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Abstract. This  paper  addresses  the  problem of  location  of  mobile  devices  
without  the  use  of  specific  hardware,  or  mapping  phase  of  probabilistic  
models  for  the  propagation  of  the  signal.  We  present  a  service  to  locate  
devices in a real environment. This system is based on collections of signal  
intensities of the mobile device by network manager WICD, which sends the  
data to a remote location. Such data are needed to demonstrate the possible 
location of the user environment. Experimental results show that the proposal 
is valid in order to provide service to a physical location.

Resumo. Este  trabalho  aborda  o  problema da localização  de  dispositivos 
móveis sem o uso de hardware específico, fase de mapeamento ou modelos 
probabilísticos  de  propagação  do  sinal.   Apresenta-se  um  serviço  para 
localizar dispositivos em um ambiente real. Tal sistema baseia-se nas coletas 
de intensidades de sinal do dispositivo móvel pelo gerenciador de rede WICD,  
que  envia  estes  dados  a  um  servidor  de  localização.  Tais  dados  são 
necessários para demonstrar a possível localização do usuário no ambiente.  
Os experimentos mostram que a proposta é válida no sentido de prover um 
serviço para localização física, resultando em uma nova versão do WICD

1. Introdução
Com o crescimento  da computação  móvel  e  do uso cada vez maior  de dispositivos 
portáteis  como  notebooks e  handhelds,  criam-se  ambientes  cheios  de  dispositivos 
computacionais e com comunicação sem fio. Com isso, surge a possibilidade de acesso 
à  informação  a  qualquer  hora  em qualquer  lugar  e  de  se  obter  benefícios  como  a 
disponibilidade de recursos, a partir da localização e acesso a estes dispositivos. 

Uma  questão  de  bastante  interesse  em  redes  sem  fio  são  os  sistemas  de 
localização (BONATTO, 2005; BARBOSA, 2007). Um exemplo desse serviço pode ser 
observado em (NASCIMENTO, 2005), como Wireless Marketing Service, serviço que 
habilita lojas e companhias a enviarem cupons eletrônicos que permitem descontos aos 
clientes que estiverem em uma região específica.  

Entretanto, pelo fato da localização ser uma tarefa não trivial, principalmente em 
ambientes  fechados  (indoor),  pode-se  observar  em  (COSTA,  2006)  que  diversos 



trabalhos  propõem  o  sistema  de  localização  física  através  da  adição  de  hardwares 
especializados. Por este motivo, o presente trabalho propõe um serviço de localização 
física para redes wireless baseado na coleta de informações de intensidade do sinal. A 
proposta  foi  implementada  e  validada  no  gerenciador  de  redes  WICD  (Wireless  
Interface  Connection  Daemon)  (WICD,  2009),   obtendo-se  uma  nova  versão  deste 
software open source. Ao coletar estas informações, elas são enviadas a um servidor de 
localização  que  fica  responsável  por  estimar  a  posição  do  dispositivo  móvel  no 
ambiente.  Tal  sistema  baseia-se  na  integração  de  um  serviço  ao  WICD,  assim, 
fornecendo suporte à localização.  Como resultado final  tem-se o gerenciador  WICD 
com  possibilidade  de  localizar  dispositivos  moveis.  A  localização  física  possibilita 
adicionar funcionalidades para várias aplicações, por exemplo, determinar o texto em 
sistemas  pervasivos,  impedir  o  uso  de  determinados  recursos  da  rede,  potencializar 
sistemas de segurança, entre outros.

2. Serviço de Inferência e Gerenciador de Rede WICD
Nesta  Seção  é  detalhado  o  serviço  para  o  mapeamento  do  ambiente  indoor onde  os 
experimentos  práticos  foram  realizados.  O  serviço  proposto,  conforme  Figura  1, 
representa  a  arquitetura  deste  sistema,  onde  uma  aplicação  cliente,  implementa  uma 
interface fornecida pelo serviço, permitindo que a camada superior envie para o módulo 
configurador  informações  iniciais.  Nestas  informações  devem  conter  inicialmente,  o 
número de varreduras de sinal, habilitar ou não o uso do filtro LPF (Low Pass Filter) e 
definir qual o valor do α, se utilizará, ou não, o cálculo da normalização. Estes detalhes 
serão detalhados no decorrer do texto.

