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RESUMO 

 

Apesar da grande evolução tecnológica nos hardwares dos dispositivos móveis e 

nas redes sem fio, ainda existem grandes limitações nesses dispositivos em termos 

de processamento, capacidade de armazenamento e autonomia de energia, quando 

comparados aos desktops e servidores. O paradigma de Computação em Nuvem 

Móvel (MCC – Mobile Cloud Computing) permite estender os recursos 

computacionais dos dispositivos móveis através da utilização das técnicas de 

offloading computacional possibilitando um melhor desempenho as aplicações e 

uma redução no consumo das baterias dos dispositivos. Entretanto, a técnica de 

offloading nem sempre traz benefícios para o dispositivo móvel em situações de 

constante mobilidade do usuário, já que cada mudança de rede requer que o 

processo de offloading seja refeito.  Esta dissertação propõe uma solução para 

otimizar o consumo de energia e o tempo de resposta durante as operações de 

offloading computacional quando o dispositivo muda de ponto de acesso. A proposta 

considera um esquema de gerenciamento de mobilidade baseado em Software 

Defined Networking (SDN) e técnica de caching remoto, que permite ao usuário 

receber o resultado do offloading no próximo acesso à rede, mesmo que esse fique 

desconectado por um longo período. A solução foi implementada em um testbed Wi-

Fi, com acesso ao ambiente MCC utilizando cloudlet baseada na plataforma 

OpenStack e integrada ao controlador SDN OpenDaylight. O consumo de energia 

obtido pela proposta que utiliza SDN/OpenFlow para o gerenciamento de mobilidade 

chegou a ser 11,33 vezes menor e a velocidade de processamento foi 3,23 vezes 

maior que do ambiente tradicional. O sistema de caching remoto, apesar de se 

mostrar útil em relação à rápida entrega dos resultados já processados, elevou 

consideravelmente o consumo de energia da bateria. A técnica de caching remoto é 

indicada para os casos nos quais a aplicação envia à cloudlet um grande volume de 

dados para ser processado e o nível da bateria do dispositivo encontra-se em estado 

não crítico ou quando o usuário enfrenta um longo período sem comunicação com a 

cloudlet. 

 

Palavras chave: Redes Definidas por Software. Offloading computacional. 

Computação em Nuvem Móvel. Cloudlet. Gerenciamento de Mobilidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Although the great technological evolution in the mobile devices hardware and 

wireless networks, remains significant limitations of these devices regarding 

processing, storage, and energy, when compared to desktops and servers. The 

paradigm of Mobile Cloud Computing (MCC) allows to extend the computational 

resources of the mobile devices through the use of computational offloading 

techniques, achieving a better performance on the part of the applications and a 

reduction in the battery consumption of the devices. The offloading technique does 

not always bring benefits to a mobile device in situations of high mobility since each 

network change requires the execution of the offloading process. This dissertation 

proposes a solution to optimize energy consumption and response times during the 

computational offloading operations when the device change of access points (AP). 

To this end, the proposal considers for such, a mobility management scheme based 

on SDN (Software Defined Networking) and a remote caching technique, that allows 

the user to receive the result from offloading in the next AP, even if he stays 

disconnected for an extended period. The solution was implemented in one Wi-Fi 

testbed, with access to the MCC environment using cloudlet based on the 

OpenStack platform and integrated with the OpenDaylight SDN controller. The 

achieved reduction of energy consumption for the mobility management proposal 

arrived to be 11.33 times lower, and the processing speed was 3.23 times bigger that 

of the traditional environment. The remote caching system, although useful in fast 

delivering the already processed results, considerably raised the battery energy 

consumption. Thus, the applicability of remote caching limits it to the cases where the 

application sends to the cloudlet an enormous volume of data to be processed and 

the battery level of the device is not critical or when the user faces an extended 

period without communication with the cloudlet. 

 

Keywords: Software Defined Networking. Computational offloading. Mobile Cloud 

Computing. Cloudlet. Mobility Management. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 A área de computação móvel tem passado por mudanças significativas nos 

últimos anos. Cada vez mais as pessoas estão se tornando dependentes de 

equipamentos portáteis, como smartphones e tablets, que oferecem acesso a 

serviços e informações a qualquer momento, independente da hora e do lugar 

(RAVI; PEDDOJU, 2014). Tem crescido a quantidade de serviços e aplicativos 

móveis intensivos no uso de recursos computacionais como, por exemplo, 

aplicativos de reconhecimento facial1 que adotam algoritmos complexos para 

reconhecer a identidade da pessoa a partir de um banco de dados de imagens. Este 

crescimento tem provocado um aceleramento na produção de dispositivos móveis 

com maior poder de processamento, capacidade de armazenamento e autonomia de 

energia.  

 Apesar de tantos avanços, ainda há muitas limitações nos dispositivos 

móveis, onde as principais são: pouca autonomia de energia, dificuldade de 

manutenção de serviços ininterruptos e a baixa capacidade de processamento de 

dispositivos populares.   

 Nesse cenário a Mobile Cloud Computing (MCC), que é a sinergia da 

computação móvel e computação em nuvem, tem permitido grandes avanços na 

maneira como os dispositivos móveis acessam e processam seus serviços, gerando 

redução do consumo de energia e potencializando a capacidade do dispositivo e 

suas aplicações (KHAN et al., 2014). 

 A MCC busca oferecer a capacidade computacional da nuvem aos 

dispositivos móveis. Esses por sua vez utilizam os recursos oferecidos pela nuvem, 

como armazenamento de informações e execução de operações 

computacionalmente intensivas, tais como mineração de dados e processamento de 

arquivos multimídia (KULKARNI; KHANAI, 2015). 

  

                                                           

1
 Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facelock4apps 
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1.1 Motivação 

 

O modelo de nuvem cloudlet se baseia no paradigma MCC, e surge como 

uma forma promissora para superar as limitações dos dispositivos móveis mediante 

o oferecimento de serviços de nuvem através de uma estação de trabalho ou cluster 

de computadores conectados na mesma rede local sem fio do usuário  

(SATYANARAYANAN et al., 2009). 

 As cloudlets oferecem em escala menor, uma gama de serviços semelhante à 

nuvem pública. Elas utilizam para isso um grupo de servidores de baixo custo ou até 

mesmo computadores pessoais onde um sistema gerencia esses vários recursos de 

acordo com os serviços que são oferecidos, entre eles, armazenamento de dados e 

processamento da aplicação, que pode ter parte do código e dados migrados para 

serem processados remotamente (DEV; BAISHNAB, 2014).  

 Essa migração é conhecida como técnica de offloading computacional e visa 

delegar à nuvem a responsabilidade de processar ou armazenar dados do 

dispositivo móvel em computadores com mais recursos, com o intuito de aumentar o 

desempenho da aplicação e economizar energia do dispositivo móvel (ENZAI; 

TANG, 2014).  

 A cloudlet é facilmente utilizada em estabelecimentos comerciais, repartições 

públicas ou até mesmo na própria casa do usuário, pois é descentralizada, tem 

baixo custo de manutenção e não precisa de um profissional dedicado a manter sua 

infraestrutura, dado que ela é acessada por poucos usuários.  

 Além disso, uma característica importante é que ela está localizada na 

mesma rede interna do usuário. Como toda essa comunicação entre os dispositivos 

e a cloudlet é realizada através da rede local sem fio, esta precisa está muito bem 

preparada para receber essa demanda.  

 Uma das características dos usuários móveis ativos é a constante mudança 

de rede sem fio por conta da locomoção. Esse comportamento gera interrupção no 

processo de offloading, uma vez que, após a solicitação de processamento de um 

dado, o usuário muda de rede sem fio e consequentemente perde todas as 

conexões anteriormente iniciadas, obrigando o processo ser refeito, o que ocasiona 

overhead de processamento na nuvem, aumento no tempo de processamento da 

aplicação e maior consumo de energia do dispositivo.  O paradigma de Redes 

Definidas por Software (SDN - Software Defined Networking) oferece grandes 
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possibilidades de gerenciar essa mobilidade dos usuários ainda no núcleo da rede, 

sem a necessidade de realizar alterações do lado do dispositivo. Diferente das redes 

tradicionais, SDN permite a programabilidade da rede de forma centralizada, 

escalável e flexível.  

 O gerenciamento da mobilidade contribui diretamente para o melhor 

aproveitamento do processo de offloading e este se dá quando o usuário está se 

locomovendo entre redes sem fio. Porém, existem situações em que o usuário passa 

muito tempo desconectado ou o gerenciamento da mobilidade ainda não está 

disponível ou implementado. Nessas situações, é possível utilizar o mecanismo de 

caching remoto, que é uma forma eficiente de melhorar o desempenho do processo 

de offloading, ao armazenar os resultados do processamento dos dados na cloudlet, 

e acelerar o tempo de resposta destes, sempre que o usuário repetir a mesma 

solicitação.  

 A necessidade de utilizar os diversos benefícios da SDN e MCC, entre eles a 

autogestão e baixa latência da rede, parte de inúmeros desafios inerentes ao 

ambiente móvel, como o já citado problema de mobilidade dos usuários, assim como 

restrições energéticas impostas pela necessidade que os equipamentos móveis têm 

de serem pequenos, leves e de fácil locomoção. Outro desafio está relacionado à 

alta demanda por mais poder computacional disponível para os dispositivos móveis, 

permitindo a execução de aplicações que exigem processamento pesado (RAVI; 

PEDDOJU, 2014). 

 A motivação para desenvolver uma infraestrutura que integra várias 

tecnologias para minimizar, ou até mesmo eliminar os problemas de ambientes 

típicos da MCC, entre os quais as constantes mudanças de rede sem fio pelo 

usuário e a necessidade de reexecutar operações de offloading, parte da 

necessidade por um ambiente mais robusto que permita a qualquer usuário móvel 

usufruir dos serviços de nuvem com maior qualidade. Dessa forma é importante que 

cada componente da MCC esteja muito bem ajustado com os demais. Nesse sentido 

a rede exerce papel fundamental na comunicação do dispositivo com o servidor 

cloudlet.  

 Sendo assim, é importante que a rede seja a mais flexível possível, para que 

a experiência dos usuários em utilizar a cloudlet seja boa, e dê suporte a locomoção 

do usuário entre redes sem fio. Essas exigências podem ser conquistadas através 
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do gerenciamento de mobilidade baseado em SDN, assim como o caching remoto 

em cloudlets. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

 Com base nas motivações apresentadas, esta dissertação tem o objetivo de 

integrar a infraestrutura de cloudlet com a do controlador de rede, como forma de 

implementar tanto o gerenciamento de mobilidade transparente para o processo de 

offloading computacional, quanto a utilização de caching remoto dos dados como 

forma de reduzir o tempo de resposta para o aplicativo móvel. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Implementar e configurar o controlador de rede SDN para gerenciar a 

mobilidade dos usuários móveis; 

 Desenvolver e implementar um aplicativo de Benchmark para avaliar o 

desempenho das operações de offloading; 

 Integrar o controlador de rede SDN com controlador de nuvem; 

 Desenvolver um sistema de caching remoto para acelerar as respostas da 

nuvem. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

 Esta dissertação está organizada em 6 seções que vão permitir ao leitor total 

interação do assunto da seguinte forma: 

 A seção 2 apresenta os conceitos básicos da computação em nuvem móvel, o 

processo de offloading computacional e a sua arquitetura.  Assim como os conceitos 

que envolvem as redes definidas por software e o protocolo OpenFlow. Nele são 

apresentados aspectos relacionados com o gerenciamento de mobilidade dos 

dispositivos móveis, a gestão de localização, handover desses dispositivos e o 

gerenciamento de mobilidade baseado em SDN.  

 A seção 3 discute os trabalhos relacionados com o tema proposto por esta 

dissertação.   
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 A seção 4 descreve a infraestrutura proposta, os elementos que a compõe, as 

sinalizações que detalha a solução, as configurações do protótipo e seus elementos, 

assim como o ambiente de testes.  

 A seção descreve a avaliação dos experimentos em cada cenário e os 

resultados obtidos com a utilização da infraestrutura proposta.  

 As conclusões finais desta dissertação são apresentadas na seção 6.  
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2 – CONCEITOS BÁSICOS 

 

 Esta seção abordará conceitos que são os elementos básicos para a 

realização desse trabalho. Serão apresentados conceitos referentes a computação 

em nuvem móvel, o processo computacional de offloading e será demostrado 

exemplos de arquitetura MCC. Em seguida serão apresentados os elementos que 

formam uma rede definida por software, assim como o protocolo OpenFlow e o 

funcionamento dos controladores OpenFlow. Por último abordará os conceitos de 

gerenciamento de mobilidade que são fundamentais no desenvolvimento desse 

trabalho, entre eles estão a gestão de localização, gestão de handover e o 

gerenciamento da mobilidade dos usuários utilizando SDN.  

 

2.1 Computação em Nuvem Móvel 

 

 Os dispositivos móveis, em especial os smartphones e tablets, estão cada vez 

mais presentes na vida das pessoas. A International Telecommunication Union (ITU, 

2016) projetou 7377 milhões de novas assinaturas de telefones móveis no mundo 

em 2016, um significativo aumento de 2,23% em relação ao ano de 2015, 

alcançando a marca de 99,7 telefones móveis para cada 100 habitantes.  

 Os usuários móveis têm utilizado cada vez mais aplicações complexas, por 

exemplo, aplicações de reconhecimento facial2 e que demandam maior poder 

computacional e requerem cada vez mais qualidade dessas aplicações em relação 

ao tempo de resposta na execução de suas tarefas. Porém essas aplicações 

esbarram nas limitações dos dispositivos móveis, impostas pelas características 

relacionadas ao tamanho reduzido e leveza necessária para facilitar a mobilidade, o 

que impede um maior poder de processamento, capacidade de armazenamento e 

tempo de autonomia da bateria.  

A computação em nuvem tem contribuído de forma substancial a maneira em 

que as pessoas utilizam os dispositivos móveis, ao oferecer robustez no 

armazenamento, maior poder computacional e alta disponibilidade.  

 

                                                           

2
 Link para instalar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seakleng.facedetection 
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2.1.1 Conceitos Iniciais 

 

 A união entre a computação móvel e computação em nuvem tem permitido 

grandes avanços na maneira como os dispositivos móveis acessam e processam 

seus serviços. A MCC é o resultado deste avanço por prover serviços de 

computação em nuvem no ecossistema móvel (HA et al., 2013). A MCC permite que 

recursos computacionais e de armazenamento dos dispositivos móveis possam ser 

estendidos para servidores de nuvem que apresentam maior disponibilidade, 

compartilhamento de recursos e melhor confiabilidade nos serviços prestados, além 

de economizar energia do dispositivo sem prejudicar o desempenho das aplicações 

móveis. 

Os principais objetivos do paradigma MCC estão em utilizar as vantagens da 

computação em nuvem como o alto poder computacional e a elasticidade. Os 

dispositivos devem utilizar a nuvem apenas quando for vantajoso, ou seja, quando 

existir uma melhora no desempenho, redução do consumo de bateria, ou quando ela 

fornecer uma maior robustez para o dispositivo móvel (CHANG et al., 2013). Sempre 

que uma aplicação requer mais processamento, há aumento no consumo da bateria 

e, segundo (DINH et al., 2013), a bateria ainda é uma das principais preocupações 

relacionada aos dispositivos móveis. 

A MCC permite que um conjunto de instruções de uma aplicação ou até 

mesmo a aplicação inteira seja executada em um servidor remoto. A nuvem surge 

naturalmente como o melhor lugar para executar aplicações de forma remota, pois 

oferecem recursos virtualmente ilimitados, amplo acesso e alto poder computacional. 

Aliado a esses fatores, a conectividade com a Internet se tornou verdadeiramente 

onipresente, ao mesmo tempo em que tem se tornado cada vez mais centrada na 

nuvem (FERRARI; GIORDANO; PUCCINELLI, 2016).  

Segundo (ABOLFAZLI et al., 2014), o alto poder computacional, a 

elasticidade, o apoio à mobilidade, a baixa sobrecarga de utilização e a segurança 

são algumas das vantagens significativas em se utilizar a MCC. Através dessas 

vantagens é possível ultrapassar muitas das limitações presentes nos dispositivos 

móveis. 

A computação em nuvem móvel, a partir do ponto de vista da Internet móvel, 

tem como características principais o rompimento das limitações de hardware do 

dispositivo móvel, acesso conveniente aos dados, balanceamento de carga 
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inteligente, eficiência no processamento de tarefas, serviço on-demand na intenção 

de reduzir custos, e eliminação das restrições regionais (ZHONG; WANG; WEI, 

2012).  

Por sua vez os autores (CHANG et al., 2013) destacam três fatores 

importantes na utilização da MCC. O primeiro fator está relacionado às vantagens de 

se ter por trás uma nuvem com grande poder computacional, permitindo maior 

disponibilidade na criação de aplicações móveis mais poderosas do que seria 

possível sem o auxílio da nuvem. O segundo refere-se a eficiência energética, pois 

grande parte do processamento das aplicações móveis pode ser terceirizada para a 

nuvem, proporcionando assim redução do consumo de energia no dispositivo, sem 

ter redução no desempenho. O terceiro fator indica uma menor demanda por 

recursos no cliente móvel. Esse fator significa que podemos construir dispositivos 

móveis menos potentes e mesmo assim será possível atingir o mesmo desempenho 

e em alguns casos até melhor desempenho por conta da combinação entre 

computação móvel e computação em nuvem.  

