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Abstract. Wireless mesh networks consist of mesh routers and clients, where

mesh routers compose the network backbone and serve clients. With this in-

formation in hand, the objective of this work is to present the L-Planner tool,

responsible for assisting the backbone design of linear wireless mesh networks.

Using a set of coordinates organized in sequence as input data, this construction

must guarantee coverage (each coordinate must be within the coverage area of

at least one mesh router) and connectivity (communication between the first and

last coordinates must exist).

Resumo. Redes em malha sem fio são compostas por roteadores mesh e cli-

entes, onde os roteadores compõem o backbone da rede e atendem os clientes.

Considerando estas informações, o objetivo deste trabalho é apresentar a ferra-

menta L-Planner, responsável por auxiliar a construção do backbone de redes

em malha sem fio lineares. Utilizando um conjunto de coordenadas organi-

zadas em sequência como parâmetro de entrada, esta construção deve garantir

cobertura (cada coordenada deve estar dentro da área de cobertura de pelo me-

nos um roteador mesh) e conectividade (comunicação entre a primeira e última

coordenada deve existir).

1. Introdução

Redes em malha sem fio são compostas por roteadores e clientes mesh. Os roteadores

normalmente são estacionários e formam o backbone de rede. A comunicação com outras

redes como a Internet, LANs, etc., é realizada através de roteadores configurados como

gateways. Uma vantagem deste tipo de rede é a robustez, já que os roteadores se comu-

nicam de forma ad-hoc através de múltiplos saltos. Desta forma, como cada nó pode ser

um potencial roteador auxiliando no encaminhamento, quanto maior a quantidade de nós,

maior a quantidade de rotas alternativas na rede.

O objetivo deste trabalho é apresentar a ferramenta L-Planner 1, responsável por

realizar o planejamento de redes em malha sem fio lineares. Utilizando o algoritmo

LMP (Linear Mesh network Planning) [Souza and Albuquerque 2010], esta ferramenta

permite, não só a configuração dos parâmetros do algoritmo de forma simplificada, como

também a visualização da topologia e suas respectivas métricas de custo e desempenho.

Dentre as possı́veis topologias que redes em malha sem fio podem assu-

mir [Robinson and Knightly 2007], a ferramenta L-Planner trabalha com redes em malha

sem fio lineares. Este tipo de rede possui um conjunto de pontos de interesse organizados

1A ferramenta L-Planner encontra-se disponı́vel em http://www.midiacom.uff.br/l-planner
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de forma sequencial, onde o primeiro e o último atuam como gateways. Roteadores mesh

podem ser instalados em qualquer ponto de interesse. Dentre os tipos de antenas que

podem ser utilizados, as direcionais atendem melhor a esta topologia pois a comunicação

é realizada com roteadores anteriores e posteriores, não existindo a necessidade de co-

bertura em outras direções. A comunicação pode ser estabelecida com duas antenas

direcionais, uma alinhada no sentido do roteador anterior e outra no sentido do poste-

rior. Além disso, o alcance de antenas direcionais é maior que o de omnidirecionais. Esta

configuração foi escolhida devido a um problema real de estabelecimento de comunicação

ao longo de uma linha de transmissão de energia abordado pelo projeto REMOTE (REde

de MOnitoramento para linhas de Transmissão de Energia) [Gerk et al. 2009]. Neste

cenário existe um conjunto de torres, representado pela linha de transmissão que liga as

cidades de Machadinho a Campos Novos, pertencente à TBE (Transmissoras Brasileiras

de Energia), onde se deve escolher em quais delas serão instalados roteadores mesh.

Atualmente, a ferramenta L-Planner está sendo utilizada no planejamento da rede

em malha sem fio que será instalada ao longo da linha de transmissão de energia que liga

as cidades de Imperatriz à Açaı́lândia, também pertencente a empresa TBE.

2. Trabalhos relacionados

Antes do desenvolvimento da ferramenta L-Planner, o planejamento de redes em malha

sem fio lineares no projeto REMOTE era realizado utilizando a ferramenta gratuita Radio

Mobile [Coudé 1988]. Em desenvolvimento desde 1988, o objetivo desta ferramenta é

permitir que o desempenho de um sistema de rádio seja avaliado antes de sua implantação.

