dificuldade de acesso, aliada à complexidade da própria rede, tornaram de-
sejável o uso de técnicas computacionais no auxı́lio destas atividades para a redução dos
custos, do tempo e melhoria na acurácia do diagnóstico. Assim, surgiu a ideia de de-
senvolver o Módulo Autonômico de Diagnóstico (MAD), um módulo que fosse capaz de
detectar e diagnosticar falhas de forma automática e que pudesse ser aplicado não apenas
à rede do projeto ReMoTe, mas também à redes similares.

O problema de detecção e diagnóstico de falhas é amplamente explorado no
campo da engenharia. Este problema é tipicamente solucionado através de 3 métodos: da
solução analı́tica, da aplicação de um modelo estatı́stico ou através do uso de inteligência
artificial (IA). Dadas as dificuldades de se modelar uma WMN, o seu comportamento,
uso, e possı́veis alterações no sistema, tanto a solução analı́tica quanto a aplicação de
um modelo estatı́stico especı́fico se tornam pouco práticas. Desta forma, a abordagem
escolhida foi a inteligência artificial.

Assim sendo, a implementação deste módulo de detecção e diagnóstico de falhas,
o MAD, passa pela escolha de um método e de uma técnica especı́fica de IA para efe-
tuar tal tarefa. Para este trabalho, diversas técnicas foram estudadas com o objetivo de
encontrar a mais adequada e com melhor desempenho para a atividade.

O texto que se segue está divido da seguinte maneira: na Seção 2 são apresentados
trabalhos que tratam da manutenção e gerência de WMNs; na Seção 3 há o detalhamento
do problema, onde foi aplicado e o tipo de solução escolhida; na Seção 4 são descritos
os testes realizados para gerar uma base de dados com as falhas a serem diagnosticadas
pela ferramenta; na Seção 5 são discutidos os tratamentos e processamentos dos dados
coletados da rede para a formação da uma base de dados de treinamento posteriormente
utilizada; a Seção 6 descreve os algoritmos aplicados à base de dados de treinamento e
seus respectivos resultados; a Seção 7 contém as considerações finais, os próximos passos
a serem seguidos no trabalho e as conclusões.

2. Trabalhos Relacionados
Uma das questões crı́ticas relacionadas à manutenção e prevenção de falhas em re-
des em malha é a forma de gerenciamento. Algumas destas questões são tratadas em
[Duarte et al. 2007], referindo-se à soluções utilizadas no projeto ReMesh, pioneiro na
utilização de redes em malha no Brasil, que apresenta formas de captura de estatı́sticas
e métricas dos nós da rede, além de ferramentas visuais para auxiliar no tratamento de
falhas.

O ferramenta MeshAdmin [De Tommaso do Valle and Muchaluat-Saade 2012],
além de integrar as soluções de monitoramento e ferramentas visuais, possui um módulo
de alerta. O módulo de alerta auxilia o diagnóstico de falhas com mensagens e logs de
erro da comunicação entre cada nó e o servidor. Apesar destas ferramentas facilitarem o
trabalho do diagnóstico, ainda requerem um laborioso trabalho manual.

Uma técnica de detecção e diagnóstico de falhas através da criação de modelos



é utilizada em [Qiu et al. 2006]. O trabalho se utiliza do monitoramento de métricas da
rede para alimentar um simulador, que ao detectar uma diferença de performance entre
modelo simulado e os dados coletados da rede, injeta sistematicamente falhas no sistema
simulado. Desta forma, quando há uma proximidade entre os dados gerados pelo modelo
e os observados da rede, assume-se uma falha plausı́vel.

O Sympathy [Ramanathan et al. 2005] trata da detecção e diagnóstico de falhas
em redes de sensores. A solução proposta se utiliza da coleta de métricas de conectivi-
dade, fluxo e informações de funcionamento do nó através de nós sumidouros (sink no-
des). Os dados coletados são dispostos em uma árvore de decisão, criada empiricamente
emulando a heurı́stica de um especialista para indicar a causa raiz do problema.

Outros trabalhos utilizaram da abordagem de aprendizado de máquina para di-
agnóstico de falhas para redes em malha. Dentre eles, [Zhang and Lee 2000] utiliza-se
de informações da tabela de roteamento dos nós e do algoritmo RIPPER, um algoritmo
classificador baseado em regras, para detecção de intrusão em redes ad hoc.