 

2.1.2 Offloading Computacional 

 

 Cada vez mais os fabricantes têm aumentado os recursos computacionais 

dos dispositivos móveis, porém quanto mais potente for o dispositivo maior será o 

preço de aquisição e o custo de manutenção. Esse é um dos motivos que leva as 

pessoas possuírem dispositivos com recursos limitados. Isto gera uma demanda por 

técnicas que permitam melhorar o tempo de processamento consumindo o mínimo 

possível de energia do dispositivo móvel. Uma dessas técnicas é conhecida como 

offloading computacional.   

O conceito de offloading não é algo novo. Desde a década de 70 conceitos 

similares, tais como balanceamento de carga em sistemas distribuídos, já tinham 

sido propostos. O offloading computacional evoluiu do paradigma cliente-servidor 

para sistemas móveis e computação em nuvem. O paradigma cliente-servidor ainda 

é parte de uma nuvem. No entanto, a computação em nuvem implica em negócios, 

armazenamento de dados e outros recursos que estão hospedados remotamente 

(MA et al., 2012).   

Os autores de (HA et al., 2013) apresentaram o conceito de “cyber foraging” 

para dispositivos móveis e descreve-o como um mecanismo para aumentar a 
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capacidade computacional e de armazenamento dos dispositivos móveis através da 

distribuição de tarefas. (DINH et al., 2013) classifica o offloading como sendo uma 

das principais características do MCC para melhorar a vida útil da bateria dos 

dispositivos móveis e aumentar o desempenho das aplicações. 

A Figura 2.1 demonstra o processo de offloading computacional em três 

passos, 1) Uma aplicação MCC em execução no dispositivo móvel solicita que parte 

da aplicação seja executada remotamente 2) A cloudlet também conhecida por 

Surrogate recebe e processa o componente 3) O resultado é entregue ao dispositivo 

móvel. 

 

Figura 2.1 -  Demonstração do processo de offloading computacional. 

 
Fonte: Adaptada de (ORSINI; BADE; LAMERSDORF, 2015). 

 

Uma aplicação móvel, essencialmente necessita de um algoritmo de decisão 

de offloading para poder escolher de forma inteligente sobre o “se” e “onde” fazer 

offloading dos dados e dos códigos, considerando entidades contextuais (Ex.: 

localização do usuário, nível da bateria) que estão em torno do usuário.  
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A Figura 2.2 apresenta o fluxo básico das atividades do processo de 

offloading computacional em 4 etapas. De acordo com  (LI et al., 2015), um 

aplicativo que executa na nuvem móvel deve passar pelas seguintes etapas antes 

de realizar o offloading computacional para um recurso da nuvem.  

 1ª etapa: O fluxo inicia com a execução de um aplicativo seguido pela 

descoberta e requisição de serviços e recursos computacionais via rede sem fio. 

Este recurso pode ser uma nuvem pública ou uma cloudlet. Caso tenha poder de 

processamento e armazenamento suficientes para atender aos requisitos da 

aplicação, então o dispositivo móvel recebe uma resposta favorável; 

  

Figura 2.2 - O processo de offloading computacional. 

  
Fonte: Adaptada de (LI et al., 2015) 

 

 2ª etapa: Neste momento, cabe ao dispositivo móvel coletar informações 

contextuais, tais como o estado atual da bateria, o tempo de processamento das 

últimas solicitações e taxa de transferência do enlace sem fio. Após coletadas, elas 

devem alimentar a máquina de decisão de offloading para que haja maior precisão 

na tomada de decisão; 
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 3ª etapa: Neste momento é decidido se realizar offloading é favorável ou não. 

Isto depende do objetivo do usuário, do estado atual do hardware móvel e da 

aplicação em execução. Se for favorável, a atividade de particionamento da 

aplicação é executada. Caso contrário, a aplicação é executada no próprio 

dispositivo móvel;  

4ª etapa: Com a decisão de realizar offloading, a aplicação deve ser 

particionada em tempo de execução, de modo que suas sub-tarefas, previamente 

definidas por um programador, sejam transferidas para um recurso da nuvem 

anteriormente requisitado. Este recurso deve processar todas as sub-tarefas e seus 

respectivos dados para, em seguida, devolver os resultados para a aplicação que 

executa no dispositivo móvel.    

 A decisão de realizar offloading ou não, é um processo extremamente 

complexo e é afetado por diferentes entidades, tais como, o usuário, a conectividade 

com a rede, a aplicação, e a disponibilidade dos serviços da nuvem (JUNIOR; 

HENRIQUE; LOPES, 2015).   

 

2.1.3 Arquitetura 

 

 Para  (QI; GANI, 2012) a arquitetura da MCC pode ser simplificada em duas 

partes, a primeira parte representa o lado da computação em nuvem, ou seja, os 

centros de dados e os servidores que disponibilizam os serviços em nuvem através 

de arquiteturas orientadas a serviços. A segunda parte está relacionada aos 

dispositivos móveis, sendo eles tablets, smartphones, que se conectam a redes Wi-

Fi ou celulares (ex. 3G/4G) através da Estação de Rádio Base (BTS -

Base Transceiver Station).  

A arquitetura básica da MCC é apresentada na Figura 2.3, a qual mostra a 

interação dos dispositivos móveis com a nuvem, que está identificada na figura pela 

letra (a), onde os dispositivos móveis conectam a nuvem através das redes WiFi, 3G 

ou 4G.  
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Figura 2.3 - Visão geral da Mobile Cloud Computing. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O conceito de cloudlet, também apresentado na Figura 2.3, foi introduzido por 

(SATYANARAYANAN et al., 2009). Resumidamente, os autores descrevem a 

cloudlet como sendo um computador confiável, rico em recursos computacionais ou 

um cluster de computadores localizado nas proximidades da rede, estando 

disponível para uso por dispositivos móveis conectados à rede, seja na rede WiFi ou 

na rede do provedor de telecomunicações.  

A Figura 2.3 apresenta dois tipos de cloudlets, o primeiro chamado de cloudlet 

Ad-Hoc (b), que possibilita os dispositivos móveis se conectem através do Bluetooth 

Low Energy, Near Field Communication (NFC) ou WiFi Direct, com objetivo de 

distribuir o poder computacional entre os vários dispositivos. O segundo tipo é 

chamado de Servidor cloudlet (c), esse por sua vez permite que os dispositivos 

utilizem os recursos computacionais de um ou mais servidores e o acesso ao 

servidor cloudlet é realizado através das redes WiFi, 3G ou 4G. 

Na arquitetura que utiliza a cloudlet, os códigos ou dados são 

preferencialmente executados na cloudlet, pois ela está mais próxima do dispositivo, 



29 

 

o que permite ter uma menor latência e maior velocidade na troca dos dados. Nos 

casos em que a cloudlet não possua recursos disponíveis, o dispositivo utilizará uma 

nuvem pública ou processará no próprio dispositivo.  

A cloudlet surge como forma de solucionar algumas limitações na 

comunicação dos dispositivos móveis com as nuvens públicas, acessadas através 

das grandes redes, tais como as Redes de Longa Distância (WAN - Wide Area 

Network) (SATYANARAYANAN et al., 2009). O fato de trazer a nuvem para mais 

próximo do usuário permite redução da latência na transferência de dados no jitter, 

garantindo maior aproveitamento da rede por parte das ferramentas que requerem 

resposta rápida ou que transferem grandes volumes de dados. O resultado é uma 

melhor utilização da grande capacidade de banda das Redes Locais (LAN - Local 

Area Network). 

A rede de comunicação pode ser melhor aproveitada em situações como na 

aplicação de um algoritmo que trate um vídeo com alta definição e que exija alto 

poder computacional. Tal procedimento é recomendável ser realizado em um 

computador com alto poder computacional, porém é necessário antes transferir o 

vídeo do dispositivo móvel para o servidor. Os tempos utilizados durante o envio e 

retorno do vídeo são levados em consideração juntamente com a duração do tempo 

de processamento do algoritmo no vídeo. Esses tempos correspondem ao tempo 

total utilizado para obter o vídeo modificado. O exemplo descreve uma situação em 

que a largura de banda disponível influencia diretamente na utilização da MCC.  
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Através do comparativo entre a cloudlet e a nuvem tradicional apresentado no 

Quadro 2.1, é possível identificar as principais características da cloudlet, como a 

capacidade de autogestão, implementações segundo as necessidades locais, 

combinada com conectividade sem fio que, em muitos casos, já é existente no local. 

A cloudlet também permite oferecer serviços em nuvem local para um grupo 

reduzido de usuários móveis simultaneamente conectados, com um baixo custo e 

um tempo de resposta consideravelmente reduzido quando comparado às redes 

WAN. 

 

Quadro 2.1 - Principais diferenças entre a cloudlet e a computação em nuvem. 

 cloudlet Nuvem tradicional 

Estado Apenas estado volátil. Estado volátil e permanente. 

Gerência 
Autogestão; pouca ou 
nenhuma administração 
profissional. 

Administradores e operador 
profissionais 24/7. 

Ambiente 
“Datacenter in box” no 
estabelecimento comercial. 

Sala de máquinas com Ar-
condicionado e refrigeração 
poderosa. 

Domínio 
Propriedade descentralizada 
pelos negócios locais. 

Propriedade centralizada pelos 
grandes fornecedores, Ex. 
Amazon, Yahoo, etc. 

Rede 
Latência e largura de banda 
da LAN.  

Latência e largura de banda da 
Internet. 

Compartilhando 
Poucos usuários de uma só 
vez. 

Centenas de milhares de usuários 
ao mesmo tempo. 

Fonte: Adaptada de (SATYANARAYANAN et al., 2009) 

 

Ainda em relação ao Quadro 2.1 a linha estado identifica a cloudlet como 

sendo volátil por processar ou armazenar dados por um curto período de tempo, 

diferente da nuvem tradicional que tem a capacidade de manter os dados de forma 

permanente (KHAN; WANG; GRECOS, 2012). 

 

2.2 Redes Definidas por Software 

 

 Um grande desafio de alguns centros de pesquisa é a necessidade de 

repensar a arquitetura das redes de computadores tradicionais. Essa necessidade 

surgiu devido ao acelerado crescimento do número de dispositivos conectados à 

rede, o aumento na oferta de conteúdos e serviços disponíveis nas redes internas e 

na própria Internet. Entre esses serviços estão a virtualização de servidores e o 
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advento de serviços em nuvem. Esse sucesso gerou consequências ruins; a Internet 

não foi projetada para satisfazer as demandas atuais e assim como não está 

preparada para receber mudanças drásticas. Isso gerou uma grande quantidade de 

remendos e a chamada “ossificação” das redes tradicionais, que têm restringido o 

desenvolvimento e a superação dos obstáculos existentes, em busca de alcançar 

inovações para melhor aproveitamento das mesmas.  

 A Rede Definida por Software surge como uma arquitetura que pode diminuir 

as barreiras com a inovação, solucionando os problemas da “ossificação” da rede 

tradicional. SDN apresenta uma separação entre o plano de controle e o plano de 

dados. Dessa forma é possível gerenciar a rede utilizando um controlador SDN 

central que controla os vários dispositivos conectados a rede. Esse controle é 

implementado através de software, fornecendo também a oportunidade para a 

virtualização de rede, mesmo que os dispositivos sejam de diferentes fabricantes.  

 

2.2.1 Conceitos Iniciais 

 

 As redes de computadores tradicionais são normalmente compostas por um 

grande número de dispositivos de rede, como roteadores, switches, hosts e diversos 

tipos de middleboxes3, que implementam diversos protocolos complexos. A internet 

tem como um dos princípios ser fim-a-fim o que implica em uma rede com núcleo 

simples e inteligência nas extremidades.  

 Essa ausência de inteligência no núcleo da rede impõe restrições para o 

desenvolvimento de novas aplicações, além de dificultar a resolução de problemas 

estruturais como a escalabilidade, o gerenciamento, a mobilidade, etc. Exigindo uma 

constante adaptação por parte dos operadores que precisam muitas vezes realizar 

ajustes em resposta as novas demandas, como a atual demanda por gerenciamento 

das conexões de rede dos dispositivos móveis. Mas, realizar essas alterações tem 

sido um grande desafio devido aos equipamentos de rede, que são geralmente 

“Caixas pretas”, no sentido que somente o fabricante tem acesso ao código fonte, 

gerando uma dependência por parte dos fornecedores e limitando as possibilidades 

dos operadores de rede na realização de ajustes (NUNES et al., 2014).  

                                                           

3
 Dispositivo intermediário da rede que exerce funções tais como inspeção, filtragem ou manipulação do 

tráfego (Ex. Firewall). 
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 Como citado, a “ossificação da Internet” impede a resolução de muitos 

problemas estruturais das redes, como segurança, mobilidade e escalabilidade. isto 

é agravado pelo fato de que a Internet se tornou parte da infraestrutura crítica da 

atual sociedade. Evoluir em termos de infraestrutura física, protocolos e 

desempenho tornou-se cada vez mais complexo, mas é necessário que a internet 

seja capaz de evoluir frente a esses desafios (NUNES et al., 2014).  

 A arquitetura SDN foi desenvolvida para facilitar a inovação e permitir o maior 

controle da rede, de forma simples, através da ideia de redes programáveis. Essa 

ideia rapidamente se tornou uma direção promissora para as redes atuais e para as 

próximas gerações da rede de computadores. A SDN surge com ampla aceitação, 

principalmente devido à sua alta flexibilidade ao separar o plano de controle do 

plano de dados, permitindo a implementação das funções de controle de rede a 

partir de uma visão centralizada, resiliência ao adotar redundância de controladores 

e confiabilidade por oferecer amplo controle da rede (SHUHAO LIU; BAOCHUN LI, 

2015). Essas características são de grande importância para o avanço das 

pesquisas na área, bem diferente das características das redes tradicionais.  

 Segundo (NUNES et al., 2014) a atenção da academia e da indústria tem se 

voltado para a pesquisa relacionada à SDN. Na academia, foi criado um grupo de 

pesquisa chamado Open Networking Research Center4 (ONRC). No lado da 

indústria, foi criada a Open Networking Foundation5 (ONF), que é composta por um 

grupo de operadoras de rede, provedores de serviços e fornecedores. A ONF é um 

consórcio sem fins lucrativos  responsável por promover a adoção da SDN através 

do desenvolvimento de padrões abertos e padronização dos elementos críticos tais 

como o protocolo OpenFlow. 

 A SDN foi dividida em camadas como forma de facilitar a inovação. A Figura 

2.4 apresenta a separação dessas camadas. De baixo para cima, a camada de 

infraestrutura é composta pelos diversos dispositivos da rede e está ligada à camada 

de controle através de um protocolo padronizado, por exemplo, o protocolo 

OpenFlow. Em seguida, a camada de controle é responsável por hospedar os 

serviços de rede como monitoramento e controle. Por último, a camada de 

aplicação, que utiliza Application Programming Interfaces (APIs) entre as aplicações 

                                                           

4
 Link: http://onrc.stanford.edu/ 

5
 Link: https://www.opennetworking.org 
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de rede e o controlador da rede. Exemplos de aplicações implementadas usando 

SDN incluem Network address translation (NAT), firewall, balanceadores de carga e 

controle de acesso à rede.  

 

 Figura 2.4 - SDN separado em camadas. 

 
Fonte: (“Open networking foundation. Online”, 2013). 

 

2.2.2 OpenFlow 

 

 Impulsionada pelo paradigma SDN, a Universidade de Stanford desenvolveu 

o OpenFlow, um protocolo de padrão aberto, que implementa o princípio SDN, ou 

seja desassocia o plano de controle do plano de dados (MCKEOWN et al., 2008). A 

ONF padronizou o OpenFlow, permitindo a disponibilização desse protocolo de 

forma aberta e bem definida, possibilitando a sua adoção em larga escala por 

pesquisadores e fabricantes de switches.  

 A arquitetura OpenFlow consiste em três componentes principais: um 

dispositivo de rede com o OpenFlow habilitado, um controlador SDN e uma ligação 

segura entre os dois (LARA; KOLASANI; RAMAMURTHY, 2013). A Figura 2.5 

apresenta um dispositivo de rede, responsável pela comunicação dos dados da rede 

no plano de dados, por exemplo, um switch executando  OpenFlow. A Figura 

também apresenta um controlador responsável por preencher as tabelas de fluxo do 

switch e por último uma camada de abstração que liga o switch OpenFlow ao 

controlador. Os switches OpenFlow utilizam tabelas de fluxo para determinar como 

os pacotes de dados serão processados e encaminhados, dependendo do fluxo que 
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esses pacotes pertencem e as regras existentes nessas tabelas (NUNES et al., 

2014).  

 

Figura 2.5 - Componentes da arquitetura OpenFlow. 

 
Fonte: (KREUTZ et al., 2015). 

 

 Uma das características mais importantes da arquitetura OpenFlow é a 

centralização do controlador SDN. Com isso, toda a inteligência da rede é 

transferida para o controlador, que através das aplicações monitora a rede de forma 

remota e gerencia todos os equipamentos OpenFlow da rede.  

 

2.2.3 Controladores OpenFlow 

 

 Na arquitetura OpenFlow, a função de monitorar e gerenciar os dispositivos 

da rede e, consequentemente, a rede como um todo é do sistema remoto 

identificado como controlador OpenFlow. O controlador fica localizado no plano de 

controle e tem acesso aos dispositivos da rede através de um canal seguro. É 

através desse canal que o controlador gerencia os diversos dispositivos da rede, 

dentre os quais estão os switches que encaminham os pacotes de acordo com as 

regras definidas na tabela de fluxo pelo controlador OpenFlow. 