Para isso, a ferramenta Radio Mobile permite, principalmente, a utilização de diferentes

padrões de irradiação, que também podem ser fornecidos pelo usuário, e a utilização de

informações topográficas. As informações de terreno são de fundamental importância

pois possuem impacto direto na propagação do sinal.

A principal diferença entre a ferramenta L-Planner e a Radio Mobile é que, na

última, o planejamento deve ser realizado de forma manual. Assim, o usuário deve anali-

sar todas as coordenadas, verificando a possibilidade de estabelecimento de comunicação,

a fim de escolher as melhores opções para a construção do backbone. Na ferramenta L-

Planner, esta escolha é feita de forma automática pelo algoritmo LMP, incluindo a análise

de viabilidade de comunicação e análise de obstáculos.

3. A ferramenta L-Planner

O objetivo desta seção é apresentar o funcionamento do algoritmo LMP e o projeto de

desenvolvimento da interface gráfica que compõem a ferramenta L-Planner. Com o ob-

jetivo de alcançar a independência entre interface gráfica e algoritmo, ambos foram im-

plementados como projetos separados. Isto permite que o algoritmo seja executado sem

a necessidade da interface gráfica e que esta suporte outros algoritmos.

Ambos os projetos foram desenvolvidos utilizando a linguagem C++, porém uti-

lizando bibliotecas diferentes. Visando a utilização em diferentes sistemas operacionais,

o algoritmo LMP foi implementado apenas utilizando as bibliotecas padrões da lingua-

gem C++, permitindo ser compilado em diferentes ambientes. A interface gráfica, por

sua vez, foi implementada utilizando a biblioteca MFC 9.0 (Microsoft Foundation Clas-

ses) [Microsoft 2007], permitindo seu uso apenas nos sistemas operacionais Windows.
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Esta biblioteca é composta por um conjunto de classes que encapsulam grande parte da

API do sistema operacional Windows.

A Figura 1 apresenta a interface principal da ferramenta. Na região identifi-

cada pelo número 1, os botões responsáveis pela manipulação dos dados de entrada e

configuração de visualização estão localizados. Na Região 2, as coordenadas e métricas

são exibidas. A Região 3 é a responsável pela representação geográfica das coordenadas.

Detalhes da coordenada localizada sob o cursor do mouse são exibidos na Região 4. Por

último, a barra de informações exibida na Região 5 permite que o algoritmo LMP seja

executado. Maiores detalhes destas regiões serão apresentados na Subseção 3.2.

Figura 1. Interface principal da ferramenta L-Planner.

3.1. Funcionamento do algoritmo LMP

Uma das vantagens da ferramenta L-Planner é o planejamento automático realizado pelo

algoritmo LMP. Dado um conjunto de coordenadas organizadas de forma sequencial, o al-

goritmo LMP seleciona quais delas serão escolhidas para receber um par de antenas dire-

cionais e um roteador mesh, que juntos compõem um kit mesh. Esta escolha deve garantir

duas propriedades: conectividade e cobertura. A primeira delas define que comunicação

entre a primeira e última coordenada deve existir, enquanto a segunda estipula que to-

das as coordenadas devem estar dentro da área de cobertura de pelo menos um kit mesh.

Para tentar se aproximar o máximo do cenário real, padrões de irradiação e análise de

obstáculos são utilizados. O diagrama da Figura 2 exibe a sequência de operações ne-

cessárias para a construção do backbone da rede.
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Figura 2. Sequência de execução do algoritmo LMP.

Inicialmente, uma sequência de coordenadas deve ser fornecida para que o grafo

de alinhamento possa ser construı́do. Neste grafo, os vértices são as coordenadas e uma

aresta entre dois vértices i e j existe se j for a melhor opção de alinhamento de i. Para rea-

lizar esta escolha, o cálculo da área de cobertura, a verificação de prioridade de escolha e a

análise de obstáculos são utilizados. Deve-se ressaltar que a melhor opção de alinhamento

não é simétrica, fazendo com que o grafo de alinhamento seja direcionado. Outro detalhe

importante é que cada vértice possui duas arestas partindo dele, uma no sentido da melhor

opção de alinhamento posterior e uma no sentido da anterior. Com o grafo construı́do, o

algoritmo de caminho mı́nimo de Dijkstra irá retornar as coordenadas que devem receber

um kit mesh. Em alguns cenários, o algoritmo LMP pode não encontrar uma solução para

um conjunto de coordenadas. A não existência de uma solução pode estar relacionada à

fatores como a distância entre as coordenadas e à presença de obstáculos.