Após a análise dos trabalhos relacionados, observamos uma gama de métodos
utilizados na tarefa de detecção e diagnóstico de falhas para WMNs. Dentre os métodos é
possı́vel observar uma consonância na coleta de informações da rede, de forma autônoma,
e o processamento destes dados em certo ponto centralizado, com mais recursos e maior
capacidade computacional.

O Módulo de Diagnóstico Autonômico proposto neste trabalho almeja encontrar
uma forma automatizada para a tarefa de detecção e diagnóstico de falhas relativas ao
funcionamento da rede em nı́vel do nó, através do emprego de técnicas de mineração de
dados.

Esta abordagem busca o aumento da acurácia dos diagnósticos, através da
formação de associações causa-efeito de difı́cil elaboração manual, e a redução da ne-
cessidade de concentrar força de trabalho na monitoração da rede. Na próxima seção são
apresentados o cenário e o método em que ocorreram esta busca.

3. O cenário de desenvolvimento

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada uma rede em malha de testes locali-
zada no Campus Praia Vermelha da UFF, denominada neste trabalho de rede Mesh Ex-
terna, em operação desde 2011. Nesta seção iremos detalhar a rede de testes, sua topologia
e a configuração dos nós, seguida da metodologia escolhida para a solução do problema.

3.1. Rede Mesh Externa

A rede Mesh Externa é formada por cinco nós: id4-GW, id0, id1, id2 e id3. Um servidor,
instalado na rede cabeada e alcançável através do nó gateway (id4-GW), é responsável
pela coleta dos dados e execução dos algoritmos de IA.

O nó gateway e o nó id3 são alimentados via Power over Ethernet (PoE), enquanto
os demais nós, id0, id1 e id2, são ditos nós completos, por serem alimentados através de
painéis solares, além de possuı́rem um kit de sensoriamento (dois sensores de temperatura
LM35, um sensor de luminosidade LDR de 5mm e um controlador de carga, com sensores
de tensão e corrente no painel solar, baterias e carga primária).



O módulo de comunicação dos nós é formado por dois roteadores sem fio da Ubi-
quiti, um Bullet 2, que possui um rádio de 2,4 GHz, para acesso dos clientes IEEE 802.11g
e outro Bullet 5, que opera em 5,8 GHz, no padrão IEEE 802.11a, para a comunicação
entre os nós (backbone), ambos com antenas omni de 12 dBi, exceto para a comunicação
de backbone dos nós id2 e id3, que utilizam antenas diretivas de 24 dBi.

O sistema de alimentação solar é composto por um painel solar de 40W, um con-
trolador de carga e um banco de três baterias seladas de chumbo-ácido de 12V/7Ah co-
nectadas em paralelo, resultando em uma tensão nominal de 12 V e capacidade nominal
total de 21 Ah.

Em cada um dos nós completos os parâmetros monitorados são: tensão e cor-
rente no painel solar, tensão na bateria, tensão e corrente na carga primária (roteadores),
temperatura externa e interna à caixa hermética na qual o kit se encontra, intensidade lu-
minosa incidente, quantidade de bytes trafegados em cada uma das interfaces do módulo
de comunicação, o espaço livre em disco, a quantidade de memória RAM disponı́vel e a
carga média da CPU.

Todos os nós desta rede são monitorados através da ferramenta MeshAdmin
[De Tommaso do Valle and Muchaluat-Saade 2012]. O MeshAdmin é uma plataforma
integrada para gerência de redes em malha sem fio, desenvolvida também no escopo do
projeto ReMoTE. A plataforma possui módulos de coleta das informações geradas pelos
nós, armazenamento destes dados, um módulo de exibição, no qual é possı́vel observar a
evolução das medidas em forma gráfica e um módulo de alerta, que indica a ocorrência
de falhas na etapa de coleta ou de armazenamento, além de um painel de configuração da
própria ferramenta.

A Figura 1 mostra a topologia da rede Mesh Externa, conforme visualizada através
do MeshAdmin e uma representação de cada nó com distinção entre antenas diretivas e
omnidirecionais.

(a) Imagem obtida pelo MeshAdmin. (b) Representação gráfica dos nós.

Figura 1. Topologia da Rede Mesh Externa.

3.2. O método utilizado

O problema estudado é caracterizado por uma WMN monitorada através de uma ferra-
menta, o MeshAdmin, que dispõe de uma base de dados contendo parâmetros monito-
rados de cada nó da rede ao longo do tempo. Diante deste cenário, a abordagem esco-
lhida para solucionar o problema de detecção e diagnóstico de falhas foi utilizar-se da
mineração de dados preditiva.