Essas são algumas vantagens providas pelo controlador OpenFlow (KREUTZ et al., 

2015): 

 Abstrações oferecidas pelo plano de controle que facilita a criação de 

aplicações voltadas para rede, utilizando programação de alto nível. 

 Várias aplicações podem utilizar e compartilhar as mesmas informações da 

rede, devido o controle e monitoramento centralizados da rede, o que permite 

a tomada de decisão de forma mais eficaz. 
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 Os testes e modificações podem ser realizados facilmente e de forma 

centralizada, reduzindo a preocupação de se ter grandes estratégias para 

definir a localização física e lógica das novas funcionalidades da rede.  

 A integração de diferentes aplicações e equipamento se torna mais simples 

devido às camadas de abstração, permitindo a combinação de 

funcionalidade, independente dos fabricantes e equipamentos. 

 Vários dispositivos da rede podem estar conectados e gerenciados pelo 

mesmo controlador. Dessa forma, o controlador passa a ter uma visão global da 

rede e isso permite um maior controle na tomada de decisão pelo administrador, 

diferente das redes tradicionais em que cada dispositivo contém seu sistema de 

controle interno e exige o gerenciamento de forma especifica.  

 Diversas aplicações podem ser executadas através dos controladores 

OpenFlow. Para isso foram criados os chamados sistemas operacionais de rede. 

Esses sistemas agem como uma camada intermediária entre o switch OpenFlow e 

as aplicações desenvolvidas no nível do usuário, simplificando a programação da 

rede (LARA; KOLASANI; RAMAMURTHY, 2013). O NOX6, OpenDaylight (ODL)7 e o 

Open Network Operating System (ONOS)8 são exemplos de controladores 

OpenFlow que dão suporte a aplicações destinadas à rede OpenFlow. 

 Na literatura encontramos algumas aplicações baseadas no OpenFlow com 

objetivo de aumentar a disponibilidade da rede,  por exemplo, aplicações de 

balanceamento de carga (HANDIGOL; SEETHARAMAN, 2009) e de tolerância a 

falhas (SHARMA et al., 2011), assim como aplicações e protocolos que buscam 

virtualizar a rede (AZODOLMOLKY et al., 2011) ou controlar o acesso à rede sem fio 

como o OpenRoads (YAP et al., 2010). 

 

2.3 Gerenciamento de Mobilidade 

 

 A utilização dos dispositivos móveis tem aumentado rapidamente, incluindo a 

utilização de smartphones e tablets. Essa proliferação levou a um aumento 

significativo no tráfego de dados móveis. Os dispositivos móveis podem se conectar 

                                                           

6
 Link: https://github.com/noxrepo/nox 

7
 Link: https://www.opendaylight.org/ 

8
 Link: http://onosproject.org/ 
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à rede utilizando diferentes tecnologias sem fios, tais como redes IEEE 802.119, que 

são as redes locais sem fio (WLAN - Wireless Local Area Network) e redes celulares. 

As WLAN são utilizadas normalmente em casa, empresas e em locais públicos, 

como aeroportos e Shoppings, tornado a conectividade à rede praticamente 

onipresente. 

 Nesse contexto, surge a necessidade de trazer o gerenciamento de 

mobilidade das redes celulares para as redes WLAN, entre outras, permitindo que os 

usuários possam se locomover e consequentemente mudar de rede sem fio de 

forma rápida, eficiente e o mais transparente possível. A fim de evitar que ocorram 

atrasos, perdas de pacotes e desconexão das aplicações em uso durante a 

mudança de rede, e gere insatisfação aos usuários. 

 

2.3.1 Conceitos iniciais 

 

 A cada ano que passa a utilização das redes móveis e a quantidade de 

dispositivos móveis, entre eles o notebook, smartphone e tablets têm aumentado 

rapidamente. O desenvolvimento rápido das novas tecnologias de rede sem fio e o 

preço acessível são fatores que contribuem para o aumento do número desses 

dispositivos conectados à rede. Segundo projeções da empresa CISCO 

SYSTEMS10, em relação ao tráfego IP os tablets e smartphones alcançarão taxas de 

crescimento de 39% e 58%, respectivamente, até 2020 em comparação com o ano 

de 2015, e todos os dispositivos móveis serão responsáveis por dois terços do 

tráfego IP global até 2020.  

 Toda essa demanda fez com que o gerenciamento de mobilidade se tornasse 

crucial nesse cenário atual das redes, deixando de ser apenas necessário na rede 

de telefonia móvel, passando a ser também necessário na rede WLAN. O 

gerenciamento de mobilidade surge com objetivo de resolver ou suavizar o problema 

de perda de conexão durante a mudança de rede por parte do dispositivo móvel. 

Esse processo de mudança de rede é conhecido por Handoff ou Handover. O 

gerenciamento de mobilidade busca criar maneiras proativas de manter a 

                                                           

9
 Padrão WLAN: http://www.ieee802.org/11/ 

10
 Link: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-

hyperconnectivity-wp.html 
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comunicação ou restabelecer a comunicação com a rede por parte dos dispositivos, 

enquanto este migra de uma rede para outra. 

 Na literatura é possível encontrar muitas soluções que propõem 

gerenciamento de mobilidade. A grande maioria atua na camada dois da rede, o que 

as torna dependentes de tecnologias ou protocolos específicos para funcionar. 

Outras soluções trabalham na camada três da rede, as quais normalmente são 

baseadas no protocolo IP.  

 Segundo (LILI WANG et al., 2014) duas soluções típicas para gerenciamento 

de mobilidade são Mobile IPv6 (MIPv6) (JOHNSON; PERKINS; ARKKO, 2004) e 

Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) (S. GUNDAVELLI et al., 2008). O MIPv6 é um protocolo 

de mobilidade baseada no hospedeiro e que tem um problema de implantação 

devido ao fato de que o dispositivo móvel precisa modificar a sua funcionalidade 

como cliente na pilha IP. No entanto, o PMIPv6, é uma solução de mobilidade 

baseada na rede e fornece apoio à mobilidade para os dispositivos móveis sem 

qualquer participação dos dispositivos móveis, e assim possui um desempenho 

melhor do que MIPv6. 

 Apesar do  MIPv6 e PMIPv6 oferecerem suporte à mobilidade e manter as 

sessões ativas nas situações em que o dispositivo móvel muda de rede, eles são 

baseados no conceito Centralized Mobility Management (CMM), que depende da 

existência de Home Agent  e um Local Mobility Anchor (LMA) para funcionar. Essa 

dependência não satisfaz as exigências de escalabilidade que as redes têm exigido 

por conta do grande crescimento no número de usuários móveis conectados à rede 

sem fio (LILI WANG et al., 2014). Outras soluções são Fast Mobile IPv6 (FMIPv6), 

Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPv6), que são protocolos de gerenciamento de 

mobilidade baseados no dispositivo móvel, e o Proxy Mobile (PMIP), que é baseado 

na rede. 

 A grande vantagem do PMIP é a não necessidade de modificação do 

dispositivo móvel. Isso o torna um dos protocolos mais eficientes para o 

gerenciamento de mobilidade. Ele também reduz a latência durante o processo de 

handover em comparação com seus concorrentes, como citado por (KONG; LEE, 

2008). 
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2.3.2 Gestão de localização e Handover 

 

 Dentro do contexto de mobilidade entre redes sem fio, o processo de 

Handover representa o momento em que o usuário ao se mover, realiza mudança ao 

desconectar de uma rede e se conectar em outra. Porém o IP não dá suporte nativo 

a essa mudança, fazendo com que os pacotes sejam descartados e as conexões 

perdidas. O desejo dos usuários é que essa mudança de rede ocorra o mais 

transparente possível, de modo que não seja percebida qualquer mudança 

significativa ou desconexão das aplicações conectadas à rede.  

 O gerenciador de mobilidade precisa no mínimo de dois componentes. O 

primeiro é o gerenciamento de localização, que tem como função monitorar e saber 

onde está o determinado dispositivo na rede, mesmo que esse dispositivo se mova 

de um ponto de acesso para outro. Esse controle da localização permite que as 

rotas da rede sejam atualizadas e um pacote destinado ao cliente seja entregue 

mesmo que esse tenha realizado o handover. O segundo componente é o 

gerenciador de handover que tem a função de manter as conexões ativas durante o 

processo de mudança de rede. Essa mudança é classificada como handover vertical 

ou horizontal (AKYILDIZ et al., 1999). 
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 Os autores (LI et al., 2015) definem o handover horizontal na situação em que 

há mudança de rede para uma nova rede com a mesma tecnologia (ex. Wi-Fi para 

Wi-Fi) representado na Figura 2.6 pelos pontos (A) e (B). Dessa forma, o dispositivo 

continua utilizando a mesma interface de rede e em alguns casos continua no 

mesmo domínio de rede. O handover vertical, por outro lado, ocorre quando o 

dispositivo muda de rede para uma com tecnologia diferente da que estava antes. 

Dessa forma é necessário mudar a interface de rede, por exemplo, desconectar da 

rede WiFi e conecta em uma rede 4G, esse processo está representado pelos 

deslocamento entre os pontos (B) e (C). 

 

Figura 2.6 - Exemplo de Handover Horizontal e Handover Vertical. 

 
Fonte: (LI et al., 2015) 

 

2.3.3 Mobilidade em Redes Definidas por Software 

 

 Cada dispositivo móvel conectado na rede segue seus próprios padrões. Eles 

recebem implementações de firmware e sistemas modificados, dessa forma cada 

fabricante implementa controle e gerenciamento individual, acoplado dentro do 

próprio dispositivo. Esses fatores tornam difícil o gerenciamento e controle de uma 

grande quantidade de dispositivos heterogêneos conectado na rede. A SDN vem 

demonstrando alta capacidade de auxílio aos administradores de rede para 

monitorar, configurar e gerenciar as redes de computadores, mesmo em cenários 

com diferentes dispositivos de diferentes fabricantes conectados a ela. Cada vez 
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mais são encontradas novas aplicações baseadas em SDN propondo flexibilizar e 

tornar a administração da rede mais inovadora. 

 Dentro do contexto de gerenciamento de mobilidade, o paradigma SDN 

propõe alguns benefícios, entre os quais estão a redução da sinalização e 

sobrecarga na rede, uma vez que é possível gerenciar a mobilidade dos usuários 

móveis sem a necessidade de utilizar túnel na rede e protocolos específicos para 

mobilidade. Durante a movimentação do usuário, o controlador, por ter total visão da 

rede SDN, consegue detectar as mudanças de localização do dispositivo móvel e, 

conforme estas mudanças ocorrem, o controlador imediatamente cuida de atualizar 

as regras de fluxo e direcionar o tráfego para a nova localização (TANTAYAKUL; 

DHAOU; PAILLASSA, 2016).  

 

2.4 Considerações Finais 

  

 Esta seção apresentou um resumo dos conceitos, que fundamentam o 

desenvolvimento da infraestrutura que será proposta. Inicialmente foram 

apresentados os principais conceitos relativos à computação em nuvem móvel, 

seguido dos conceitos que envolvem as redes definidas por software e por último 

foram apresentadas informações sobre o gerenciamento de mobilidade, 

possibilitando ao leitor conhecer de forma básica os conceitos que fundamentam 

esse trabalho. A seção 3 apresentará um resumo de alguns trabalhos relacionados 

aos temas expostos nessa seção 2. 
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3 - TRABALHOS RELACIONADOS  

 

 Muitas pesquisas e trabalhos nesta área já foram desenvolvidos. Para o 

presente estudo serão considerados alguns destes. Os trabalhos relacionados foram 

divididos em três seções de acordo com tópicos apropriados aos temas-chaves 

SDN, MCC e gerenciamento de Mobilidade.  A seção 3.1 discute os trabalhos 

relacionados à integração das redes SDN com a MCC. A seção 3.2 aborda soluções 

de gerenciamento de Mobilidade utilizando SDN. A seção 3.3 destaca artigos sobre 

gerenciamento de Mobilidade na MCC. A discussão do trabalho aqui proposto com 

os trabalhos relacionados é apresentada na seção 3.4. Na seção 3.5 são 

apresentadas as considerações finais desta seção. 

 

3.1 Integração SDN e MCC 

 

 Na literatura é possível encontrar alguns trabalhos envolvendo SDN e a 

arquitetura MCC, entre eles é possível citar (LIAO; QIU; LEUNG, 2015), que propõe 

uma abordagem baseada em cloudlet  aplicada a uma Central Telefônica móvel. O 

conceito SDN foi utilizado através do CPqD OpenFlow1.3 softswitch11 na camada de 

transporte. A SDN permitiu de forma menos complexa modificar o GPRS Tunneling 

Protocol (GTP) para encaminhar os pacotes a uma cloudlet em ambientes em que a 

cloudlet não é aplicada como padrão, permitindo assim a sua utilização. Por sua vez 

a cloudlet possibilita uma melhora significativa quando comparada com a nuvem 

tradicional externa.  

O trabalho de (LIAO; QIU; LEUNG, 2015) discute três possibilidades de 

integração entre o SDN e MCC. A primeira utiliza uma nuvem pública remota, 

adicionando Quality of Service (QoS) e controle de banda, reservando uma fatia da 

rede para cada dispositivo. A segunda levanta a possibilidade de offloading entre 

dispositivos ligados na mesma enhanced NodeB (eNodeB) usando Long Term 

Evolution (LTE) e Evolved Packet Core (EPC), compartilhando recursos de forma 

distribuída, o que os autores chamaram de nuvem móvel local. Por último, a 

proposta de uma solução chamada Software Defined Mobile cloudlet (SDMC) é 

                                                           

11
 Implementa um switch em software no espaço do usuário compatível com OpenFlow 1.3 Link: 

https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13 
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apresentada. Ela visa mitigar os problemas na utilização da MCC, já que não é 

necessário redesenhar os elementos da rede móveis atuais e os caminhos de 

roteamento existentes, ou seja, elementos centrais de redes móveis não precisam 

ser modificados. O ambiente de teste consistiu em uma máquina executando o 

hypervisor Virtualbox com três hosts e um switch OpenFlow, sendo um host para 

gerar os pacotes GTP, um host como cloudlet para retransmitir os pacotes e um host 

como receptor dos pacotes GTP. Sempre que o Switch recebe um pacote com o 

destino ao receptor ele o encaminha ao host cloudlet para ser processado na MCC. 

Os autores utilizaram como indicativo na avaliação o tempo de envio do pacote e 

seu retorno. 

Diferente do trabalho anterior, os autores (KU; LU; GERLA, 2014) 

apresentaram uma proposta para MCC baseada em SDN com foco nas Redes 

Móveis Ad hoc (MANET - Mobile Ad hoc network). Foram considerada diferentes 

tecnologias de acesso à rede (WiFi e 4G), os momentos de mobilidade que gera 

indisponibilidade no acesso a nuvem e a seleção da melhor frequência para 

comunicação entre os nós através da rede sem fio. Os testes foram realizados no 

ambiente simulado NS312. A avaliação utilizou três padrões de priorização de 

tráfego, são eles: Seleção do caminho baseado em mapa global, que busca o 

caminho mais curto, transmissão Multipath, que envia pacotes adicionais por outros 

caminhos no intuito de aumentar a possibilidade dos pacotes chegarem ao destino 

e, por último, a escolha baseada no feedback, opção que permite ao usuário 

informar qual tipo de tráfego ele deseja priorizar como, por exemplo, stream de 

vídeo. A proposta baseada em SDN foi comparada com roteamento MANET 

tradicional. 

Foi necessário realizar alterações no OpenFlow que o permitiu operar no 

cenário MANET realizando descoberta dos nós vizinhos através da rede sem fio. A 

separação do plano de controle do plano de dados através das diferentes 

tecnologias de rede que o nó possui, ficando a rede 4G/LTE para plano de controle, 

por possuir longo alcance e a rede Wi-Fi com o plano de dados, por possuir maior 

largura de banda.  

Os nós podem de forma opcional implementar um controlador local, utilizado 

como backup do controlador global e como primário nas situações em que o 

                                                           

12
 NS3 é um simulador de redes de computadores. Link: https://www.nsnam.org/ 
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controlador global estiver inacessível. O controlador global, que está hospedado na 

nuvem é responsável por inserir as regras nas tabelas de conexão dos nós. Os nós 

podem atuar enviando e recebendo dados (cliente/servidor) ou como rota no 

encaminhamento do tráfego para outros nós.  

 

3.2 Gerenciamento de Mobilidade com SDN 

 

 Os autores (AVELAR; AVELAR; DIAS, 2013) propuseram a arquitetura 

PMIPFlow, que  busca oferecer gerenciamento de mobilidade em SDN. O trabalho 

utilizou como base o Network-Based Localized Mobility Management (NetLMM) e 

PMIPv6 (Proxy Mobile IPv6). Essa escolha teve como forte argumento o fato de 

retirar do dispositivo móvel as funções relacionadas à mobilidade e transferir essa 

responsabilidades para a rede. Dessa forma, a rede passa a ter a tarefa de realizar o 

handover, buscando sempre o melhor canal para acesso durante a movimentação 

dos dispositivos ligados à rede.  

A solução PMIPFlow foi implementada utilizando um testbed e os autores 

desenvolveram um mecanismo de decisão de handover baseado em  lógica Fuzzy. 