O gerenciador  de  requisições  é  responsável  por  receber  estas  informações  do 
módulo configurador e armazenar  estas informações na base de dados.  Ele também é 
responsável por se comunicar com o WICD presente no sistema operacional, que recebe a 
intensidade  do  sinal  (RSSI)  através  de  troca  de  informações  com  a  aplicação.  O 
gerenciador,  também  é  responsável  por  extrair  dados  como  endereço  MAC  (Media 
Access Control) do adaptador de rede sem fio do dispositivo móvel, MAC dos  Access  
Points (ou fontes transmissoras) e nome de cada rede ao alcance do dispositivo (ESSID: 
Extended Service Set ID).

Figura 1 – Arquitetura implementada

A proposta é adaptar o gerenciador de redes WICD escrito em Python, de modo 



que esta aplicação forneça as informações necessárias para o sistema de localização.
Os pontos de referência na Figura 2, representados em (10, 5), (10, 25) e (50, 25), 

mostram as coordenadas (x,y) das posições referentes às fontes transmissoras em decibel, 
e são utilizadas para realizar a triangulação do sinal.  Logo, de posse destes dados, eles 
são  armazenados  em uma  base  de  dados  e  enviados  ao  servidor  de  localização,  via 
multicast, para que se possa estimar a posição do dispositivo móvel. 

O serviço de localização exige a configuração de alguns dados iniciais, tais como: 
o tamanho, em metros quadrados, da área a ser estimada (Xmax, Ymax), posição do(s) 
AP(s) no ambiente (x,y), neste caso as fontes transmissoras para realizar a triangulação, e 
endereço  MAC  dos  pontos  de  referência.  De  posse  destes  dados,  o  sistema  mostra 
graficamente o ponto de intersecção entre os três raios de sinal.  A Figura 2 mostra o 
servidor de localização em execução, onde recebeu os dados como intensidades de sinal 
capturadas  do dispositivo móvel  no ambiente,  e exibindo de forma gráfica a possível 
localização do dispositivo.

Figura 2 – Ambiente de testes para o servidor de localização com três fontes de 
sinal e a possível localização do dispositivo

3. Serviços Agregados ao Sistema
Para resolver o problema da influência das interferências que afetam diretamente nas 
estimativas do cálculo da intensidade do sinal,  é apresentado na Seção 3.1 um filtro 
chamado  Preditor  LPF.  Na  Seção  3.2,  é  apresentado  um cálculo  para  contornar  o 
problema dos diferentes hardwares que resultam em valores diferentes de intensidades.

3.1. Filtro para Tratar Interferências no Sinal
Foi  observado,  na  realização  das  varreduras  das  intensidades  do  sinal,  que  alguns 
valores apresentavam discrepância quando comparados com os demais em uma mesma 
amostra, como pode ser observado na Figura 3, onde o ambiente de testes foi o mesmo 
apresentado na seção anterior (Figura 2) com intensidades médias para cada uma das 
três fontes transmissoras em -45, -45 e -46 dBm, respectivamente, para aquele exemplo. 

Porém,  nas  intensidades  capturadas  pelo  dispositivo  (Figura  3),  houve 
discrepâncias dos valores. No mesmo ambiente os valores retornados pelo dispositivo 
foram na média de -45, -46 e -58 dBm devido a interferências sofridas pela terceira série 
de amostras,  este fator resultaria em uma incorreta precisão na localização.  Ou seja, 
houve um aumento da área da circunferência devido a esta interferência.

Para  resolver  este  problema,  avaliou-se  a  adoção de  um modelo  matemático 
baseado  em séries  temporais  LPF,  apresentado  por  (NUNES,  2004)  e  utilizado  em 
(TASCHETTO,  2007).  Cuja  finalidade  é  de  amenizar  as  distorções  de  sinal  do 



ambiente. Diferente do método utilizado por NUNES (2006), no qual se usa o RSSI 
médio calculado durante um intervalo de tempo. Este modelo matemático (Equação 1) 
filtra o comportamento transiente de certos valores, atribuindo um peso maior ao valor 
médio dos dados considerados não transientes. 

Figura 3 – Ambiente de testes com interferência em uma das intensidades do 
sinal

Este método utiliza uma constante de alisamento α que varia de 0 a 1, sendo que 
valores baixos de α reduzem o impacto de valores transientes sobre o valor estimado e, 
escolher um valor para α próximo a ‘1’ (um), torna a média imune às alterações de curta 
duração. Segundo COMER (2000), escolher um valor para α próximo a zero faz com 
que a média ponderada reaja muito rapidamente às alterações por intervalos. 