A mineração de dados preditiva trata da tentativa de prever o valor desconhecido
de um atributo, a partir da análise histórica de uma base de dados armazenada, chamada
base de treinamento.

As etapas de extração de informação de uma base de dados se dão através de cinco
passos: seleção dos dados, pré-processamento (limpeza e enriquecimento dos dados),
transformação, mineração, interpretação e avaliação dos resultados [Fayyad et al. 1996].
Estas etapas foram seguidas neste trabalho, através da monitoração da rede, as etapas
de pré-processamento, que incluem a seleção e transformação dos dados coletados e a
execução e avaliação dos resultados dos algoritmos para a realização da tarefa.

Inicialmente, teve-se que definir o escopo de atuação da ferramenta. Para tal, a
experiência prévia da equipe de engenheiros envolvidos no projeto ReMoTe foi utilizada
para apontar as falhas que mais comumente interferem no desempenho ou funcionamento
dos nós da rede. Estas foram: alto consumo do processador, alto consumo de memória
e disco, baterias defeituosas, painel solar com regiões sombreadas, desalinhamento das
antenas e mau contato nos cabos.

Definido este dicionário, foi necessária a obtenção de exemplares de eventos da
ocorrência destes padrões, para gerar uma base de dados de treinamento. Nesta fase foram
executados testes controlados na rede para observação de tais problemas. Os testes são
descritos na seção seguinte.

4. Testes Controlados
Com o intuito de gerar uma base de dados de treinamento para o MAD, foram realizados
seis testes:

Teste de alto processamento — Teve como objetivo causar um alto processamento
do nó e averiguar as consequências em seus recursos. Para emular o efeito de um grande
e constante fluxo de requisição de processamento pela CPU empregou-se um utilitário
de compressão, que recebeu como entrada a leitura de um arquivo de texto aleatório.
Durante a execução foi realizada a monitoração do CPU Load Average, que se manteve
em valores bem superiores aos habituais, emulando, assim, a situação de sobrecarga de
processamento.

Teste de alto consumo de memória e disco — Os testes de consumo de memória
e de disco foram integrados em um único teste, pois o roteador sem fio utilizado possui
espaço em disco de memória flash reduzido, que serve apenas para instalação do sistema
operacional, enquanto todas as atividades são carregadas na memória RAM, incluindo a
escrita em arquivos temporários, que foi o método aqui empregado.

A finalidade deste teste foi alcançada, com picos de utilização de memória e pro-
blemas de instabilidade gerados, inclusive a reinicialização frequente do nó, causada
por um watchdog, que monitora os travamentos e falta de conexão do nó, reiniciando-
o quando estes problemas se manifestam.

Testes de bateria — O conjunto de baterias que alimenta o nó é formado por 3
baterias em paralelo. Inicialmente, foram realizados testes utilizando baterias defeituosas,
com diagnóstico de célula interna aberta, substituindo as baterias em funcionamento pelas
defeituosas. Posteriormente, foram realizados testes com o kit de baterias incompleto.
Neste caso foram retiradas baterias do kit gradualmente.



Com o teste, pode-se observar uma redução da autonomia do nó testado, acarre-
tando no desligamento do nó durante certos perı́odos.

Como esperado, a autonomia do nó variou de acordo com o número de baterias
defeituosas ou ausentes no kit e também de acordo com o nı́vel de insolação do perı́odo,
o que a afeta a quantidade de carga recebida ao longo do dia.

Testes do painel solar — Foram executados vários testes distintos no painel solar,
todos com objetivo de emular a ocorrência de sombra sobre o mesmo. Foram geradas
situações de sombra total e parcial sobre o painel e variou-se também a posição de in-
cidência da sombra. Como resultado, foram obtidas diferentes configurações de sombra
afetando células únicas ou conjuntos de células do painel solar.

Com a realização dos testes foi observada a queda de rendimento e redução na
autonomia das baterias que receberam carga inferior.

Desalinhamento das antenas — O enlace direcional da rede, id2-id3, é caracte-
rizado por uma distância aproximada de 160 metros, além da diferença de altura entre
os nós de aproximadamente 10 metros. As antenas deste enlace foram desalinhadas para
causar a queda da potência do sinal recebido em cada ponta do enlace. Para registrar a
queda de qualidade do enlace, foi utilizada a métrica ML [Passos et al. 2011]. Durante
os testes de desalinhamento, o nı́vel de qualidade do enlace testado variou, como espe-
rado. Observou-se também que as variações climáticas, durante os dias de teste, tiveram
impacto sobre a métrica.