Ele busca reduzir de forma proativa o atraso durante o processo de handover. O 

PMIPFlow utiliza para tomada de decisão os valores do Round Trip Time (RTT) e 

Intensidade do Sinal Recebido (RSS - Received Signal Strength). Por fim, o trabalho 

demonstrou a eficácia da proposta através dos resultados obtidos durante as 

requisições de tráfego de vídeo, utilizando métricas de QoS e Quality of Experience 

(QoE). A avaliação comparou a proposta PMIPFlow com tomada de decisão 

antecipada baseado na lógica Fuzzy e o PMIPFlow sem a proposta de antecipação 

de handover. A QoS foi analisada em termos de perda de pacotes, vazão e jitter, e a 

QoE através das métricas Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) e Structural Similarity 

Index (SSIM). Os testes de atraso de pacotes a proposta fuzzy foi 128,88% melhor 

que sem a proposta e em relação à porcentagem de perda de pacotes, o PMIPFlow 

junto com Fuzzy foi superior em 260%. 

O trabalho (TANTAYAKUL; DHAOU; PAILLASSA, 2016) levantou o seguinte 

questionamento: é melhor utilizar protocolos de gerenciamento como o PMIPv6 junto 

com a SDN ou seria redundante, pois a SDN é suficiente para gerenciar a 

mobilidade dos dispositivos móveis?  O artigo responde essa pergunta através da 

implementação do gerenciamento de mobilidade baseado em SDN chamado de 
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SDN Mobility. A implementação teve como objetivos reduzir a sinalização da rede, a 

não utilização de protocolos de mobilidade, buscando diminui a latência da rede e 

também reduzir as perdas de pacotes em comparação com PMIP. Os testes foram 

realizados no Mininet13, utilizando o modelo de conexões a cabo, devido à limitação 

do Mininet de não suportar implementações utilizando o modelo de acesso sem fio. 

O autor comparou as duas soluções utilizando a perda de pacotes e taxa de 

transferência como métrica de avaliação. Os resultados demonstraram que a perda 

de pacotes foi aproximadamente duas vezes menor quando utilizada a solução SDN 

Mobility em comparação com o PMIPv6 e houve uma melhora na taxa de 

transferência de 1 Mbps quando utilizada a solução SDN Mobility. 

 

3.3 Gerenciamento de Mobilidade na MCC 

 

 O trabalho (RAVI; PEDDOJU, 2014) trata sobre dois grandes desafios da 

MCC, a mobilidade e eficiência energética. Dois algoritmos para tomada de decisão 

são propostos. O primeiro decide se o offloading deve ser realizado. Esse é baseado 

na lógica fuzzy e adota como parâmetros fatores que foram identificados como “fator 

de offloading” e “fator de risco”. O segundo algoritmo toma a decisão de qual o 

melhor momento para realizar o handover, tendo como base a intensidade do sinal, 

taxa de transferência da rede e o número de interações entre o dispositivo móvel e a 

cloudlet. Ao realizar o handover, o dispositivo se conecta a uma nova cloudlet e 

recebe o resultado, o que permite mobilidade por parte do dispositivo. Tanto a 

escolha de realizar o offloading quanto a mobilidade tem como objetivo a redução do 

consumo de energia por parte do dispositivo móvel. 

A solução proposta por (RAVI; PEDDOJU, 2014) distribuiu os componentes 

entre a nuvem e o dispositivo móvel. A nuvem ficou encarregada por guardar 

informações dos dispositivos conectados à cloudlet, receber e gerenciar as 

requisições dos dispositivos a cloudlet, gerenciar a criação e disponibilização das 

máquinas virtuais e processar as requisições dos dispositivos móveis. O dispositivo 

móvel ficou com os módulos responsáveis pela aplicação, que sinaliza o interesse 

que a aplicação tem em realizar o offloading, o Proxy conecta o dispositivo à 

cloudlet, o módulo encarregado pela conexão para verificar a intensidade do sinal e 

                                                           

13
 Mininet é um emulador de redes, Site Oficial: http://mininet.org/ 
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a largura de banda entre o dispositivo e a cloudlet e por último a tomada de decisão 

que escolhe se o offloading será realizado ou não, foi montado um testbed para 

avaliar a solução através de métricas de consumo de energia.  

O trabalho (YANG et al., 2014) propõe um modelo de serviço para handover 

chamado de service handover mechanism using the Delaunay triangulation 

(DTSHM), que gerencia a mobilidade utilizando o modelo de serviço Master-Standby 

e o modelo de Triangulação de Delaunay. O modelo Master-Standby permite que 

quando se tem uma série de pontos de acesso, três sejam escolhidos, sendo um 

ponto de acesso para ser o principal e dois pontos de acesso em espera. O trabalho 

também propõe um algoritmo que identifica entre os três pontos de acesso, aquele 

com melhor sinal. Esse será utilizado pelo dispositivo para se conectar à rede sem 

fio. O segundo e o terceiro são utilizados apenas para armazenar em cache os 

pacotes de dados, pois em caso de handover os dados serão entregues 

rapidamente, dado que possivelmente o dispositivo ao mudar de rede se conectará 

em um desses dois pontos de acesso que possui os pacotes em cache.  

A validação da proposta DTSHM foi realizada através da comparação entre o 

DTSHM e os protocolos MIPv6, FMIPv6 e FHMIPv6. O Conceito MCC foi aplicado 

nos testes, ao simular um cliente conectado e utilizando recurso de uma MCC. 

Foram avaliados o tempo de atraso do handover e a interrupção dos serviços. O 

ambiente de teste foi o NS2. Os testes de handover demonstraram um ganho 

significativo quando a proposta DTSHM é utilizada, devido ao sistema de cache que 

permite a entrega dos dados de forma rápida, mesmo em ambiente em que o 

dispositivo está em movimento. Porém, o trabalho destaca que o DTSHM exige mais 

espaço de memória secundária nos pontos de acesso, por conta de os dados serem 

entregues para cache nos pontos de acesso que estão com reserva. 

 

3.4 Discussão dos trabalhos relacionados 

 

 A infraestrutura proposta por essa dissertação tem como contribuição o 

gerenciamento de mobilidade SDN no ambiente MCC, sem a necessidade de utilizar 

protocolos adicionais aos já existentes na rede ou realizar modificação no lado do 

dispositivo. Em relação ao trabalho apresentado em  (LIAO; QIU; LEUNG, 2015), o 

diferencial está em utilizar o OpenFlow1.3  no nível do Kernel dos roteadores sem 
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fio, diferente do CPqD OpenFlow1.3 softswitch que é executado no espaço do 

usuário. Essa diferença permite maior volume de dados trafegado na rede.  

 Os trabalhos (AVELAR; AVELAR; DIAS, 2013) e (TANTAYAKUL; DHAOU; 

PAILLASSA, 2016) também seguiram essa linha de gerenciar a mobilidade da rede 

utilizando apenas SDN. Porém, não utilizam as vantagens que a MCC proporciona 

aos dispositivos móveis, diferentemente do proposto por essa dissertação, que 

busca oferecer aos dispositivos uma infraestrutura que os permitam realizar 

offloading computacional com a garantia que tanto a cloudlet quanto a rede dará o 

suporte necessário para esse processo ser concluído sem interrupção.  

 Já os autores (KU; LU; GERLA, 2014) buscaram oferecer um bom suporte no 

nível da rede, mas a proposta exige que o dispositivo tenha duas interfaces 

conectadas à rede e também não faz uso direto dos benefícios da MCC. 

 A integração do sistema operacional de nuvem com a SDN apresentada neste 

trabalho é mais uma contribuição que permite uma maior flexibilidade e rápida 

adaptação da rede às constantes mudanças do ambiente MCC. Assim como a 

utilização de cache remoto na MCC que se mostra vantajoso nas situações em que 

o dispositivo fica desconectado da rede por muito tempo ou para reduzir o tempo de 

espera das solicitações feitas à cloudlet. De todos os trabalhos relacionados, apenas 

(YANG et al., 2014) utilizou cache e diferente do proposto aqui, eles armazenaram o 

cache na memória dos roteadores sem fio, que possuem capacidade de 

armazenamento bastante limitada, enquanto o aqui proposto armazena o cache na 

MCC, usufruindo da rica capacidade, que é uma das características da MCC.  

 Por último, é importante destacar que os testes realizados neste trabalho 

levaram em conta além do tempo de resposta, o consumo da bateria do dispositivo 

móvel, onde apenas  (RAVI; PEDDOJU, 2014) seguiu por essa linha. A importância 

de avaliar o consumo de energia é devido ao fato de ainda ser um dos grandes 

desafios para a MCC. 

O Quadro 3.1 realiza uma comparação entre os trabalhos relacionados.
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Quadro 3.2 - Comparação da proposta com os trabalhos relacionados. 

Proposta Objetivo da proposta 
Ambiente de 

avaliação 
caching 
remoto 

Recurso 
de nuvem 

Controlador 
SDN 

Gerenciamento 
de mobilidade 

Protocolo 

LIAO; QIU; LEUNG, 
2015 

Direciona o acesso a MTSO para uma 
cloudlet 

MT/EM NP CCS COD NP GT/OF 

KU; LU; GERLA, 2014 
Priorização de tráfego e roteamento em 
Manet com SDN 

MA/SM NP CSN CI NP OF 

AVELAR; AVELAR; 
DIAS, 2008 

Gerenciamento de mobilidade em SDN 
com antecipação de Handover 

WF NP NP NOX MF OF 

TANTAYAKUL; 
DHAOU; PAILLASSA, 
2016 

Gerenciamento de mobilidade baseado 
em SDN 

RC/EM NP NP RYU GBR OF 

RAVI; PEDDOJU, 2014 
Mobilidade entre cloudlets e eficiência 
energética.  

WF NP CL/NVP NUS MC NP 

YANG et al., 2014 
Serviço de handover utilizando 
triangulação e cache 

WF/SM CPA NA NUS MT NP 

Solução proposta 

Economizar energia e melhorar o 
desempenho das aplicações móveis em 
relação ao tempo de execução, com 
suportar a mobilidade transparente ou 
utilização de cache remoto. 

WF/4G CC CL/NVP ODL GBR OF 

MT: MTSO CCS: cloudlet como serviço COD: CPqD OpenFlow1.3 softswitch e dpctl 

MA: MANET CSN: Controlador SDN na nuvem CI: Controlador interno do NS3 

WF: 802.11 (WiFI) CL: cloudlet  NOX:  Controlador NOX 

RC: Rede cabeada NA: Acesso à nuvem RYU: Controlador RYU 

EM: Emulador NVP: Nuvem pública  ODL: Controlador OpenDaylight 

SM: Simulador 
 

NUS: Não utiliza SDN 
4G: Quarta Geração de 
banda larga móvel 

GT: Protocolo GTP-U 

     
  

  OF: Protocolo OpenFlow MF: Mecanismo de decisão de handover em Fuzzy 
CPA: Cache  no Ponto 
de Acesso  

GBR: Gerenciamento baseado em regras OpenFlow 

CC: Cache na cloudlet 
 

MC: Troca do resultado entre cloudlet 
NP: Não Possui   MT: Utiliza técnicas de Triangulação e o modelo master-standby 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 



48 

 

 

3.5 Considerações Finais 

 

 Os trabalhos apresentados nessa seção demonstraram a relevância em 

pesquisar sobre a mobilidade e a redução do consumo de energia dos dispositivos 

móveis, que são dois temas desafiadores na MCC. O uso da SDN mostra ganhos 

significativos na utilização dos diversos recursos da rede de forma simplificada. A 

MCC por outro lado é utilizada para prover serviços, onde alguns trabalhos utilizam a 

elasticidade e o poder computacional da MCC para processar as diversas aplicações 

demandadas pelos dispositivos móveis. Outros a adotam apenas para hospedar 

serviços como o controlador SDN ou como ponto central para gerenciar a interação 

entre as cloudlets, que não necessariamente precisariam estar na nuvem.  

 O gerenciamento de mobilidade com SDN reduz a quantidade de sinalização 

na rede e conforme essa pesquisa demostrará a não necessidade de reconexão 

durante a comunicação com a cloudlet. Embora, poucos trabalhos tratam do 

consumo de energia dos dispositivos móveis durante a mobilidade, alguns deles 

utilizam offloading computacional, mas avaliam apenas o tempo de resposta. Outro 

fator importante que deve ser destacado é a utilização de sistema de cache remoto 

como forma de reduzir o reprocessamento nos casos que não foi possível manter a 

conexão ativa por conta de uma desconexão por um tempo longo.   
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4 - PROPOSTA 

  

 Esta seção apresenta uma proposta de infraestrutura para operações de 

offloading computacional em ambiente com a cloudlet integrada com SDN levando 

em consideração a mobilidade dos usuários. Serão apresentados detalhes da 

implementação, a sinalização, os elementos que compõem o protótipo e suas 

configurações. No início da seção é feita uma descrição geral da proposta, como 

forma de mostrar uma visão do todo. Em seguida, o funcionamento do ambiente 

através da sinalização e a função de cada equipamento envolvido. Também é 

apresentada a implementação do protótipo, iniciando pelos seus principais 

elementos e suas configurações. 

 

4.1 Arquitetura da infraestrutura 

 

 A Figura 4.1 apresenta o cenário proposto, tendo como destaque os principais 

componentes envolvidos. O cenário é composto por três elementos, sendo o 

primeiro, o ambiente MCC, responsável por processar as solicitações do dispositivo 

móvel, em seguida está o gerenciamento de mobilidade da rede sem fio e por último 

o sistema de offloading computacional. 

 A cloudlet, que faz parte do ambiente MCC, foi criada utilizando o OpenStack, 

que é um sistema operacional para a construção de nuvens públicas e privadas. Os 

serviços foram divididos em dois servidores, o primeiro chamado de “nó de controle” 

e o segundo de “nó de computação”.   

 O nó de controle é responsável por gerenciar os serviços que permitem a 

criação de máquinas virtuais, denominadas de instâncias, as configurações de rede, 

o controle de acesso aos serviços e o Dashboard que oferece uma interface gráfica 

baseada na Web para acesso aos serviços do Openstack.  

 O nó de computação, por outro lado, fica responsável apenas por oferecer 

recursos de hardware, utilizado pelas instâncias. Dessa forma o servidor nó de 

computação pode se dedicar apenas a gerenciar o ciclo de vida das instâncias. 

Vários nós de computação podem ser adicionados a uma única nuvem, como forma 

de aumentar a capacidade dos recursos computacionais, disponível para as 

instâncias, tornando possível utilizar o conceito de elasticidade, que é uma das 

características da computação em nuvem.  
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Figura 4.1 - Ambiente de gerenciamento de mobilidade para Operações de 

Offloading Computacional Utilizando Controlador SDN integrado com a 
cloudlet. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 A comunicação dos servidores e o acesso entre as instâncias e à rede 

externa é toda baseada em SDN. Essa integração entre os paradigmas nuvem e 

SDN, permite um maior controle da rede, principalmente pela vantagem que o switch 

virtual OpenVswitch junto com protocolo Openflow oferece ao ambiente de máquinas 

virtuais. A computação em nuvem tem exigido rápida adaptação da rede durante as 

constantes mudanças de IP e migrações das instâncias de um servidor para outro. 

Essa integração amplia as possibilidade de adicionar novas funcionalidades a rede, 

como balanceamento de carga e suporte à QoS.  

 O gerenciamento de mobilidade compõe a segunda parte do cenário e 

permite que os dispositivos se movam de uma rede sem fio para outra e 

permaneçam com as conexões que estavam ativas antes da mudança. A estrutura 
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da rede é composta por roteadores sem fio, chamados de Openflow Mobility Access 

Gateway (OMAG), responsáveis por prover acesso à rede sem fio, assim como por 

um roteador chamado de OLMA (Openflow Localized Mobility Anchor) que tem como 

função ser o gateway dos OMAGs e por último um servidor Linux, executando a 

plataforma OpenDaylight para controlar toda a rede SDN e também executar a 

aplicação que permite gerenciar a mobilidade dos usuários, sem a necessidade de 

utilizar agentes ou protocolos específicos para esse fim.  

 Por último se tem o dispositivo móvel, que é o maior beneficiado dessa 

infraestrutura proposta. Esses dispositivos utilizam aplicações codificadas para 

realizar o processo de offloading. Essas aplicações utilizam o Multiplatform 

Offloading System14 (MpOS) que permite a realização do processo de offloading 

computacional. O MpOS oferece um Middleware que é executado no dispositivo 

junto com a aplicação, esse realiza descoberta de cloudlet e inicia o processo de 

offloading da aplicação para a instância. O MpOS Plataform é o componente que é 

executado no lado do servidor e tem a responsabilidade de receber as solicitações, 

processá-las e devolver o resultado ao dispositivo.  

 

4.2 Sinalização 

 

O paradigma SDN através do protocolo OpenFlow abre uma nova 

oportunidade para alavancar os serviços com suporte adequado à mobilidade, na 

medida em que permite configuração dinâmica e programável. 

Neste contexto, o gerenciamento de mobilidade aproveita os benefícios deste 

novo paradigma e o emprega através de uma aplicação SDN, cuja sinalização será 

detalhada no item 4.2.1. 

Para visualizar a sinalização, é importante definir alguns termos baseados no 

PMIPv6, uma vez que o desenvolvimento da aplicação de gerenciamento de 

mobilidade foi inspirada neste protocolo.  

 Os OMAGs são os provedores de acesso da rede sem fio que monitoram a 

mobilidade dos dispositivos móveis. Os OLMAs são os gateways dos OMAGs, 

responsáveis por gerenciar todo o tráfego que sai do dispositivo móvel e chega ao 

                                                           

14
 Link para o projeto: https://github.com/ufc-great/mpos 
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recurso de nuvem. Além disso, mantêm estruturas de dados que permitem saber se 

o usuário está se movendo entre OMAGs diferentes (handover).  

