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Os problemas de localização-alocação de facilidades, cujos principais podem ser encontrados
em [1], tratam-se de uma importante classe de problemas da área da Pesquisa Operacional, e
têm como objetivos principais avaliar possı́veis localizações para a instalação de facilidades - que
podem ser postos de saúde, escolas, redes sem fio, entre outros - considerando alguns aspectos como
distância e tempo de serviço. A maioria dos problemas de localização pertencem à classe NP-difı́cil
e têm grande relevância para estudo, pois se aplicam a diversos setores públicos e privados. Nesee
trabalho, consideramos um desses problemas especificamente e uma de suas aplicações: o Problema
de Localização de Máxima Cobertura (PLMC) para localizar as posições ótimas de pontos de acesso
de rede sem fio. De acordo com [3], no processo de determinação da localização ótima de cada
roteador, precisamos considerar um conjunto de locais possı́veis para a instalação, os quais devem
ser arranjados para atender o maior número de demanda. O problema foi implementado utilizando
a linguagem Xpress-Mosel (FICO Xpress Suite Optimization) e foi modelado um estudo de caso
para a localização ótima de pontos de acesso de rede wireless do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo, câmpus Campos do Jordão, com base em sua planta 2D. O
modelo matemático utilizado nessa pesquisa foi o proposto por [2]:
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ai é quantidade de pessoas no ponto de demanda i, para i =1, ..., m; P é número máximo
de roteadores que podem ser instalados; Ni é o conjunto de roteadores que atendem o ponto i
considerando a distância de cobertura S de cada roteador; I é o conjunto de pontos de demanda; J é
o conjunto de pontos de roteadores. A função objetivo (1) procura maximizar a demanda atendida,
a (2) estabelece que um cliente será atendido se existir pelo menos uma facilidade instalada a
menos de uma distância S desse cliente e a (3) indica que o número máximo de facilidades a
serem instaladas é P . Na Figura 1, apresentamos os critérios da determinação da demanda por
roteador: a quantidade de alunos por sala e a quantidade de pessoas acessando a rede. Os pontos
R1, R2, R3, R4 e X2, X3, X4, X5 da Figura 2 representam a configuração atual dos pontos de
acesso instalados no Instituto e a configuração ótima obtida pelo software, respectivamente.

Figura 1: tabela de demanda.

Figura 2: tabelas de resultados

Fonte: a autora.

Fonte: a autora.

A partir dos resultados encontrados, a indicação do estudo é restruturar a instalação dos equipamentos para atender mais usuários, pois, considerando a planta 2D do local e as demandas
estimadas, percebemos que a demanda atendida atualmente pela rede de roteadores do Instituto
não é a máxima. Vale ressaltar que não foram considerados nessa pesquisa o custo operacional ou
as barreiras fı́sicas.
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