Mau contato do divisor de potência — As antenas são conectadas ao roteador
através de um conector do tipo N-macho. O conector foi levado a uma condição de mau
contato e observou-se um aumento significativo na variância do nı́vel de qualidade do
sinal, conforme esperado.

5. Pré-processamento
Após os testes e formação da base de dados de treinamento, iniciaram-se as etapas tı́picas
da extração de informações, como compreensão do problema, a análise dos dados e o pré-
processamento, a fim de garantir o sucesso da aplicação dos algoritmos de classificação.
As etapas realizadas nesta tarefa foram a seleção e processos de transformação, limpeza
e redução dos dados obtidos.

5.1. Seleção de Dados

Após a realização dos testes controlados, verificou-se os impactos dos mesmos nos esta-
dos dos nós e suas métricas monitoradas. Pôde-se avaliar algumas caracterı́sticas relevan-
tes dos resultados dos testes através da utilização da ferramenta MeshAdmin.

Através da comparação entre o comportamento das variáveis e métricas medidas
antes dos testes, com os nós em perfeito estado de operação, e após a inserção das falhas,
verificou-se a existência de algumas variáveis relevantes na descrição das falhas.

Aqui, novamente, a experiência da equipe foi usada para uma avaliação crı́tica dos
melhores atributos que representassem os estados dos nós testados.

• Para o teste de alto processamento observou-se o alto impacto no aumento da
média da carga da CPU, com um aumento de 14 vezes.



• No teste de alto consumo de memória/disco, uma redução da média do espaço
livre em disco de cerca de 30% e aumento da variância, que se mantinha estável
(quase nula) e passou a ter altos valores.

• Nos testes de bateria, um comportamento anômalo na tensão da bateria especial-
mente no perı́odo noturno, durante o qual não há alimentação pelo painel solar.
Portanto, pode-se observar quedas acentuadas da tensão na bateria e, por vezes, o
desligamento completo do nó em algumas horas.

• Nos testes de sombra no painel solar houve uma sensı́vel redução na média da
corrente gerada pelo painel solar.

• Nos testes de desalinhamento de antenas e mau contato nos cabos observou-se
uma alta variância e redução da média da qualidade do enlace.

As demais métricas dos nós em falha não demonstraram um comportamento
anômalo se comparadas com as de um nó em funcionamento normal, portanto não foram
utilizadas nas etapas seguintes. Com estes pontos em vista, focamos os demais passos e
implementações inicialmente nestas métricas para análise de cada diagnóstico possı́vel:
carga média da CPU, espaço livre em disco, corrente do painel solar, tensão na bateria,
intensidade luminosa incidente e qualidade dos enlaces.

5.2. Manipulação dos dados
Após a seleção das métricas que serão utilizadas, houve a necessidade da manipulação
das mesmas. Para que uma instância pudesse representar um fenômeno temporal, já que
a coleta é instantânea e as consequências das falhas se dão ao longo do tempo, o primeiro
passo foi definir um intervalo de tempo que fosse suficiente para representar alterações
sensı́veis nas métricas observadas.

Foi utilizada a média e desvio de diferentes intervalos de medidas, das últimas 1
hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas e 24 horas, para criar uma base de dados de teste.

Como metodologia de avaliação do melhor intervalo aplicou-se a Árvore de De-
cisão C4.5 e o algoritmo de Tabela de Decisão, com o algoritmo de seleção de atributos
Best-First embutido, e foi observada a variação na acurácia, vista na Tabela 1.

Tabela 1. Acurácia obtida por intervalo de observação.
Intervalos de observação 1h 2h 4h 8h 12h 24h
Árvore de Decisão C4.5 88,83 % 91,73 % 94,00 % 95,24 % 95,89 % 97,00 %
Tabela de Decisão 77,57 % 79,93 % 82,37 % 84,40 % 84,41 % 89,21 %

O aumento do intervalo de observação resultou em um aumento da acurácia atin-
gida pelos algoritmos. Ao optar-se pelo perı́odo de observação de 24 horas, foram leva-
das em consideração a alta acurácia obtida e a natureza dos problemas, que requerem um
perı́odo grande de observação por se darem ao longo do dia. É importante notar também
que alguns dos problemas que se pretende identificar só se manifestam nos dados sen-
soriados em certos perı́odos do dia. Por exemplo, no caso de defeito nas baterias, há
pouca diferença no comportamento do nó durante o dia, enquanto o painel solar é capaz
de alimentar o sistema. Durante a noite, por outro lado, o defeito se torna aparente com
a descarga mais rápida das baterias. Neste caso, o uso de um perı́odo de 24 horas ga-
rante que o perı́odo relevante do dia estará representado nas instâncias utilizadas para a
classificação.