O Proxy Binding Update (PBU) é uma mensagem a ser enviada do OMAG ao 

OLMA para associar o próprio endereço do OMAG com a identidade do nó móvel, 

por exemplo, o endereço Medium Access Control (MAC). O Proxy Binding Ack (PBA) 

é uma mensagem de retorno do OLMA para o OMAG contendo o prefixo de rede a 

ser atribuído ao dispositivo móvel para em seguida, o OLMA adicionar regras de 

roteamento para o respectivo prefixo.  

Por fim, o Binding Cache Entry (BCE) é criado pelo OLMA para registrar 

informações do dispositivo móvel (por exemplo, identificador do dispositivo), e o 

MNPolicyProfile, cria um perfil para cada dispositivo conectado na rede com suas 

informações. Através desse perfil é possível saber se a conexão trata de um 

handover.  

 

4.2.1 Sinalização com Gerenciador de Mobilidade  

 

As duas sinalizações a serem descritas a seguir, somente são possíveis com 

o uso da infraestrutura composta pelos OMAGs, OLMA, Controlador OpenDaylight 

(na Figura 4.2 é visto pela sigla C-ODL) com a aplicação de gerenciamento de 

mobilidade e Servidor cloudlet com o serviço de nuvem correspondente ao 

aplicativo.  

A sinalização apresentada na Figura 4.2, trata de um cenário em que o 

dispositivo móvel está inicialmente estabelecendo conexão com o roteador OMAG1, 

e com a conexão estabelecida, identifica a presença de uma cloudlet, para em 

seguida realizar a implantação de serviço do aplicativo, logo, pode-se seguir tais 

etapas: 

 (1) O dispositivo móvel inicia o processo de ingresso na rede solicitando uma 

conexão ao OMAG1, que imediatamente informa ao controlador ODL para 

registrar o MNPolicyProfile.  

 (2) O dispositivo móvel inicia a solicitação de IP enviando um pacote Dynamic 

Host Configuration Protocol (DHCP) DISCOVER. O OMAG1 encaminha a 

solicitação para o controlador ODL e também (3) envia uma mensagem PBU 

solicitando a atribuição de uma interface ao seu endereço. 
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Figura 4.2 - Sinalização do primeiro acesso à rede e descoberta da cloudlet. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

  (Evento A). No controlador ODL (especificamente na instância que 

representa o OLMA), é criado um BCE para registrar as informações do 

dispositivo móvel. 

 (4) O controlador ODL responde com uma mensagem PBA criando as regras 

de encaminhamento dentro do roteador OMAG1 para definir o caminho que 

os próximos pacotes do dispositivo móvel irão seguir para receber o IP.  

 (5) O controlador também tem a função de servidor DHCP. Dessa forma ele 

mesmo oferta um IP ao dispositivo móvel, (6) o dispositivo móvel responde 

aceitando o IP ofertado (7) e o controlador confirma a reserva do IP, 

finalizando o processo de atribuição do IP. 

 (8) Em seguida, são criadas as regras de roteamento e encaminhamentos 

específicos para o IP e Interface do dispositivo móvel, no OLMA e OMAG1. 
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 Com a conexão estabelecida, inicia-se o serviço de descoberta da cloudlet. 

(9) O cliente no dispositivo, anuncia sua presença na rede, usando o 

protocolo UDP Multicast. (10) O servidor MpOS na cloudlet, após detectar 

este anúncio, responde ao cliente enviando seu IP através do protocolo UDP 

Unicast.  

 Sabendo que existe um servidor MpOS na rede sem fio, (11) o cliente envia 

uma mensagem contendo o nome e versão do aplicativo móvel para qual 

pretende executar operações de offloading. (12) O servidor verifica se existe 

um serviço correspondente ao aplicativo, para em seguida responder com 

uma mensagem no formato json, a existência ou inexistência do serviço.     

 Como se trata do primeiro acesso à cloudlet, é natural que o serviço 

correspondente ao aplicativo não exista, então (13) o cliente envia a 

quantidade de arquivos que serão transmitidos ao servidor para iniciar a 

implantação do serviço. (14) O servidor ao receber a quantidade, responde 

confirmando o recebimento.  

 (15) O cliente envia todas as dependências necessárias para executar a 

aplicação no servidor, seguindo o padrão de enviar primeiro o nome do 

arquivo, seguido pelo o tamanho do arquivo e por último o seu conteúdo. (16) 

Após receber todos os arquivos, o servidor envia o número da porta onde o 

serviço do aplicativo está sendo executado, possibilitando a partir deste 

momento as operações de offloading.   
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A sinalização descrita a seguir, na Figura 4.3, trata de um cenário em que o 

dispositivo móvel inicia a operação de offloading, enviando a sua solicitação para um 

servidor cloudlet através do OMAG1, em seguida movimenta-se para a área de 

cobertura do OMAG2, acontece o handover, o processo é finalizado ao receber o 

resultado do processamento.  

 

Figura 4.3 - Sinalização do handover durante o processo de offloading. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 (1), (2), (3) Com a conexão estabelecida e os serviços de descoberta e 

implantação finalizados, (4) o cliente MpOS dispara as operações de 

offloading enviando o nome da classe, o nome método pertencente à classe, 

e os valores dos parâmetros dos métodos para o processamento remoto. 

Após o envio, um handover acontece.    

 (5) Com a mudança de rede, o dispositivo passa a solicitar uma nova conexão 

com o roteador OMAG2, que redireciona para o controlador ODL. O 

controlador ODL ao receber a solicitação, verifica os perfis registrados e ao 

detectar que se trata de um handover, atualiza o MNPolicyProfile com a nova 

localização do dispositivo móvel.  
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 (6) O dispositivo móvel envia uma solicitação de IP ao servidor DHCP do 

controlador ODL. Por já saber que se trata de um handover, (7) o controlador 

oferece o mesmo IP que o dispositivo estava utilizando antes. (8) O 

dispositivo móvel responde aceitando o IP ofertado, (9) e o controlador 

confirma a reserva do IP, finalizando o processo de atribuição do endereço IP. 

 (10) O OLMA recebe as novas regras para atualizar a localização do 

dispositivo e definir novas rotas. (11) Em seguida o controlador ODL envia as 

novas regras OpenFlow para o OMAG1 deletar as antigas e o OMAG2 criar 

novas regras de fluxo que direcionam para o dispositivo. 

 Com a comunicação reestabelecida, (12) o servidor MpOS apenas retorna o 

resultado do processamento para o dispositivo móvel.    

É importante ressaltar que após a mudança de rede (handover), a aplicação 

de gerenciamento de mobilidade entrega o mesmo endereço IP ao dispositivo 

móvel, tornando a mobilidade transparente para o servidor MpOS na entrega do 

resultado do processamento. 

 

4.2.2 Sinalização com Caching Remoto 

 

A sinalização com Caching remoto trata do mesmo cenário de handover da 

sinalização com gerenciamento de mobilidade, tendo como diferença que a 

infraestrutura de OMAGs, OLMA, Controlador ODL não são utilizados, ficando o 

servidor de cloudlet com o serviço de nuvem mais o caching remoto. O objetivo é 

ilustrar um cenário de indisponibilidade de uma rede controlada por uma aplicação 

de gerenciamento de mobilidade, ficando a cargo do caching remoto acelerar as 

solicitações dos dispositivos móveis quando estes realizam handover para outras 

redes.   

No cenário mostrado na Figura 4.4, novos termos surgem, onde os 

Roteadores Sem Fio (WR - Wireless Router), são elementos de rede responsáveis 

por prover acesso sem fio e rotear os pacotes da origem ao destino. Outro elemento 

de rede é o Gateway (rotulado pela sigla GW), que intermedia a comunicação do 

dispositivo móvel com a cloudlet e vice-versa. Isto vale tanto para o WR1 quanto 

para o WR2. Desta forma pode-se descrever o cenário: 

 (1) O dispositivo móvel solicita o estabelecimento de uma nova conexão com 

o WR1. (2) Em seguida o dispositivo solicita o IP ao servidor DHCP do WR1. 
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Este então oferece um IP ao dispositivo. (3) O dispositivo aceita e o WR1 

confirma a reserva do IP estabelecendo em seguida a conexão. 

 (4), (5) Os serviços de descoberta e implantação são executados e 

finalizados. (6) Em seguida, é disparada as operações de offloading para a 

cloudlet. O sistema de caching remoto verifica se os dados solicitados já 

foram processados em algum momento no passado. Como é a primeira vez, o 

servidor MpOS processa os dados, armazena uma cópia dos resultados em 

cache e retorna os dados processados para o dispositivo móvel. Contudo, 

antes mesmo de devolver o resultado, ocorre o handover. O servidor MpOS 

irá ainda tentar entregar o resultado por até três vezes, porém sem sucesso.     

 

Figura 4.4 - Sinalização do offloading com cache remoto. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 (7) Após o handover, o dispositivo móvel solicita novamente o 

estabelecimento de uma nova conexão com o WR2. (8) Em seguida, solicita o 

IP ao servidor DHCP do WR2 que oferece um IP diferente do que foi dado no 
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WR1. (9) O dispositivo aceita o novo IP e o WR2 confirma a reserva do IP, 

estabelecendo a conexão. 

 (10) Com a conexão estabelecida, somente o serviço de descoberta da 

cloudlet é executado, pois o serviço correspondente ao aplicativo já havia sido 

implantado anteriormente no mesmo servidor cloudlet.  

 (11) O disparo das operações de offloading são executados novamente para 

os mesmos dados. (12) Como estes dados já haviam sido processados antes, 

o servidor MpOS apenas recupera do cache, e envia o resultado do 

processamento de volta.  

 

4.3 Protótipo 

 

 Esta seção apresenta os elementos que compõe o testbed e as principais 

configurações desses elementos. 

 

4.3.1 Elementos do testbed 

 

 OpenStack: É uma plataforma de computação em nuvem, que foi criada em 

2010 e é derivada de algumas iniciativas da NASA com a RackSpace. Esta 

plataforma busca proporcionar implantação de gerenciamento de 

infraestrutura como serviço de nuvem privada, pública ou híbrida. Seu código 

está aberto e disponível facilmente para os usuários e desenvolvedores 

(NIKBAZM; DASHTBANI; AHMADI, 2015). O OpenStack utiliza uma grande  

variedade de serviços complementares, cada serviço é responsável por um 

módulo especifico, tem sua própria equipe de desenvolvimento e  oferece 

uma interface de programação de aplicativos (API) que facilita essa 

integração entre os serviços. Os usuários têm total liberdade de escolher 

quais serviços utilizar. O Quadro 4.1 fornece uma lista de serviços OpenStack 

utilizado nesse protótipo. 
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Quadro 4.3 - Descrição dos Serviços do Openstack utilizado. 

Serviço Projeto Descrição 

Dashboard Horizon 
Fornece um front-end baseado na web para interagir 
com os serviços do OpenStack. 

Computação Nova Gerencia o ciclo de vida de instâncias. 

Rede Neutron 

Permite a conectividade de rede como um serviço para 
outros serviços do Openstack. Fornece uma API para 
que os usuários definam as redes e as possíveis 
conexões. 

Identificação Keystone 
Serviço de autenticação e autorização para os outros 
serviços do OpenStack. Também fornece um catálogo 
com todas as interfaces dos serviços do OpenStack. 

Imagens Glance Armazena e recupera imagens de máquinas virtuais. 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 OpenVSwitch: É um software de código aberto projetado para ser usado 

como um switch virtual em ambientes de servidores virtualizados. Surgiu 

devido ao alto custo dos switches OpenFlow baseado em hardware. O 

software OpenvSwitch foi desenvolvido inicialmente para simular os switches 

OpenFlow, mas se tornou amplamente utilizado nas redes dos centro de 

dados, que são gerenciados por controladores SDN (PAN; WANG, 2016). Até 

então os hipervisores baseados em Linux utilizavam a bridge do próprio Linux 

que, apesar de ser rápida e confiável, não é adequada para lidar com vários 

servidores virtuais hospedados na mesma máquina física, por conta que o 

ambiente em nuvem tem como característica ser altamente dinâmico.  

Com o OpenvSwitch é possível encaminhar o tráfego entre diferentes 

máquinas virtuais localizadas no mesmo host físico, assim como  o tráfego da 

máquina virtual para uma rede física. Sendo assim, o OpenvSwitch é 

preparado para lidar com as diversas situações que fazem parte do ambiente 

de máquinas virtuais, como a migração da máquina virtual de um servidor 

hospedeiro para outro, exigindo que as configurações de rede e as regras de 

estado associada à máquina também seja rapidamente migrado. 

Além disso, o OpenvSwitch permite a utilização de sistemas de controle da 

rede, como forma de responder e se adaptar às diversas mudanças do 

ambiente, através do suporte a recursos como NetFlow, sFlow e 

principalmente o OpenvSwitch Database (OVSDB), que se trata de um banco 

de dados para registrar o estado da rede. Outra característica fundamental do 

OpenvSwitch, é o amplo suporte ao OpenFlow, que permite controlar a rede 
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de forma remota e centralizada, assim como a utilização de protocolos de 

descoberta da rede, por exemplo, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), 

Open Shortest Path First (OSPF), etc. 

 OpenDaylight: É um projeto que possui seu código aberto, cujo 

desenvolvimento tem participação de grandes empresas como Cisco, Citrix, 

Microsoft, International Business Machines (IBM), dentre outras. A Linux 

Foundation define o ODL como sendo um controlador para alta 

disponibilidade, construído para implantações de SDN em redes com 

equipamentos heterogêneos e modernos. Tem como característica ser um 

sistema modular, extensível, escalável e com suporte a múltiplos protocolos 

de rede. Foi escrito utilizando a linguagem JAVA e fornece uma plataforma de 

abstração de serviços orientada por modelo e API, que permite aos usuários 

escrever aplicações que facilmente trabalham em uma ampla variedade de 

hardware e protocolos de rede.   

 OpenWRT: O OpenWRT é uma distribuição GNU/Linux construída do zero 

específica para dispositivos embarcados, que pode substituir 

satisfatoriamente o firmware nativo dos roteadores sem fio. Possui todas as 

características dos firmwares que vêm de fábrica nos equipamentos, mas com 

a vantagem de não ser estático, ou seja, o OpenWRT vem com um 

gerenciador de pacotes que permite adicionar novas funcionalidades e 

potencializar a capacidade de utilização do hardware de forma personalizada 

(“OpenWRT”, 2016), não sendo necessário reinstalar o firmware para 

adicionar novas funções ou protocolos, diferente dos firmwares proprietários 

que são travados para qualquer modificação além do permitido pelo 

fornecedor.  

 MpOS (Multiplatform Offloading System): O Framework MpOS busca 

ajudar os desenvolvedores de aplicativos móveis a lidar com a realização de 

offloading computacional. Atualmente ele trabalha com as plataformas móveis 

Android e Windows e teve como fonte de inspiração  Frameworks  tais como 

ThinkAir, MAUI, Cuckoo e Scavenger. O MpOS possui componentes para 

descoberta de serviço na rede, implantação dinâmica da aplicação no servidor 

e execução das operações de offloading. A comunicação com o servidor é 

realizada utilizando chamada remota de procedimento (RPC/Remote 
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Procedure Call) e permite que a escolha de realizar o offloading seja de forma 

estática ou automática (COSTA et al., 2015).  

 Aplicação de gerenciamento de mobilidade: A aplicação de gerenciamento 

de mobilidade mantém transparência na mudança de rede do dispositivo, 

mesmo que seja durante as operações de offloading, permitindo que o 

dispositivo e a cloudlet se mantenham conectados. Esta transparência se 

refere à manutenção do estado do dispositivo na rede em relação ao serviço 

que está sendo executado na cloudlet.  O estado do dispositivo na rede trata 

das informações necessárias para comunicação entre os hosts, dessa forma 

todas as conexões estabelecidas não serão perdidas.  

 BenchImage: Esta aplicação de processamento de imagens aplica efeitos em 

fotos de variados tamanhos. O aplicativo tem como opções, executar 

totalmente no dispositivo móvel ou parcialmente, ao fazer offloading da tarefa 

de processar o efeito, para uma cloudlet ou para uma nuvem pública. Se o 

usuário optar por executar fora do dispositivo, a aplicação transfere a foto 

para o servidor remoto (uma máquina virtual na nuvem ou cloudlet) e a recebe 

após o efeito ser aplicado. 

 BenchMath: Este aplicativo ordena um conjunto de valores numéricos em 

uma lista utilizando dois algoritmos de ordenação amplamente conhecidos, 

selection sort e insertion sort. O valor do tamanho da lista é definido pelo 

usuário, que em seguida escolhe qual algoritmo pretende utilizar para aplicar 

a ordenação. Os números que correspondem ao tamanho da lista são 

enviados para o serviço de nuvem correspondente à aplicação, para então 

criar uma lista de números desordenados e, em seguida, executar a 

ordenação com o algoritmo escolhido. Além dos dois algoritmos, a sequência 

de Fibonacci também pode ser utilizada. Para demandar maior carga de 

processamento, foi escolhida a implementação recursiva tradicional da série 

de Fibonacci, essa aplicação é uma das contribuições desse trabalho. 

 Sistema de Caching remoto: Armazena e recupera os dados da aplicação, 

recebidos pelo recurso de nuvem. Após um dado ser processado, uma cópia 

deste é armazenada temporariamente em cache, para caso seja novamente 

solicitado, o cache apenas retorna o resultado do processamento evitando um 

tempo extra, caso fosse novamente processado. 
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4.3.2 Configuração do Ambiente MCC 

 

 Para implementação do ambiente cloudlet, foi utilizado o OpenStack integrado 

ao OpenDaylight. Essa junção entre o sistema operacional de nuvem e a SDN 

permite maior controle da rede e possibilita adicionar novas funções à rede, 

ultrapassando as barreiras impostas pelas redes tradicionais. 