Após a solução ser encontrada, um conjunto de operações de pós-processamento

irá modificá-la a fim de aprimorar algumas de suas caracterı́sticas. A primeira delas tem

como objetivo solucionar uma ineficiência que pode ocorrer devido ao uso de prioridades

na escolha de certas coordenadas. Neste caso, usar prioridades pode resultar na seleção de

coordenadas de prioridades mais altas desnecessariamente, já que elas poderiam ser omi-

tidas e a comunicação entre suas coordenadas vizinhas não seria prejudicada. A segunda

operação de pós-processamento está relacionada a existência de duas soluções diferentes

que podem ser obtidas pelo algoritmo de caminho mı́nimo. Como o grafo de alinhamento

é direcionado e cada vértice possui duas arestas, a execução do algoritmo de caminho

mı́nimo partindo da primeira coordenada em direção à última e da última em direção à pri-

meira resulta em duas soluções diferentes. O objetivo desta operação é criar uma terceira

solução que seja melhor que as duas encontradas. A operação de realocação resolve o pro-

blema de proximidade entre coordenadas selecionadas que pode ocorrer devido à presença

de obstáculos. Assim, alguns kits mesh podem ser realocados para outras coordenadas a

fim de distribuir melhor o sinal recebido pelas coordenadas vizinhas. Detalhes dos pro-

blemas e soluções apresentadas podem ser vistos em [Souza and Albuquerque 2010].

Por último, caso seja desejado, o LMP pode adicionar dois tipos de redundância

à solução: a de cobertura e a de conectividade. O primeiro tipo de redundância está
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relacionado ao número de kits mesh que devem cobrir cada coordenada que não pertence

ao backbone da rede. A redundância de conectividade, por sua vez, se relaciona com a

quantidade de kits mesh que cada um consegue estabelecer uma conexão.

3.2. Projeto da interface gráfica

Como descrito anteriormente, a interface gráfica foi desenvolvida em C++ utilizando a

biblioteca MFC 9.0. Ao desenvolver aplicativos utilizando esta biblioteca é comum uti-

lizar a arquitetura Document/View. Nesta arquitetura, existem duas classes bases princi-

pais: CDocument e CView. A primeira é responsável pelo armazenamento e manipulação

dos dados, enquanto a segunda apresenta estes dados de forma gráfica. Por exemplo,

em um editor de texto, a classe CDocument seria responsável por armazenar o texto e

sua formatação, enquanto a classe CView apresentaria o texto formatado na tela. Esta

separação é importante para que o armazenamento e manipulação dos dados fique o mais

independente possı́vel. A Figura 3 apresenta as classes da ferramenta L-Planner que im-

plementam a arquitetura Document/View.

Figura 3. Classes responsáveis pelo armazenamento e exibição das informações
na tela.

Na Figura 3 as classes CRemoteUIDoc e CRemoteUIView são, respectivamente,

especializações das classes CDocument e CView. Apesar de não herdar diretamente

da classe CView, a CRemoteUIView é filha de uma de suas especializações, a classe

CScrollView, que permite a utilização de barras de rolagem. Pelo diagrama apresentado,

é possı́vel perceber que o acesso a classe CRemoteUIDoc pela CRemoteUIView é reali-

zado através da variável membro m pDocument. Desta forma, a classe de visualização

poderá acessar os dados e exibi-los na tela. Por último, a classe CMainFrame representa a

janela principal da ferramenta L-Planner. Ela é responsável por instanciar e gerenciar não

só as classes CRemoteUIView e CRemoteUIDoc como também todas as outras classes de

interface da ferramenta.