Assim, foram definidos como atributos de uma instância a ser classificada as
médias e desvios padrão das últimas 24 horas dos dados sensoriados de um nó. Dada
a frequência de coleta dos dados sensoriados pelo MeshAdmin (por padrão, uma vez a
cada 10 minutos), um perı́odo de 24 horas representa 144 coletas de dados dos nós. Com
os atributos definidos, pôde-se iniciar uma análise da distribuição de seus valores e clas-
ses.

5.3. Análise e distribuição dos dados finais

Ao fim dessas manipulações definiram-se como atributos a média e desvio padrão nas 24
últimas horas das seguintes métricas: carga média da CPU, espaço livre em disco, tensão
na bateria, intensidade luminosa incidente, qualidade dos enlaces. Além destes dados
sensoriados, foi também incluido como atributo o horário da última coleta dentre as 144
consideradas na instância.

A base de treinamento formada contém 24602 instâncias, cada uma composta de
12 atributos: horário, média da carga média da CPU, média e desvio padrão do espaço em
disco, média e desvio padrão da tensão na bateria, média da intensidade luminosa, médias
e desvios padrão da qualidade dos melhores enlaces do nó e a classe a qual a instância
pertence (o tipo de defeito, se algum, apresentado pelo nó naquele momento).

A distribuição do número de ocorrências das classes (defeitos) pelas instâncias
da base de treinamento é mostrada na Tabela 2. É importante observar que a classe
majoritária é a classe Normal, com 40,30% das instâncias. Esta é a classificação
dada às instâncias que correspondem ao funcionamento normal do nó. Um método de
classificação simplório, que sempre responde com a classe majoritária (neste caso, Nor-
mal) obteria, portanto, uma acurácia de 40,30%. Desta forma, este valor de acurácia pode
ser usado como um baseline para acurácia de um classificador para este problema.

Tabela 2. Distribuição de instâncias por classe
Classe Número de Instâncias

Funcionamento Normal 9914
Processamento Alto 867

Consumo de Memória/Disco Alto 854
Sombra no Painel Solar 3489

Bateria Defeituosa 3664
Antena Desalinhada 4087

Mau Contato no Divisor de Potência 1727

Para a construção dos classificadores e testes de desempenho dos mesmos, foi uti-
lizada a ferramenta WEKA [Hall et al. 2009]. Esta ferramenta permite a visualização da
distribuição dos dados para cada atributo, ferramentas para pré-processamento e diversos
algoritmos de classificação, clusterização e associação.

Através das funcionalidades desta ferramenta, foi observada uma difusão de clas-
ses ao longo dos valores de cada atributo. Este fato configura o problema como não trivial,
onde as classes não são facilmente separáveis através dos valores um único atributo ob-
servado. Após esta análise iniciou-se a seleção de algoritmos e a avaliação dos mesmos.



6. Avaliação de algoritmos

Com a base de treinamento formada, iniciou-se a busca pelos algoritmos que melhor se
enquadram na tarefa. As instâncias da base de treinamento são compostas por diver-
sos atributos numéricos e um atributo classe, nominal, préviamente rotulado. Proble-
mas com tal configuração utilizam na solução diferentes modelos. Estes modelos são:
estatı́sticos, lineares, baseados em regra, baseados em instâncias e divisão-e-conquista
[Witten et al. 2011].

Os modelos estatı́sticos se utilizam do estudo da probabilidade de uma instância
pertencer a uma classe baseado no valor de seus atributos e na distribuição de cada atributo
por classe. Os modelos estatı́sticos mais usuais se baseiam no Teorema de Bayes da
probabilidade condicional. Neste trabalho foi escolhido o de Naive Bayes para representar
este grupo de algoritmos.

Os modelos lineares se dividem em dois subgrupos: os que utilizam regressão
linear e transformação linear para criar uma função de pertinência de classe, e os que
trabalham com a hipótese da separabilidade das classes linearmente, e assim, tentam en-
contrar hiperplanos que dividam as classes em um espaço vetorial. Para este trabalho foi
utilizada a regressão logı́stica.