 Duas máquinas foram dedicadas para a instalação do OpenStack, uma para o 

nó de controle com 6GB de memória RAM e processador Quad-core, executando o 

CentOS 7.1 e a outra para o nó de computação, com 12GB de memória RAM e 

processador Six-core, também executando o CentOS 7.1. As duas máquinas 

utilizaram a versão 2015.1.0 do OpenStack com codinome de KILO.  

 O ambiente OpenStack foi implementado utilizando um script de instalação do 

OpenStack denominado DevStack15, que permitiu automatizar toda a instalação dos 

diversos serviços, a partir de uma arquivo chamado “local.conf”. Neste arquivo são 

especificadas as escolhas do usuário para ativar ou desativar serviços, por exemplo, 

nova e neutron.  Assim como as configurações para cada serviço, criação de 

usuários e escolha de interface externa e interna. É importante destacar a 

configuração necessária para integrar o OpenStack com o OpenDaylight (Ver 

Apêndice A). 

  

                                                           

15
 Link: http://docs.openstack.org/developer/devstack/ 
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 Cada nó foi configurado com três placas de rede, conforme representado na 

Figura 4.5. Sendo uma placa de rede (eth0) dedicada à rede interna, utilizada para 

comunicação entre as instâncias. Mesmo que essas estejam em servidores 

hospedeiros diferentes, assim como a comunicação com o controlador, que por sua 

vez, oferece serviços de rede como Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) e 

NAT, entre outros serviços. Essa placa de rede fica atrelada a uma bridge e é 

identificada como (br-int). 

 

Figura 4.5 - Configuração de rede dos servidores OpenStack. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 A segunda placa (eth1) está atrelada à bridge (br-ext) e permite acesso 

externo às instâncias, através do conceito chamado IP flutuante. Cada instância ao 

ser criada recebe o IP interno e fica com esse IP até ser excluída. Porém a rede 

interna não permite acesso externo, sendo necessário atribuir um IP da rede externa 

(IP flutuante). Cada instância só pode estar atrelada a um IP flutuante por vez e esse 

IP pode ser facilmente removido de uma instância e atrelado a outra.  

 Por último, a rede de controle (eth2), que é utilizada para comunicação entre 

os nós membro da nuvem, essa comunicação é realizada através das APIs e acesso 

via WEB, permitindo administração dos servidores e serviços da nuvem. 

 Concluindo a instalação do OpenStack, é necessário configuramos o 

ambiente para começar a executar a plataforma MpOS. Para isso é necessário 

realizar as configurações de rede interna e externa, criação das credenciais de 

acesso e criação da instância com 6GB de memória RAM, 12GB de disco e 6 vCPU. 
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Os comandos utilizados e a explicação de cada procedimento estão descritos no 

Apêndice B.  

 Após a instância ser criada é necessário realizar as configurações do sistema 

MpOS Plataform, para receber as solicitações de offloading na cloudlet. O Apêndice 

C contém as informações de instalação das dependências, assim como do MpOS no 

servidor. 

 

4.3.3 Configuração do Ambiente da rede 

 

 Os principais elementos pertencentes ao ambiente de rede são os roteadores 

sem fio, controlador SDN e aplicação de gerenciamento de mobilidade. O 

controlador SDN foi configurado em um servidor Quad-core com 8GB de memória 

RAM, nesse servidor foi instalado o sistema operacional Ubuntu 14.04 LTS e o 

OpenDaylight Lithium. 

 Antes de instalar o OpenDaylight, foi necessário instalar as dependências, 

são elas lamp-server, maven e default-jdk. Em seguida foi baixado o pacote 

OpenDaylight Lithium, e compilado junto com a aplicação de gerenciamento de 

mobilidade. No Apêndice D é possível encontrar um resumo dos comandos 

utilizados para iniciar o controlador e as configurações necessárias para tornar os 

roteadores sem fio gerenciáveis pelo OpenDaylight. 

A Figura 4.6 apresenta resumidamente o diagrama de classes 

correspondente à aplicação de gerenciamento de mobilidade do sistema proposto. A 

instância da classe OMAG representa os roteadores de acesso sem fio e esta classe 

tem como principal responsabilidade monitorar a mobilidade do usuário e solicitar 

um prefixo IPv4 ao controlador da rede. 
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Figura 4.6 - Resumo do diagrama de classes do gerenciador de mobilidade. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A classe OLMA é uma classe do tipo thread, cuja instância representa o 

switch OpenFlow, responsável pelo gerenciamento dos OMAGs. Esta classe tem 

como principal objetivo manter o mesmo prefixo IPv4 do dispositivo móvel nos 

diferentes roteadores de acesso durante uma sessão de mobilidade.   

 A rede sem fio contou com dois Roteadores TP-LINK AC1200, esses dois 

equipamentos foram formatados e instalado o firmware OpenWRT versão 15.05. Em 

seguida cada equipamento foi acessado via SSH e instalado o serviço OpenvSwitch 

no espaço do kernel Linux. 

 Esses dois roteadores representam o OMAG1 e OMAG2. Eles possuem uma 

porta de gerência (CPU), cinco portas ethernet (Port 1-5) e uma porta para rede sem 

fio (Port 6), sendo que essa possui dois rádios (2,4GHz e 5GHz), porém no testbed 

foi utilizado apenas o rádio 2,4GHz. A Figura 4.7, mostra que as portas 1 e 6 foram 

adicionadas à VLAN 2. Essas são utilizadas para o plano de dados. A porta 2 foi 

utilizada para o plano de controle e ficou na VLAN 3.  
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Figura 4.7 - Visão das portas logicas do roteador TP-LINK AC1200. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 O OpenvSwitch instalado no roteador é configurado para ser controlado pelo 

OpenDaylight, essas configurações estão no Apêndice D. 

 Através da ferramenta ovs-vsctl é possível criar uma bridge, especificar a 

versão do protocolo OpenFlow, definir o IP e porta de acesso do controlador e 

adicionar as portas físicas do roteador para ser controladas através do ODL. 

 O terceiro roteador, um TP-LINK WR1043ND foi utilizado no testbed para 

representar fisicamente o OLMA e nele foi feita a mesma instalação do OpenWRT. 

Ele também possui cinco portas ethernet, dessas, três foram dedicadas à rede de 

controle para comunicação entre os envolvidos, sendo uma para cada OMAG e uma 

para o controlador SDN. Essa função poderia ser realizada utilizando um switch 

OpenFlow com uma quantidade de portas maior. As outras duas portas foram 

dedicadas ao plano de dados, tornando o OLMA um gateway entre as duas redes. 

 O OpenDaylight oferece um Dashboard web que permite visualizar as 

ligações dos equipamentos conectados à rede SDN, conforme apresenta a Figura 

4.8. Os dois OMAGs aparecem na figura com a representação de um switch e cada 

interface de rede ou dispositivo conectado no OMAG aparece como um host. O 

OLMA por não implementar a bridge através do OpenvSwitch, não aparece como 

um switch da rede apesar de ser o gateway das duas redes.  
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Figura 4.8 - Dashboard do OpenDaylight com os dispositivos conectados à 
rede SDN. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 Cada OMAG tem a sua própria rede sem fio. Por esse motivo eles também 

funcionam como gateway entre a rede sem fio e a de dados, sendo assim cada 

OMAG tem um IP atrelada à porta 1, como pode ser visto na Figura 4.8, em que um 

host aparece com a legenda GW-rede. Por último aparecem na imagem os hosts 

DM1 e DM2 que representam dois dispositivos conectados na rede sem fio.  

 

4.3.4 Configurações do dispositivo móvel 

 

 O Ambiente do dispositivo móvel utilizou duas aplicações para realizar a 

solicitação do offloading, são elas BenchImage e BenchMath, o sistema de 

offloading possibilita delegar à cloudlet o trabalho de processar as solicitações dos 

usuários. A Figura 4.9 mostra a tela dessas aplicações.  
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Figura 4.9 - Tela das aplicações BenchImage e BenchMath. 

BenchImage BenchMath 

  
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Figura 4.10 mostra como a marcação é realizada para rotular os métodos 

candidatos a fazer offloading. O argumento da marcação pode ser configurado tanto 

no modo estático “STATIC” quanto dinâmico “DYNAMIC”. No modo estático, 

ocorrerá o disparo para as operações de offloading independentemente das 

condições do meio. No modo dinâmico, o gerenciador de offloading, que faz parte da 

aplicação, é executado. Ele captura as condições do meio antes da tomada de 

decisão, porém essa funcionalidade não foi utilizada.  

 

Figura 4.10 - Marcação que ativa o processo de offloading 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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A Figura 4.11 ilustra o diagrama de classe do aplicativo BenchMath, 

desenvolvido para avaliação parcial do processo de offloading.  

Figura 4.11 - Diagrama de classe do aplicativo BenchMath. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Neste aplicativo existem os métodos recordArray() e recoveryArray(), que são 

responsáveis pelo armazenamento e recuperação dos dados processados em 

cache, caso o dado a ser processado não exista no diretório de armazenamento. 

Cada aplicativo possui seu caching remoto, uma vez que os dados são de tipos 

variados e, em alguns casos, é necessário executar a conversão para obter a 

aceleração no processo de recuperação.  

Além das duas aplicações anteriores, o ambiente dos dispositivos móveis 

também utilizou outras duas aplicações, sendo elas a Trepn Power Profiler para 

monitorar a quantidade de recursos em uso pelas aplicações e a PingTools Network 

Utilities16 para monitorar a comunicação entre dispositivo e cloudlet.   

 

4.4 Considerações Finais 

 

 Esta seção apresentou os principais detalhes da proposta sugerida neste 

trabalho, a sinalização, os elementos que a compõem e as configurações, assim 

como a implementação do testbed. No início da seção 4, foi apresentada a 

arquitetura da proposta, como forma de mostrar uma visão geral de todo o ambiente. 

Em seguida a definição de cada elemento utilizado, o funcionamento do ambiente de 

mobilidade através de sinalizações e a responsabilidade de cada equipamento 

envolvido no ambiente. Também foi apresentada a implementação do protótipo e 

                                                           

16
 Link: http://pingtools.org/ 
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através das principais configurações os três ambientes. Sendo o primeiro ambiente 

MCC, o segundo ambiente foi o de rede e por último o ambiente do dispositivo 

móvel. 

  A seção 5, a seguir, abordará a avaliação experimental. Os fluxos descritos 

nesta seção nortearão a definição das métricas de avaliação de desempenho da 

proposta, apresentado na próxima seção. 
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5 - AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL  

 

 O objetivo desta avaliação é comparar as diferentes situações durante o 

processo de offloading computacional, utilizando diferentes dispositivos móveis, com 

diferentes aplicações, cargas de processamento e ambientes, dentro do contexto 

proposto. A avaliação foi dividida em dois experimentos, sendo o primeiro uma prova 

de conceito do processo de offloading com objetivo de quantificar e definir o foco do 

segundo experimento, que por sua vez, teve como objetivo avaliar a solução aqui 

proposta.  

 

5.1  Experimento 1 – Prova de conceito do offloading computacional 

 

 Nesta seção, são apresentados os experimentos realizados para avaliar o 

consumo de recursos computacionais, o desempenho da aplicação no dispositivo, o 

processo de offloading para uma cloudlet e nuvem pública. É avaliado também o 

quanto é consumido da bateria, quando se faz ou não offloading. Esse primeiro 

experimento serviu como prova de conceito para o desenvolvimento do trabalho 

restante. 

 

5.1.1 Métricas 

 

 As métricas para avaliar a proposta são:  

 Consumo da bateria: Valor referente ao consumo da bateria do dispositivo 

móvel, sendo medido em mAh (Miliampère-hora) ou W/h (Watt-hora). 

 Tempo total: Valor referente ao tempo que aplicação levou para entregar ao 

usuário o resultado da solicitação, sendo contado a partir do momento que a 

solicitação é iniciada até o momento que o resultado é apresentado ao 

usuário.  

 Utilização da CPU do Dispositivo: Valor em porcentagem referente à 

utilização da CPU do dispositivo móvel.  

 

5.1.2 Fatores 

 

 Os fatores utilizados durantes esse experimento são:  
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 Cenários: Local, offloading na cloudlet, offloading na nuvem; 

 Tamanho da imagem: 0,3 MP, 1 MP, 4 MP e 8 MP 

 Dispositivo: Moto G, Galaxy S4 

 

5.1.3 Metodologia 

 

 Para a realização deste experimento foi utilizado a aplicação BenchImage17 

para a plataforma Android e a mesma está disponíveis  para fins acadêmicos .   

  Conforme ilustrado na Figura 5.1, os experimentos foram realizados em três 

cenários distintos.  

 

Figura 5.1 - Cenários dos ambientes de execução dos experimentos. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

                                                           

17
 Acesso ao APP BenchImage https://github.com/ufc-great/apps/tree/master/BenchImage 
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 No cenário 1, o aplicativo BenchImage foi utilizado para processar os efeitos 

nas fotos no próprio dispositivo móvel. Vale ressaltar que em todos os cenários, dois 

smartphones de modelos diferentes foram utilizados para realizar o efeito requisitado 

pela aplicação. 

 No cenário 2, o mesmo aplicativo é utilizado para delegar a uma cloudlet a 

tarefa de processar os efeitos nas fotos enviadas via rede Wi-Fi. Após o 

processamento, a instância da aplicação na cloudlet devolve o resultado para o 

dispositivo móvel. Esta infraestrutura localiza-se em um laboratório de pesquisa no 

Centro de Informática da UFPE. 

 No cenário 3, o aplicativo envia fotos via rede 4G para instâncias de máquinas 

virtuais Virtual Machines (VM) da Amazon EC218. Para que houvesse a viabilidade 

de utilizar uma rede 4G, foi necessário entrar em uma área de cobertura com 

qualidade de sinal aceitável, onde foi escolhido o Aeroporto da cidade (Recife-PE). 

Após o processamento do efeito, a máquina virtual deve retornar o resultado para o 

respectivo aplicativo no smartphone.       

 Em todos os cenários, o aplicativo BatteryMonitor, monitora o consumo de 

bateria do dispositivo móvel, enquanto ele realiza o processamento, com ou sem 

offloading computacional. 

 O Quadro 5.1 detalha as configurações de hardware e software do 

experimento. Um destaque para a necessidade da instalação e configuração de uma 

cloudlet, pois necessita de um servidor de baixo custo atuando, como uma nuvem 

privada, que é gerenciada pelo software de infraestrutura de nuvem OpenStack  e, 

na camada superior, uma VM que execulta uma instância do aplicativo BenchImage, 

para atender às solicitações do mesmo. 

 

  

                                                           

18
 Link: https://aws.amazon.com/pt/ec2/ 
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Quadro 5.4 - Configuração de hardware e software nos ambientes de execução 

Ambiente de 
Execução 

Hadware Utilizado Software Utilizado 

Local 

Samsung Galaxy S4 GT-I9505, 
Processador 4 Quad-Core, 1.9 GHz; 
Memória 2GB; Capacidade da 
Bateria 2600 mAh 

Android 4.2, 
Aplicativo 
BenchImage, 
Aplicativo 
BatteryMonitor 

Motorola Moto G com 4G, 
Processador 4 Quad-Core, 1.2 GHz; 
Memória 1GB; Capacidade da 
Bateria 2070 mAh 

Android 4.4, 
Aplicativo 
BenchImage, 
Aplicativo 
BatteryMonitor 

cloudlet 

Servidor Processador Intel(R) 
Xeon(R) CPU E5645, 4 Quad-Core, 
2.40GHz, Cache de  12 MB e 
Memória RAM de 8GB 
Tipo de instância: c1.medium, 2 
VCPUs, 5 ECUs e 2 GB de memória 

Ubuntu Desktop 
12.04 LTS 64 bits,  
OpenStack-Grizzly,  
Instância 
BenchImage 

Roteador Wireless Linksys WRT54G 
Firmware LinkSys 
Version: v4.30.16 

Nuvem Pública 
Nuvem Pública da Amazon EC2, 
Tipo de instância: c1.medium, 2 
VCPUs, 5 ECUs e 2 GB de memória 

Ubuntu Desktop 
12.04 LTS 64-bits  
Instância 
BenchImage 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 O offloading na cloudlet foi realizado utilizando uma rede Wi-Fi dedicada 

(ponto de acesso LinkSys WRT54G) com capacidade de transferência de 54 Mbps. 

 No caso da nuvem pública, uma VM com configurações mínimas de um 

servidor foi contratada junto ao serviço da Amazon EC2. Esta VM executa também a 

instância do aplicativo BenchImage. 

 

5.1.4 Medição do Tempo de Execução do Aplicativo  

 

 Neste experimento, a aplicação de processamento de imagens utilizada foi 

executada 30 vezes para cada tamanho de imagem em Megapixel (0,3 MP, 1 MP, 4 

MP e 8 MP), aplicando-se o efeito  Cartoonizer sobre uma imagem que ilustra uma 

Cidade, nos três ambientes de execução. O Quadro 5.2, mostra com mais detalhes 

os parâmetros utilizados. 
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Quadro 5.5 - Parâmetros do Experimento. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 A aplicação foi executada totalmente no dispositivo móvel, fazendo offloading 

na cloudlet e na nuvem pública. Vale lembrar que todo o procedimento mencionado 

foi realizado em dois smartphones com modelos distintos, sendo um aparelho Moto 

G e outro Galaxy S4, sendo esses fatores do experimento. 