A classe CRemoteUIDoc é responsável por armazenar as informações que são

fornecidas e obtidas do algoritmo LMP. Estas informações incluem as coordenadas,

parâmetros, solução e métricas. Estas informações também podem ser salvas em arquivo

para que, por exemplo, não haja a necessidade de adição das coordenadas e parâmetros

novamente.

XXIX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 911



Com as informações necessárias pelo algoritmo LMP armazenadas na classe

CRemoteUIDoc, a apresentação delas de forma visual é realizada não só pela classe

CRemoteUIView como também por um conjunto de classes auxiliares. Estas classes são

responsáveis pela apresentação das coordenadas em forma de árvore (CNodeTreeCtrl),

das métricas através de um grid (CMetricGridCtrl) e dos detalhes de uma coorde-

nada (CPropertiesWnd). Tanto a instância da classe CNodeTreeCtrl quanto a da

CMetricGridCtrl são anexadas a um objeto da classe CMFCOutlookBar (Região 2

da Figura 1), que, de forma automática, permite a troca entre interfaces. A classe

CPropertiesWnd é implementada de forma que possa ser ancorada em qualquer região

da interface principal ou escondida (Região 4 da Figura 1).

Com a exibição das coordenadas e métricas sendo realizadas por interfaces auxili-

ares, resta para a classe CRemoteUIView a responsabilidade de desenhar as coordenadas

na tela (Região 3 da Figura 1). Duas possibilidades de visualização são disponibilizadas:

visão aérea, onde as coordenadas são apresentadas como se estivessem em um mapa, e

visão vertical, onde a elevação das coordenadas é utilizada.

Para a aquisição e edição de parâmetros, três classes de janelas de diálogo são

utilizadas: CAltitudeInfoDlg, CNewNodeDlg e CParametersDlg. A primeira delas é res-

ponsável por permitir a seleção de arquivos GeoTIFF, utilizados pelo algoritmo LMP na

análise de obstáculos. A classe CNewNodeDlg realiza a adição e edição de coordena-

das, enquanto a classe CParametersDlg permite a edição dos parâmetros relacionados ao

sistema de rádio a ser utilizado.

3.3. Utilizando a ferramenta

Com o funcionamento do algoritmo e o projeto da interface gráfica apresentados, é im-

portante detalhar a sequência de etapas necessárias para a utilização da ferramenta. Ini-

cialmente, o conjunto de coordenadas deve ser fornecido. Existem duas possibilidades

de inserção de coordenadas: adicionar uma a uma sequencialmente ou adicionar um con-

junto de coordenadas através de um arquivo texto. Depois que o conjunto for adicionado,

ele pode ser alterado, ou seja, coordenadas podem ser removidas, realocadas e ter sua

ordem e elevação alteradas. Todas estas operações são disponibilizadas através de botões

localizados na Região 1 da Figura 1. Como apresentado anteriormente, as coordenadas

podem ser visualizadas através de uma árvore e de uma representação geográfica (Regiões

2 e 3 da Figura 1).

Depois de especificado o conjunto de coordenadas, os parâmetros relacionados

ao sistema de rádio, ao terreno e à redundância (de cobertura e conectividade) devem

ser fornecidos. Da mesma forma que a manipulação de coordenadas, os parâmetros são

definidos através de botões localizados na Região 1 da Figura 1.

Com as coordenadas e parâmetros definidos, a execução do algoritmo LMP é rea-

lizada através do botão localizado na barra de informação (Região 5 da Figura 1). Sempre

que alguma alteração, no conjunto de coordenadas ou nos parâmetros, for realizada, o

algoritmo deve ser executado novamente, o que é informado ao usuário através da barra

de informação.