Modelos baseados em regra focam na tentativa de encontrar regras que melhor
separam uma dada classe das demais. Estes modelos partem da observação de uma classe
especı́fica para criar uma regra que a separe das demais da forma mais acurada possı́vel.
Ao fim, um conjunto de regras é criado e executado em sequência para determinar a classe
de uma dada instância. O algorimo baseado em regra testado neste trabalho foi a tabela
de decisão.

Modelos baseados em instância utilizam funções de distância para determinar um
grupo de instâncias da base de treinamento mais próximo à instância que se deseja clas-
sificar. A classe majoritária desse grupo é a escolhida para rotular a instância alvo. O
algoritmo utilizado foi o k-Nearest Neighbors (k-NN).

E por fim, os modelos de divisão-e-conquista, normalmente representados como
árvores de decisão, analisam cada atributo recursivamente e possı́veis pontos de corte que
resultem em subgrupos de instâncias com classes mais bem separadas, com maior nı́vel
de pureza da classe majoritária em cada subgrupo. O algoritmo utilizado foi o C4.5.

6.1. Método de avaliação dos algoritmos

O teste de desempenho e cálculo de acurácia dos classificadores se deu pelo k-Fold. Este
método separa os dados da base de treinamento em k grupos, dos quais k-1 grupos são uti-
lizados no treinamento do algoritmo e o grupo restante como grupo de teste, para medição
da eficácia do modelo gerado. Há o revezamento dos grupos entre treinamento e teste, até
que cada um dos k grupos seja utilizado uma vez para teste. O caso especial do k-Fold
foi utilizado, o leave-one-out. Este método utiliza uma única instância para testes, desta
forma há maior verossimilhança entre o modelo avaliado e o gerado utilizando a base de
treinamento por completo.

Para a avaliação dos resultados foram consideradas as seguintes métricas: preci-
sion, a fração de classificações corretas dada uma classe; recall, a fração de classificações



corretas dado um resultado do classificador; a medida F-1, uma média geométrica do
precision e recall; a área sob a curva ROC; e a análise da matriz de confusão.

6.2. Naive Bayes

Classificadores de Naive Bayes são uma famı́lia de classificadores probabilı́sticos sim-
ples, com base na aplicação do teorema de Bayes e fortes (ingênuas/naive) hipóteses de
independência entre os atributos [John and Langley 1995].

Para utilizar o algoritmo de Naive Bayes teve-se de discretizar os dados. O Naive
Bayes obteve uma acurácia de 92,83%. As demais métricas avaliadas (precision, recall,
medida F-1 e área sob a curva ROC) podem ser observadas por classe na Tabela 3 e
mostram resultados próximos do ideal (1,0) com melhores resultados para as classes de
Funcionamento Normal e Processamento Alto e piores na identificação das classes de
Bateria Defeituosa e Sombra no Painel Solar.

Tabela 3. Resultados obtidos utilizando o algoritmo Naive Bayes
Precision Recall Medida F-1 Área ROC Classe

0,996 0,963 0,98 0,999 Funcionamento Normal
0,971 0,995 0,983 1 Processamento Alto
0,947 0,961 0,954 0,999 Consumo de Memória/Disco Alto
0,821 0,834 0,827 0,991 Sombra no Painel Solar
0,799 0,846 0,822 0,989 Bateria Defeituosa
0,967 0,947 0,957 0,998 Antena Desalinhada
0,941 0,998 0,969 1 Mau Contato no Divisor de Potência

6.3. Regressão Logı́stica

A regressão logı́stica, um modelo linear, visa através da função logı́stica para gerar uma
função de pertinência de uma dada classe. A classe com maior grau de pertinência para a
instância testada é a inferida pelo modelo [Le Cessie and Van Houwelingen 1992].

A Regressão Logı́stica obteve uma acurácia de 90,59%. As demais métricas ava-
liadas podem ser observadas na Tabela 4.