 A Figura 5.2 apresenta os resultados para o tempo médio total para as 30 

replicações, para cada tamanho de foto e ambiente de execução. Para os casos em 

que foram realizados offloading, o cálculo do tempo total considera o tempo de 

upload e download da imagem, seu processamento na VM e a leitura da mesma no 

dispositivo. Já para o processamento local, o cálculo considera somente o tempo em 

que o dispositivo acessa a imagem, processa o efeito e apresenta o resultado na 

tela. 

 

Figura 5.2 - Tempo total de execução do aplicativo. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 Podemos observar na Figura 5.2, referente ao smartphone Moto G, que para 

todos os tamanhos de imagem, a execução local foi a mais demorada. Ou seja, para 

este tipo de aplicação, fazer offloading em todos os casos (cloudlet ou nuvem 

pública) é a melhor opção, mesmo para a imagem de 0,3 MP.   

Ambiente 
de 
Execução 

Filtro Tamanho Imagem 
Número de 
Execuções 

Local 

Cartoonizer 

0,3 MP 
1,0 MP 
4,0 MP 
8,0 MP 

Cidade 30 Vezes 
cloudlet 

Nuvem 
Pública 

Moto G Galaxy S4 



76 

 

 A mesma conclusão vale para os resultados referentes ao Galaxy S4. Com o 

detalhe de que por se tratar de um smartphone com melhor capacidade de 

processamento, ele concluiu a tarefa localmente em menor tempo (média de 151,22 

segundos para imagem de 8 MP) comparado ao  MotoG.  

 Para ambos smartphones, a melhor opção de offloading é a cloudlet, por 

apresentar menor tempo de resposta do efeito em todos os tamanhos de fotos. 

Mesmo para a menor foto, de 0,3 MP, a cloudlet é 2,97 vezes mais rápida que a 

nuvem pública, para o Moto G; e 1,78 vezes mais rápida que a nuvem pública, para 

o Galaxy S4. Este efeito é conquistado devido à baixa latência e à alta largura de 

banda que a rede Wi-Fi dispõe, além do tráfego pela rede ser de um único salto, já 

que o usuário e a cloudlet estão na última milha da rede. 

 A Tabela 5.1 apresenta o tempo de execução do aplicativo BenchImage no 

dispositivo (média e intervalo de confiança de 5%), para cada tamanho de foto e 

ambiente de execução. Neste caso, o tempo de transferência das fotos e o 

processamento remoto não foram considerados, pois o foco é avaliar somente o 

processamento local. 

 

Tabela 5.1 - Tempo de execução no dispositivo (segundos). 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 O tempo de execução do efeito realizado na nuvem pública em comparação 

com o tempo local (que foi de 5,70 segundos) é aproximadamente 11 vezes mais 

rápida ao utilizar o smartphone Galaxy S4, para imagem de 0,3 MP. Levando em 

conta o intervalo de confiança dos resultados ao comparar os ambientes cloudlet e 

nuvem pública, são considerados idênticos para cada imagem, com exceção apenas 

da imagem de 4MP utilizando o Moto G, onde a Nuvem obteve o menor tempo. 

 Ambiente 
de 

Execução 
0,3MP 1MP 4MP 8MP 

Moto 
G 

Local 8,33   0,04 27,98   0,06 100,72   0,14 205,66   1,25 

cloudlet 0,53   0,005 1,76   0,01 6,47   0,16 12,39   0,08 

Nuvem 0,52   0,006 1,75   0,02 6,25   0,03 12,41   0,05 

Galaxy 
S4 

Local 5,70   0,15 18,80   0,10 69,43   0,60 150,25   2,14 

cloudlet 0,53   0,01 1,82   0,06 6,32   0,07 12,36  0,04 

Nuvem 0,52   0,009 1,76   0,01 6,37   0,07 12,45   0,08 
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 Os resultados mostram que há mais ganho de desempenho para a aplicação, 

quando se faz offloading, tanto de pequenas imagens quanto de grandes imagens, 

mesmo que seja para uma nuvem pública ou para uma cloudlet.  

 

5.1.5 Medição do Consumo de Bateria 

 

 Durante os testes de aplicação de filtros nas imagens, o aplicativo 

BatteryMonitor foi utilizado para monitorar o consumo da bateria a cada 5 segundos. 

O resultado desse monitoramento permitiu a criação dos gráficos de consumo da 

bateria (veja as Figura 5.3) tanto para o Moto G quanto para o Galaxy S4. 

 

Figura 5.3 - Nível de bateria do moto G e Galaxy S4 para cada imagem. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 Ambos os smartphones executaram o total de 120 vezes a aplicação do filtro, 

em 30 execuções repetidas para cada tamanho de imagem, ou seja, de 1 a 30 a 

imagem de tamanho, 0,3 MP, de 31 a 60 a imagem de 1MP e assim sucessivamente 

para as demais imagens. 
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 Os resultados mostram a redução do consumo de energia da bateria quando 

a aplicação é processada na cloudlet ou na nuvem, em comparação com o 

processamento local. O Moto G registrou uma economia de bateria 12,25 vezes 

menor quando a aplicação é executada via cloudlet, comparada à utilização do 

recurso local. Similarmente, o Galaxy S4 quando executado via cloudlet registrou 

uma economia de bateria 16,67 vezes maior do que a execução local. 

 Do total de 100% de bateria, utilizando o ambiente cloudlet, os smartphones 

Moto G e Galaxy S4, consumiram apenas 8% e 6% da bateria, respectivamente. O 

consumo de bateria pelos dois smartphones utilizando o ambiente em nuvem, foi de 

22% e 18%, respectivamente.  

 Em relação à média de consumo em mAh, o Moto G consumiu 1.029 mAh e o 

Galaxy S4, 1.300 mAh durante o teste local (veja a Figura 5.4), ou seja, o Moto G 

consumiu 4,45 vezes a mais ao ser executado localmente em relação à nuvem, da 

mesma forma que o Galaxy S4 consumiu 5,56 a mais quando executado localmente, 

também em relação à nuvem. 

 O resultado é justificado pelo fato do dispositivo móvel transferir toda a carga 

de trabalho para uma cloudlet ou nuvem pública, deixando parte de seu poder 

computacional livre para execução de tarefas mais simples. 

 

Figura 5.4 - Consumo de bateria do moto G e Galaxy S4. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 O Moto G consumiu menos energia que o Galaxy S4, por ter processador 

com frequência de trabalho menor. 
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 Isto nos leva a acreditar que em um futuro próximo, teremos dispositivos 

móveis com hardware de baixíssimo custo, que fazem offloading de código e dados 

em larga escala para cloudlets e nuvens públicas com grande capacidade de 

processamento e armazenamento. Com a consolidação de infraestruturas de redes 

sem fio heterogêneas, estes dispositivos poderão usufruir ao máximo da mobilidade 

e realizar handover transparente de offloading computacional. 

 

5.1.6 Discussão dos Resultados do Experimento 1 

 

 Os resultados apresentados provam os benefícios de usar a técnica de 

offloading, via cloudlet ou nuvem pública, uma vez que garante o melhor 

desempenho da aplicação e reduz o consumo de energia do dispositivo móvel. 

 Entende-se que quando há necessidade de realizar offloading de uma carga 

de trabalho, uma nuvem pública acessada via 4G se torna uma boa opção, uma vez, 

que apresenta largura de banda alta, latência mediana e mobilidade que se estende 

a milhares de quilômetros, que são características que pouco interferem na QoS de 

aplicações leves ou que demandam pouco processamento de dados.  Da mesma 

forma que quando se faz offloading de uma carga trabalho para uma cloudlet se tem 

benefícios, uma vez que a largura de banda é alta, o encaminhamento é de um 

único salto e a latência é baixa, que são requisitos essenciais para aplicações 

complexas com requisitos estritos de QoS. 

 Os testes também comprovam a eficiência em utilizar a MCC quando o foco 

for a redução do consumo de energia. Os resultados colocam em destaque o 

ambiente cloudlet que demonstrou sua eficiência energética, mesmo em 

smartphones com hardwares diferentes e aplicações que fazem o uso de arquivos 

de tamanhos variados. 

 

5.2 Experimento 2 – Offloading com Mobilidade 

 

 O experimento apresentado nesta seção tem como objetivo avaliar o 

processo de offloading durante a mobilidade do usuário em três cenários. O primeiro 

com gerenciamento de mobilidade, o segundo sem gerenciamento de mobilidade, 

mas com cache remoto, e o terceiro sem gerenciamento de mobilidade e sem cache, 

conhecido como mobilidade padrão.  Neste experimento é avaliado o consumo de 
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recursos computacionais dos dispositivos móveis e da instância, o desempenho da 

aplicação, o tempo do processo de offloading, utilizando uma cloudlet, assim como o 

consumo da bateria dos dispositivos. Os resultados desse experimento servirão para 

validar a proposta desta dissertação. 

 

5.2.1 Métricas 

 

 As métricas para avaliar a proposta são:  

 Consumo da bateria: Valor referente ao consumo da bateria do dispositivo 

móvel, sendo medido em mAh (Miliampère-hora) ou W/h (Watt-hora). 

 Tempo total: Valor referente ao tempo que aplicação levou para entregar ao 

usuário o resultado da solicitação, sendo contado a partir do momento que a 

solicitação é iniciada, até o momento que o resultado é apresentado ao 

usuário;. 

 Utilização da CPU do Dispositivo: Valor em porcentagem referente à 

utilização da CPU do dispositivo móvel.  

 Utilização da CPU da Instância: Valor em porcentagem que contabiliza 

quantos por cento de cada vCPU (virtual CPU) da instância a aplicação 

utilizou durante o processo de offloading. 

 

5.2.2 Fatores 

 

Os fatores utilizados nesses experimentos são:  

 Carga (aplicação): 4MP, 8MP, INS, SEL 

 Ambiente: Gerenciador de Mobilidade, Caching remoto e Mobilidade padrão. 

 Dispositivo: Moto X Style, Galaxy S3, LG L50 

 

5.2.3 Metodologia 

 

 Todo o ambiente de teste foi montando em um laboratório de pesquisa 

localizado dentro do Centro de Informática, no campus da UFPE (Universidade 

Federal de Pernambuco). Esse laboratório tem dimensões de 9m x 6m. Todos os 
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testes apresentados nesse trabalho foram feitos nesse ambiente e os resultados 

refletem as características físicas do mesmo. 

Para a realização deste experimento, além do aplicativo BenchImage, 

anteriormente utilizado, foi desenvolvido um aplicativo que se enquadra na categoria 

de aplicações matemáticas, denominado BenchMath.  

A Figura 5.5 passa uma visão geral do que representam as três avaliações 

que compõem este experimento. As avaliações ocorrem com cada dispositivo móvel 

isoladamente. Neste cenário, o aplicativo BenchImage envia imagens de 4MP e 8MP 

para o servidor cloudlet através do roteador OMAG1. Em seguida, o dispositivo 

móvel se locomove para a área de cobertura do roteador OMAG2 e aguarda o 

resultado do processamento, caso o gerenciamento de mobilidade esteja ativo, caso 

contrário, o dispositivo deve solicitar novamente o processamento das imagens. 

Recebendo o resultado, o usuário envia novamente as mesmas imagens de 4MP e 

8MP para o servidor cloudlet, só que desta vez, pelo roteador OMAG 2. Em seguida 

o dispositivo móvel se locomove para a área de cobertura do roteador OMAG1. Esta 

rotina se repete por 30 vezes consecutivas. Além do aplicativo BenchImage, o 

aplicativo BenchMath também é utilizado para executar os algoritmos insertion sort 

(rotulado nos gráficos pela sigla INS) e selection sort (rotulado nos gráficos pela 

sigla SEL) no servidor de cloudlet. A rotina de mobilidade é a mesma, com a 

diferença que não são enviadas imagens e sim números. 

 

Figura 5.5 - Visão geral dos três ambientes de teste. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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    Em todos os cenários, o aplicativo TrenpProfiler monitora o consumo de 

bateria e a utilização da CPU do dispositivo, mesmo que todo o processamento 

pesado aconteça no servidor de cloudlet. Na cloudlet, a ferramenta TOP19, que é 

nativa da GNU/Linux foi utilizada para monitorar a utilização da vCPU da instância. 

Por fim, o RTT da rede foi monitorado com a ferramenta PingTools Network Utilities. 

A necessidade do monitoramento do RTT é para identificar o momento em que 

aconteceu o handover. 

 Explicando um pouco dessas aplicações utilizadas para monitoramento. O 

Trepn Power Profiler20 é uma aplicação que é executada no espaço do usuário, cria 

um perfil de uso do hardware e contabiliza o consumo de energia aos níveis de 

sistema, subcomponentes ou de uma aplicação especifica. Trepn é desenvolvido 

pela empresa Qualcomm e funciona em dispositivos com o sistema operacional 

Android. O Trepn possui precisão de 99%, sendo um dos melhores em comparação 

com as aplicações da mesma categoria, segundo (HOQUE et al., 2015). O ambiente 

de teste foi configurado para consultar a utilização da CPU e o consumo da bateria 

em microwatts (mW) no intervalo de um segundo, conforme pode ser visto na Figura 

5.6. 

 A segunda aplicação utilizada foi o PingTools Network Utilities, disponível 

para download no Google Play21 que traz um grande conjunto de ferramentas, entre 

elas está o PING, traceroute e escaneamento de portas. Como mostra a Figura 5.6, 

a aplicação foi configurada para enviar um pacote ICMP echo request a cada 

1000ms e aguardar a resposta que vem através do pacote ICMP echo reply pelo 

tempo de 1000ms. Caso a resposta não chegue dentro desse tempo, o pacote é 

considerado como perdido. 

 

 

  

                                                           

19
 Informações sobre o TOP Link: http://www.guiafoca.org/cgs/guia/iniciante/ch-run.html 

20
 Link: https://developer.qualcomm.com/software/trepn-power-profiler 

21
 Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.streamsoft.pingtools&hl=pt_BR 
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Figura 5.6 - Telas de configuração dos aplicativos Trepn e PingTools. 

Trepn Power Profiler 
PingTools Network 

Utilities 

  
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 O Quadro 5.3 detalha as configurações de hardware e software do 

experimento.  Neste quadro podemos destacar a utilização de smartphones com 

configurações de hardware e fabricante bem distintos. A ideia é avaliar diferentes 

categorias de smartphones de acordo com o custo benefício e capacidade do 

hardware local. O objetivo final é avaliar o impacto da aplicação de gerenciamento 

de mobilidade e caching remoto considerando a diversidade de dispositivos móveis; 

o que nos aproxima mais do mundo real e nos fornece uma melhor margem de 

confiança na conclusão a ser retirada dos resultados. Assim, o smartphone Moto X 

Style foi categorizado como um dispositivo top de linha, o Galaxy S3, como um 

dispositivo intermediário, e o LG L50 como um dispositivo de entrada. 
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Quadro 5.6 - Configuração de hardware e software nos ambientes de execução. 
Ambiente de 

Execução 
Hadware Utilizado Software Utilizado 

Dispositivo 
Móvel 

Moto X Style, Processador Dual-
core 1.8 GHz Cortex-A57 + Quad-
core 1.44 GHz Cortex-A53, 
Memória RAM 3GB, Capacidade 
da Bateria 3000 mAh 

Android 5.1.1 Lollipop, 
App BenchImage, App 
BenchMath,  
App TrenpProfiler 

Galaxy S3 GT-i9305T, 
Processador Quad-core 1.4 GHz 
ARM Cortex-A9, Memória RAM 
2GB, Capacidade da Bateria 2100 
mAh 

Android 4.3 Jelly Bean,  
App BenchImage, App 
BenchMath,  
App TrenpProfiler 

LG L50, Processador Dual-core 
1.3 GHz ARM Cortex-A7, Memória 
RAM 512 MB, Capacidade da 
Bateria 1900 mAh 

Android 4.4.2 KitKat, App 
BenchImage, App BenchMath,  
App TrenpProfiler 

Servidor 
cloudlet 

Nó de controle, Processador 
Quad-core Intel® Xeon® E5649 
2.53GHz, Memória RAM 6GB. 

CentOS 7.1 
OpenStack 2015.1.0 (Kilo) 

Nó de computação, Processador 
Hexa-Core Intel® Xeon® E5649 
2.53GHz, Memória RAM 12 GB, 

CentOS 7.1 
OpenStack 2015.1.0 (Kilo),  
Instância com 6GB memória 
RAM e 6 vCPUs, executando o 
Ubuntu 14.04 LTS. 

Controlador OF 

 
Quad-core Intel i7, Memória RAM 
8GB  
 

Ubuntu 14.04 LTS, 
OpenDaylight Lithium 0.3.1 
SR1,  
App de gerenciamento de 
mobilidade  

OMAG 

TP-LINK AC1200, Conexões 
simultâneas de 300Mbps em 
2.4GHz. Suporta o standard 
802.11ac 

OpenWRT Chaos Calmer 
15.05, OpenVSwitch 2.3.90 

OLMA 
TP-LINK WR1043ND, Conexões 
simultâneas de 300Mbps em 
2.4GHz 

OpenWRT Chaos Calmer 15.05 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Diferente do primeiro experimento, o servidor cloudlet agora é composto por 

duas máquinas, sendo uma atuando como nó de controle e a outra como nó de 

computação. As duas máquinas tiveram o OpenStack instalado. O nó de 

computação é responsável por hospedar as VMs, que nos ambientes em nuvem 

passam a ser chamadas de instâncias. O nó controle é responsável por controlar 

todos os componentes da nuvem OpenStack, inclusive a parte da rede e a alocação 

das instâncias. 