A função baseada no LPF e adaptada para o modelo em questão é apresentada na 
Equação  1,  onde  o  termo  Au  representa  o  último  valor  obtido  entre  as  amostras, 
enquanto que Am é a média entre todas as amostras obtidas e A é o resultado adotado 
usando o modelo LPF.

A=a∗Au1−a ∗Am 1
Partindo  desta  equação,  tornou-se  necessário  encontrar  um  valor  de  α  que 

justifique a utilização do filtro  LPF no sistema.  O valor  de α sugerido por NUNES 
(2004)  é  '0,125',  enquanto  nos  testes  realizados  por  TASCHETTO  (2007),  o  valor 
definido foi ‘0,400’. Decidiu-se então realizar testes a fim de se obter um valor de α 
padrão para o sistema. 

Ao realizar os testes apresentados no Gráfico 1, observou-se que os valores de α 
utilizados  por  (TASCHETTO, 2007;  NUNES, 2004) não podem ser  adotados  como 
padrão para o filtro LPF. Visto que, para os valores simulados do Gráfico 1, onde o 
ambiente sofre poucas alterações e o número de amostras é pequeno (quinze no total), o 
valor de α para este caso foi de ‘0.100’.

Gráfico 1 – Comportamento das amostras calculadas aplicando média e filtro.



 Comparados com os valores usados pelos outros autores e com a média, o valor 
adotado nos  experimentos  do presente  trabalho,  obteve  resultados  melhores,  pois  as 
interferências sofridas nas amostras foram amenizadas pelo uso do filtro, resultando em 
um alisamento das intensidades.

Com  base  nestas  análises,  a  aplicação  do  filtro  em  casos  onde  há  poucas 
distorções no sinal no ambiente e um número de varreduras pequeno (representados 
pelos picos de sinal no Gráfico 1), torna viável sua utilização. Na análise do Gráfico 2, 
aumentando-se o número de amostras para 30 (TASCHETTO 2007) e simulando um 
ambiente com freqüentes interferências no sinal, observa-se que o uso da média obteve 
desempenho melhor se comparado ao uso do LPF com α igual a ‘0.100’, representado 
no Gráfico 1. Diante disto, conclui-se que o número de varreduras e as variações no 
sinal são determinantes para escolha de um valor de α para aplicação no filtro LPF.

Gráfico  2  –  Comportamento  das  amostras  aplicando  filtro  e  média  em  um 
ambiente com bastante interferência

3.2. Normalização de Valores
Um problema a ser resolvido é que, para a mesma distância da fonte, alguns chipsets de 
placas de redes sem fio, obtêm potências diferentes de intensidade do sinal. Para tratar este 
problema, foi utilizado um cálculo de normalização proposto por TASCHETTO (2007). 

O cálculo  de  normalização  baseia-se  em dividir  cada  valor  da  amostra  pelo 
menor valor entre eles. Obtendo-se resultados iguais, independente do tipo de placa de 
rede utilizada no dispositivo móvel. A Figura 4 mostra uma tabela de comparação entre 
os valores de intensidades de sinal captados por fabricantes distintos, amostra A11 e 
Notebook.  Observa-se  que  após  o  cálculo  da  normalização  o  resultado  dos  valores 
normalizados são equivalentes, o que valida a utilização da técnica. 

Figura 4 – Valores normalizados em amostras coletadas (TASCHETTO, 2007)



4. Considerações Finais
O objetivo deste trabalho foi apresentar,  e propor, uma nova solução que possibilite 
realizar  a  localização  física  de  dispositivos  móveis,  as  idéias  foram  validadas  no 
gerenciador WICD, obtendo-se uma nova versão deste software. Com o resultado desta 
nova  versão  do  WICD,  foi  possível  armazenar  as  informações  capturadas  pelo 
dispositivo móvel e enviá-las via multicast ao computador responsável pela localização. 
A utilização de um servidor de localização, executando a aplicação desenvolvida em 
Python, recebendo estes dados, correspondeu às expectativas para estimar sua posição 
física no ambiente. 

Buscou-se também,  agregar  novos cálculos  que resultassem em valores   que 
pudessem ser usados como padrões em sistemas de localização, como por exemplo, a 
definição de um valor de α no cálculo do LPF. Porém, o que se observou ao longo dos 
experimentos, foi que a utilização deste filtro para tratar as distorções do sinal não segue 
um valor padrão para todas as aplicações. Então, determina-se que cada aplicação adote 
um valor  considerado ótimo para seu sistema.  O cálculo  para normalizar  diferentes 
intensidades de sinais, em placas de redes diferentes, demonstrou ser eficiente.
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