Tabela 4. Resultados obtidos utilizando a Regressão Logı́stica
Precision Recall Medida F-1 Área ROC Classe

0,949 0,948 0,949 0,993 Funcionamento Normal
1 0,999 0,999 1 Processamento Alto

0,993 0,885 0,936 0,99 Consumo de Memória/Disco Alto
0,893 0,86 0,876 0,994 Sombra no Painel Solar
0,732 0,809 0,931 0,973 Bateria Defeituosa
0,971 0,895 0,909 0,99 Antena Desalinhada
0,868 0,954 0,907 0,997 Mau Contato no Divisor de Potência



6.4. Tabela de Decisão

A tabela de decisão é um algoritmo que mapeia regras através de uma tabela para se
chegar às classes majoritárias [Kohavi 1995]. Ao se fornecer uma nova instância não
classificada, esta é comparada aos valores da tabela, então recebe a classe majoritária
com valores de atributos mais próximos da mesma.

Com a tabela de decisão foi obtida uma acurácia de 89,17%. Os valores das de-
mais métricas são mostrados na Tabela 5. Apesar de bem acima da acurácia do baseline,
este método apresentou resultados piores que os de Naive Bayes e da Regressão Logı́stica.

Tabela 5. Métricas de avaliação observadas a partir da Tabela de Decisão
Precision Recall Medida F-1 Área ROC Classe

0,839 0,995 0,91 0,986 Funcionamento Normal
0,953 0,841 0,893 0,981 Processamento Alto
0,991 0,679 0,806 0,885 Consumo de Memória/Disco Alto
0,904 0,805 0,852 0,983 Sombra no Painel Solar
0,941 0,77 0,847 0,982 Bateria Defeituosa
0,965 0,869 0,915 0,987 Antena Desalinhada
0,927 0,919 0,923 0,986 Mau Contato no Divisor de Potência

6.5. k-Nearest Neighbors

O algoritmo k-Nearest Neighbors (k-NN) consiste na avaliação por comparação entre o
conjunto de k exemplos de treinamento para os quais a classe é conhecida. A instância a
ser classificada recebe a classe majoritária dentre o conjunto de exemplos mais próximos
a ela no espaço vetorial determinado pelos atributos [Aha et al. 1991].

Neste trabalho utilizou-se a distância euclidiana entre as instâncias e o parâmetro
k foi variado pelos valores 1, 3, 5 e 10. O resultado pode ser observado na Tabela 6.

Tabela 6. Acurácia do k-NN variando o parâmetro k
k 1 3 5 10

Acurácia 78,55 % 77,90 % 77,58 % 76,91 %

Apesar de superior ao baseline, especialmente o 1-NN, em comparação com de-
mais algoritmos testados o k-NN obteve a pior acurácia.

6.6. Árvore de Decisão C4.5

O último algoritmo explorado foi o C4.5 [Quinlan 2014], usado para gerar árvores de
decisão. Este algoritmo gera árvores pelo cálculo de entropia e possibilita a poda da
árvore de decisão para o aumento de sua acurácia. A poda é ajustada por dois parâmetros:
o fator de confiança e o mı́nimo de objetos por folha.

Para o objetivo deste trabalho, o mı́nimo de objetos por folha foi mantido baixo,
como sendo 2. Já o fator de confiança foi variado entre os valores 0,125; 0,25 e 0,5. O
fator de confiança funciona como uma medida do quão podada a árvore será, sendo mais
podada para menores valores.



Um comparativo da acurácia encontrada para os diferentes valores de fator de
confiança utilizados pode ser visto na Tabela 7. Como podemos verificar a variação no
fator de confiança não trouxe uma grande diferenciação entre as acurácias obtidas, porém
aumentou a complexidade computacional do problema.

Com o aumento do fator de confiança há um crescimento da árvore. Portanto, para
valores maiores que 0,5, o tempo necessário para criação do modelo foi bastante elevado
(e.g., houve um aumento de 40 vezes ao se aumentar o fator de confiança de 0,5 para 1).
Desta forma, valores de confiança superiores a 0,5 foram desconsiderados.

Tabela 7. Acurácia do algoritmo C4.5 por Fator de Confiança
Fator de confiança 0,125 0,25 0,5

Acurácia 97,28% 97,38% 97,39%

Os resultados para as demais métricas avaliadas podem ser observados na Tabela
8. São mostrados valores relativos apenas ao C4.5 com fator de confiança de 0,5, que
obteve a melhor acurácia em relação aos demais valores testados.