Após a execução do algoritmo LMP, a solução pode ser visualizada através da

árvore de coordenadas, cujo ı́cone daquelas pertencentes a solução é alterado, e através

da representação geográfica, onde as coordenadas selecionadas são marcadas com a cor
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preta. As métricas da solução podem ser analisadas através da Região 2 da Figura 1,

quando a aba de métricas é selecionada. Dois tipos de métricas são apresentadas: as re-

lativas à solução e as individuais. As métricas da solução informam a quantidade de kits

mesh utilizados, a média do sinal, o pior sinal, a média da interferência, a interferência

mais forte, a média da cobertura e a média da conectividade. Em relação as métricas in-

dividuais, caso a coordenada não possua um kit mesh, o nı́vel de cobertura é informado,

enquanto, no caso contrário, o nı́vel de conectividade, a qualidade do sinal recebido pelos

vizinhos anterior e posterior e a interferência recebida dos vizinhos anteriores e poste-

riores são fornecidas. Um exemplo de exibição de métricas pode ser visto na Figura 4.

Maiores detalhes sobre a descrição das métricas e como são calculadas podem ser vistos

em [Souza and Albuquerque 2010].

Figura 4. Interface de exibição de métricas.

4. Resultados

Para o projeto REMOTE, soluções para a linha de transmissão que liga as cidades de Ma-

chadinho a Campos Novos foram realizadas manualmente. A primeira delas, foi criada

com o intuito de utilizar a menor quantidade de kits mesh possı́vel. Como este é objetivo

principal do algoritmo LMP, utilizado pela ferramenta L-Planner, a Tabela 1 apresenta

um comparativo entre a solução manual e duas encontradas pela ferramenta, uma utili-

zando prioridades e a outra considerando que todas as coordenadas podem ser escolhidas

igualmente.

Tabela 1. Comparativo entre a solução encontrada pela ferramenta L-Planner e a
solução manual

LMP LMP Manual

Sem Prioridade Com prioridade

Número de Kits 14 16 16

Média do Sinal (dBm) -49.95 ± 6.27 -48.92 ± 5.86 -46.84 ± 9.60

Pior Sinal (dBm) -56.66 -56.66 -58.07

Média da Interferência (dBm) -68.78 ± 4.70 -69.07 ± 4.55 -69.58 ± 4.28

Interferência Mais Forte (dBm) -62.41 -63.31 -63.19

Número de Coordenadas Descobertas 0 0 1

Como se pode observar pelos resultados, os valores das métricas encontrados pelo

algoritmo, utilizando o conjunto de entrada com prioridade, são muito similares ao rea-

lizado de forma manual. Algumas métricas, inclusive, como o pior sinal e interferência

mais forte, apresentaram melhores resultados. Apesar da média do sinal ser mais fraca na
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solução do LMP, ele é melhor distribuı́do ao longo da linha, como o desvio padrão mostra.

Além disso, outro detalhe relevante é o número de coordenadas descobertas da solução

manual. O algoritmo LMP foi projetado para não permitir a construção de soluções que

possuam coordenadas descobertas.

A solução sem prioridade necessitou de menos kits mesh, ao custo de algumas

métricas. Um resultado interessante é o valor da média da interferência mais alto na

solução com menos kits, que pode ser explicado pelo uso de antenas direcionais. Quanto

mais estreito for o padrão de irradiação, a interferência passa a assumir um efeito binário.

Caso a antena do transmissor de um par de comunicação esteja levemente alinhada com a

do receptor de outro par, a interferência será alta, e caso não esteja, este valor será baixo.

Isto é o que ocorreu com a solução sem prioridades.

5. Conclusão

Neste trabalho, o desenvolvimento da ferramenta L-Planner foi apresentado. Em con-

junto com o algoritmo LMP, o objetivo da ferramenta L-Planner é permitir o planeja-

mento automático de redes em malha sem fio lineares. Este planejamento deve respei-

tar as restrições de cobertura e conectividade utilizando padrões de irradiação e análise

de obstáculos. Por ser realizado de forma automática, a ferramenta L-Planner retira do

usuário a necessidade de analisar, manualmente, a viabilidade de comunicação entre as

coordenadas durante o processo de planejamento da rede.

Apresentando resultados similares ao planejamento manual realizado no projeto

REMOTE, a ferramenta L-Planner se apresenta como uma boa opção para agilizar o pro-

cesso de planejamento de redes em malha sem fio lineares.

Além das linhas de transmissão de energia, a ferramenta L-Planner pode ser utili-

zada para o planejamento de redes em situações similares, como, por exemplo, ao longo

de estradas, oleodutos, gasodutos e rios.
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