Tabela 8. Métricas de avaliação do C4.5 com fator de confiança 0,5.
Precision Recall Medida F-1 Área ROC Classe

0,995 0,999 0,997 1 Funcionamento Normal
1 0,995 0,998 0,999 Processamento Alto

0,995 0,951 0,972 0,996 Consumo de Memória/Disco Alto
0,933 0,909 0,921 0,996 Sombra no Painel Solar
0,915 0,938 0,926 0,996 Bateria Defeituosa
0,997 0,991 0,994 0,999 Antena Desalinhada
0,982 0,998 0,99 0,999 Mau Contato no Divisor de Potência

6.7. Resultado dos testes
Avaliando-se a acurácia obtida pelos algoritmos, a medida F-1, que inclui o Precision e o
Recall, e a área sob a curva ROC, pode-se concluir que o algoritmo C4.5 foi o que obteve
melhores resultados.

Dentre as execuções realizadas do algoritmo C4.5, o melhor resultado foi obtido
utilizando fator de confiança em 0,5. Portanto, este foi escolhido para análise. Na Tabela
9 pode-se observar a matriz de confusão, em que as colunas representam os diagnósticos
gerados e as linhas são as classes reais as quais as instâncias pertencem.

A ordem a, b, c, d, e correspondem as classes Funcionamento Normal, Processa-
mento Alto, Consumo de Memória/Disco Alto, Sombra no Painel Solar, Bateria Defeitu-
osa, Antena Desalinhada e Mau Contato no Divisor de Potência, respectivamente.

Através da matriz de confusão nota-se uma correlação entre os diagnósticos d e
e (Sombra no Painel Solar e Bateria Defeituosa). Ao se diagnosticar Sombra no Painel
Solar, em 6,3% das vezes o diagnóstico correto seria Bateria Defeituosa, o que representa
mais de 94% das classificações erradas para este diagnóstico. Já quando o diagnóstico foi
Bateria Defeituosa, em 7,8% das vezes o diagnostico deveria ser Sombra no Painel Solar,
o que representa mais de 92% dos erros neste diagnóstico.



Tabela 9. Matriz de confusão do C4.5 com fator de confiança 0,5.
a b c d e f g

a 9905 0 0 4 5 0 0
b 4 863 0 0 0 0 0
c 17 0 812 3 19 3 0
d 15 0 2 3172 295 5 0
e 9 0 2 216 3436 1 0
f 0 0 0 6 1 4049 31
g 0 0 0 0 0 3 1724

Esta correlação entre diagnósticos representa uma possibilidade de erros. No en-
tanto, a solução apresenta indicadores de alta confiabilidade, averiguados através das
métricas F1 e área sob a curva ROC, ambos próximos de 1,0 para todas as classes, o
que denota uma baixa probabilidade de diagnósticos errados, como desejado.

A partir destes resultados, conclui-se que a solução de detecção e diagnóstico de
falhas em redes em malha alimentadas por energia solar é viável. Uma solução utilizando
o algoritmo C4.5 será implementada e testada na rede Mesh Externa para possı́veis ajustes
e implantação na rede do projeto ReMoTe.

7. Considerações finais
O trabalho consistiu na busca de um método para implementar um módulo de detecção
e diagnóstico de falhas para redes em malha alimentadas por energia solar, utilizando
técnicas de inteligência artificial. Para tal, uma rede de testes foi utilizada e teve seus nós
monitorados através da ferramenta MeshAdmin e diversas métricas foram coletadas ao
longo do tempo.

Para criar tal ferramenta é preciso um histórico com exemplares das falhas que
se deseja detectar. Assim, foi necessária a realização de diversos testes controlados para
obtenção dos dados.

Após a realização destes testes, examinou-se uma forma de representação destas
falhas através de atributos. Nesta tarefa foi feita uma seleção, transformação e limpeza
dos dados monitorados.

Formada uma base de dados com as informações dos nós e atributos que repre-
sentassem o estado dos nós enquanto em falha, iniciou-se a busca por algoritmos de
classificação para resolução do problema.

Foram testados os algoritmos: Naive Bayes, Regressão Logı́stica, Tabela de De-
cisão, k-NN e C4.5. Ao avaliar o resultado de cada modelo, o C4.5 obteve a maior
acurácia e uma baixa ocorrência de falsos positivos. A partir deste resultado, conclui-
se que a solução do problema de detecção e diagnóstico de falhas em redes em malha é
viável e realizável de forma confiável utilizando-se tal técnica.

A partir deste estudo uma ferramenta independente do WEKA será criada para
realizar a tarefa, com a intenção de integrá-la ao MeshAdmin. A solução será testada na
rede Mesh Externa, para avaliação de possı́veis alterações no modelo e posterior uso na
rede do projeto ReMoTe.
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