A rede sem fio contou com dois roteadores TP-Link AC1200. Os dois são 

roteadores comerciais. Nesses roteadores, o firmware original é substituído pelo 
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OpenWRT, um sistema linux para dispositivos restritos. Além do firmware linux, é 

acrescentado ao kernel uma versão do OpenvSwitch. 

O Quadro 5.4, mostra todos os parâmetros utilizados. A aplicação 

BenchImage, utilizada para processamento de imagens, foi executada 30 vezes para 

cada tamanho de imagem (4MP e 8MP), aplicando-se o efeito Red Ton, sobre uma 

imagem com monomotores sobrevoando o Cristo Redentor. A aplicação BenchMath, 

também foi executada 30 vezes, para cada algoritmo de ordenação (Insertion Sort e 

Selection Sort) tendo como entrada, o tamanho das listas, 50.000 e 40.000 

respectivamente.  

 

Quadro 5.7 - Parâmetros do Experimento 2. 

Ambiente 
Experimental 

Parâmetros do Experimento Valor 

Mobilidade 
Padrão 
 
Cache Remoto 
 
Gerenciamento 
de Mobilidade 

BenchImage 

Filtro Red Ton 

Tamanho 
4,0 MP 
8,0 MP 

Imagem FAB Show 

Número de Execuções 30 vezes 

BenchMath 

Tipo de Cálculo Ordenação Numérica 

Algoritmo de 
Ordenação 

Insertion Sort 
Selection Sort 

Tamanho da Lista 
50000 
40000 

Número de Execuções 30 vezes 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Todos os testes foram realizados utilizando o processo de offloading 

computacional e sobre ambientes com gerenciamento de mobilidade, caching 

remoto e mobilidade padrão. Onde o ambiente de gerenciamento de mobilidade 

utiliza toda a infraestrutura de uma rede SDN gerenciada por um controlador ODL. 

Caching remoto utiliza uma infraestrutura de rede padrão, porém com um sistema de 

caching executando no servidor cloudlet. E ambiente com mobilidade padrão utiliza 

infraestrutura de rede padrão, sem o gerenciamento de mobilidade e caching 

remoto, porém com o cliente e servidor MpOS funcionando. Sendo assim, todo o 

processamento da aplicação do filtro e da execução do algoritmo de ordenação foi 

realizado por uma instância virtual no servidor cloudlet. 

Por fim, considerando os gráficos que correspondem ao comportamento da 

utilização da CPU da instância e do dispositivo móvel para cada imagem (4MP e 

8MP) e cada algoritmo de ordenação (INS e SEL) nos três diferentes ambientes 
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(gerenciador de mobilidade, caching remoto e mobilidade padrão), soma-se no total 

a geração de 12 gráficos para cada dispositivo.  

 

5.2.4 Medição da mobilidade com o Moto X Style  

 

  A Figura 5.7 apresenta os resultados obtidos no experimento utilizando o 

dispositivo Moto X Style. Este dispositivo foi categorizado como top de linha em 

relação aos demais. Para melhor visualização, cada gráfico apresenta apenas os 

cinco primeiros resultados das 30 execuções. O momento do handover está 

identificado através de um círculo de linha preta, onde cada gráfico mostra cinco 

círculos representando os cinco primeiros handovers de cada experimento. 

 É possível identificar o comportamento da CPU do smartphone Moto X Style, 

a CPU da instância e a comunicação entre o smartphone e a instância através do 

RTT do Internet Control Message Protocol (ICMP) ping. Todas essas três métricas 

foram coletadas a cada 1 segundo.  

 Em todos os resultados apresentados na Figura 5.7, a CPU do dispositivo se 

manteve com utilização abaixo dos 100% na maior parte do tempo, indicando que o 

dispositivo não realizou processamento pesado. Basicamente, a CPU é utilizada 

apenas para enviar os dados a cloudlet e aguardar o resultado dos dados 

processados na mesma. Os dois resultados com mobilidade padrão são os únicos a 

apresentar alguns picos na utilização da CPU, que chegam a 100%. Esse 

comportamento é devido à necessidade de estabelecer uma nova conexão com a 

instância e reenviar a imagem (ou tamanho da lista) para ser processada na 

cloudlet. 

Por outro lado, a utilização da CPU da instância tem grandes variações, que 

fica em 0% quando não está processando e vai até 100% quando está processando. 

Entre cada solicitação foi dado um intervalo de 5 segundos, por esse motivo é 

possível ver os momentos em que a instância está processando, a imagem no caso 

do BenchImage, e o algoritmo selection sort, no caso do BenchMath. Em alguns 

casos a aplicação utiliza mais de uma vCPU, o que faz com que o gráfico apresente 

valores que chegam a 200% ou até mesmo 300%, que é a soma da porcentagem de 

cada vCPU em uso. 

Nos resultados com mobilidade padrão, é possível ver que em alguns 

momentos a CPU da instância se mantém na casa dos 200%, o que indica que o 



87 

 

servidor está processando a primeira e a segunda imagem, devido ao reenvio da 

imagem, por conta do handover; sendo que a instância conseguirá entregar ao 

dispositivo apenas a segunda imagem (BenchImage), o que gera uma utilização 

desnecessária da instância. 

 

Figura 5.7 - Experimentos nos ambientes 4MP e 8MP com o Moto X Style. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

No ambiente com gerenciamento de mobilidade, o handover é realizado no 

período em que a instância da nuvem está processando a solicitação. Nos 

resultados é possível ver esse comportamento da linha que representa a utilização 

da CPU da instância. A solicitação para aplicação do filtro (ou processamento do 

algoritmo) é enviada para a instância, em seguida o handover é realizado e com um 

pouco mais de tempo o resultado é entregue ao dispositivo. Após 5 segundos, o 

mesmo procedimento é realizado. 

Em meio a estes resultados é importante destacar, que além do círculo de 

linha preta, é possível identificar o momento do handover com o comportamento da 

linha RTT, que ou está partida por conta da perda do pacote ICMP ou tem um pico, 

por conta do atraso na entrega do pacote. Em alguns casos acontecem os dois 

comportamentos juntos. O monitoramento do RTT foi configurado para aguardar por 

1000 milissegundos, então se o retorno não chegar dentro desse tempo o pacote é 
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considerado como perdido. Em alguns momentos, principalmente nos experimentos 

com caching remoto e mobilidade padrão, é possível ver uma grande variação no 

RTT.  Essa variação ocorre devido à baixa priorização dos pacotes ICMP na rede. 

Então, durante o tráfego TCP no envio e recebimento dos dados, o RTT do ICMP 

acaba demorando mais do que o normal. 

É possível perceber uma diferença significativa nos resultados 

correspondentes ao ambiente com caching remoto. A linha que representa a 

utilização da CPU da Instância atinge 100% na primeira solicitação, nas demais 

solicitações, a instância apenas realiza a comparação e entrega a que está em 

cache com o filtro já aplicado no caso do BenchImage, ou com a lista já ordenada no 

caso do BenchMath. Durante essa comparação entre a imagem recebida pela 

instância e a verificação da mesma salva em cache, o handover é realizado e passa 

a ser necessária a realização da segunda solicitação, que rapidamente é entregue. 

A não necessidade de realizar uma nova aplicação do filtro na imagem por parte da 

instância faz com que o resultado seja rapidamente entregue, gerando essa 

proximidade entre o segundo e quinto handover, bem diferente dos outros 

ambientes.  

 Em resumo, os resultados com maior estabilidade e menor variação de 

utilização da CPU do dispositivo e da instância, foram no ambiente com 

gerenciamento de mobilidade, com destaque à baixa utilização da CPU do 

dispositivo. Isto tudo devido à capacidade que o ambiente tem de enviar apenas 

uma vez a solicitação e aguardar o retorno, mesmo depois de consecutivos 

handovers.  

 A Figura 5.8 também apresenta os resultados dos cinco primeiros testes de 

um total de trinta, dos dois ambientes em que foi aplicado o algoritmo de ordenação 

de números, utilizando a aplicação BenchMath. Semelhante aos gráficos anteriores, 

esses mostram uma menor variação no ambiente com gerenciamento de 

mobilidade, com destaque à baixa utilização da CPU do dispositivo, devido ao 

ambiente que envia apenas uma vez a solicitação e aguarda o retorno, mesmo 

depois do handover, quando comparado com os outros ambientes.  
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Figura 5.8 - Experimento nos ambientes INS e SEL com o Moto X Style. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 O ambiente com cache, apesar de reduzir o processamento na cloudlet, 

apresentou alta utilização da CPU do dispositivo móvel. A redução do lado da 

instância ocorre por conta da não necessidade de processar novamente. Porém do 

lado do dispositivo, é preciso solicitar o processamento dos dados duas vezes, por 

esse motivo há um aumento na utilização da CPU do dispositivo e 

consequentemente um aumento no consumo da bateria. Por último os dois gráficos 

da Mobilidade padrão apresentaram um maior intervalo de tempo, gerando maior 

utilização da CPU da Instância e alta utilização da CPU do dispositivo em 

comparação com o ambiente que tem o gerenciamento de mobilidade. Esse 

comportamento ocorreu devido ao fato do dispositivo móvel realizar duas 

solicitações à instância, sendo uma antes do handover e outra depois, exigindo que 

a cloudlet processe as duas solicitações, mas apenas a segunda solicitação será 

entregue, devido à desconexão durante o processo de handover.    

A Figura 5.9, apresenta os resultados de boxplot correspondentes à 

distribuição do tempo total de execução dos aplicativos BenchImage (4MP e 8MP) e 

BenchMath (INS e SEL) executados 30 vezes. O tempo total é contabilizado a partir 

do momento que o usuário aperta o botão para aplicar o filtro (ou executar o 

algoritmo), disparando a solicitação, até o recebimento da imagem (ou da lista 
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ordenada) com o filtro aplicado. Nesse intervalo de tempo, ocorre o envio dos dados 

para a instância, o processamento, e a devolução dos dados ao dispositivo móvel. O 

handover também impacta diretamente nesse tempo total nos ambientes com 

mobilidade padrão e caching remoto. No caso do caching remoto, a solicitação tem 

que ser reenviada durante a primeira operação de offloading. 

 

Figura 5.9 - Tempo Total de Execução dos experimentos no Moto X Style. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Dos quatro conjuntos de experimentos, o ambiente com gerenciamento de 

mobilidade se saiu melhor que o ambiente de mobilidade padrão, chegando a ter o 

tempo médio 60,14% menor em relação ao tempo médio do ambiente com 

mobilidade padrão para imagens de 4MP, e 57,64% menor para imagens de 8MP 

comparado ao mesmo ambiente padrão. Porém, o gerenciamento de mobilidade 

teve tempo de execução 47,54% maior que a do ambiente com caching remoto para 

imagens de 4MP e 121,27% maior para imagens de 8MP comparado ao mesmo 

ambiente com cache. 

O ambiente com caching remoto teve os menores valores de média e 

mediana, devido ao fato de apenas a primeira solicitação ter sido processada. 

Damos destaque ao resultado com imagem de 8MP que no ambiente com cache, 

teve o valor da mediana em 20 segundos, já no ambiente com mobilidade padrão a 

mediana ficou em 120,50 segundos, sendo aproximadamente 6 vezes maior. Outro 

destaque está no resultado com INS, nos ambientes com gerenciamento de 
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mobilidade e caching remoto, que obtiveram o mesmo valor da mediana, ou seja, 13 

segundos. Porém, o ambiente com cache apresentou outliers elevados em todos os 

experimentos, justificado pelo alto tempo na primeira execução que sempre tem o 

tempo bem maior que as solicitações seguintes.   

Os resultados correspondentes às imagens de 4MP e 8MP nos três 

ambientes tiveram uma maior diferença, por conta da quantidade de dados que é 

necessário enviar para instância na nuvem. No resultado com imagem de 4MP, por 

exemplo, o ambiente de mobilidade padrão teve a mediana do tempo 75 segundos, 

no gerenciamento de mobilidade teve mediana em 29 segundos e o caching remoto 

com mediana de 18,50 segundos. Lembrando que no ambiente com mobilidade 

padrão e caching remoto, a imagem é enviada duas vezes para poder o usuário 

obter o resultado que deseja. A ordenação das listas, apesar de também serem 

enviadas duas vezes, possui quantidade de dados bem menor, já que é enviado 

apenas o tamanho da lista, ao contrário da imagem, que representa uma cadeia de 

bytes muito maior. 

A Figura 5.10 apresenta a distribuição do consumo da bateria em W/h, para o 

dispositivo Moto X Style. O ambiente com gerenciamento de mobilidade apresentou 

uma menor variação dos valores nos testes com imagem de 4MP e nos algoritmos 

INS e SEL, quando comparado com os outros dois ambientes, ou seja, a 

concentração dos 50% dos dados apresentados no boxplot está bem próximo um do 

outro, demonstrando que a variação dos resultados foi pequena. Nos testes com 

imagem de 4MP e algoritmo SEL, o ambiente com gerenciamento de mobilidade se 

saiu melhor por ter obtido média de consumo 84,15% menor que a do ambiente com 

cache, e 92,50% menor que a do ambiente com mobilidade padrão para a imagem 

de 4MP. Para os resultados correspondentes ao algoritmo SEL, os valores de 

consumo com gerenciamento de mobilidade foram de 81,85% e 88,32% menor 

quando comparados aos do ambiente de caching remoto e mobilidade padrão, 

respectivamente.  
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Figura 5.10 - Consumo da Bateria durante os experimentos no Moto X Style. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Tabela 5.2 mostra em detalhes os valores de média e mediana, tanto para o 

tempo de execução, quanto para o consumo de bateria. 

 

Tabela 5.2 – Média e mediana do tempo e consumo das execuções do 
dispositivo Moto X Style. 

Dispositivo Moto X Style 

Ambiente 
Experimental 

Experimento 
Média do 
Tempo (s) 

Mediana 
do Tempo 

(s) 

Média 
Energia 

Mediana 
Energia 

Gerenciamento 
de Mobilidade 

4 MP 29,70 29,00 0,3805 0,0726 

8 MP 52,73 52,00 0,45890 0,18110 

INS 13,63 13,00 0,6675 0,4571 

SEL 20,17 18,00 0,34530 0,03126 

Cache Remoto 

4 MP 20,13 18,50 2,400 1,036 

8 MP 23,83 20,00 0,8569 0,2601 

INS 14,20 13,00 3,31900 1,08700 

SEL 13,83 13,00 1,90300 0,63980 

Mobilidade 
Padrão 

4 MP 74,50 75,00 5,0710 3,7330 

8 MP 124,5 120,50 0,4710 0,0000 

INS 32,63 33,50 1,2920 0,1505 

SEL 47,43 47,00 2,9570 1,3490 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Nos resultados com imagem de 8MP, o ambiente com gerenciamento de 

mobilidade obteve média de consumo igual a 0,458W/h, valor médio menor que os 

obtidos pelo caching remoto e mobilidade padrão, que tiveram médias 0,856W/h e 
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0,471W/h, respectivamente. Essa pequena diferença entre os três ambientes se deu 

por conta do intervalo de tempo na espera pelo resultado ser bem maior no 

experimento com 8MP, chegando ao tempo total 124,50 segundos no ambiente com 

mobilidade padrão, onde boa parte desse tempo é gasto aguardando o resultado da 

segunda solicitação. O dispositivo Moto X Style, durante a espera pelo resultado, 

baixou o consumo de bateria da aplicação para zero, resultando o valor da mediana 

em 0W/h na mobilidade padrão. Outro detalhe importante a ser destacado no 

experimento com imagem de 8MP, é a quantidade de outliers no ambiente com 

mobilidade padrão. Esses valores também foram consequências do longo tempo de 

espera com altos picos de consumo durante os envios e recebimentos da 

solicitação. 

  

5.2.5 Medição da mobilidade com o Galaxy S3 

 

A Figura 5.11 apresenta os resultados obtidos no experimento utilizando o 

dispositivo Galaxy S3. Este dispositivo foi categorizado como intermediário em 

relação aos demais. 

Similar ao Moto X Style, os resultados obtidos para o Galaxy S3 utilizando o 

gerenciamento de mobilidade, apresentaram um comportamento mais estável em 

relação aos outros dois ambientes. A métrica de utilização da CPU do dispositivo 

móvel é uma prova desta afirmação, uma vez que no ambiente com gerenciamento 

de mobilidade, se manteve abaixo do 50%, tanto no resultado para imagem de 8MP 

quanto para algoritmo SEL. Para fim de comparação, o ambiente com caching 

remoto apresentou uma quantidade significativa de picos que ultrapassou os 50%, 

semelhante ao ambiente com mobilidade padrão que também chegou a ultrapassar 

os 50% de utilização da CPU. Os dois últimos casos são justificados pela grande 

quantidade de sinalização nos dois ambientes.  

Considerando as métricas de CPU da instância, CPU do dispositivo e RTT, é 

possível perceber de forma nítida, o momento em que o dispositivo solicita a 

aplicação do filtro na imagem (ou ordenação da lista), o período em que a instância 

está processando, e o momento do handover durante o tempo de espera pelo 

resultado. Por exemplo, no ambiente com caching remoto, ocorrem muitas variações 

do tempo do RTT por conta da baixa prioridade que os pacotes ICMP têm na rede e 
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o grande número de solicitações em curto espaço de tempo, o que acaba deixando 

os momentos de Handovers próximos uns dos outros.   

Nos dois resultados correspondentes ao ambiente com mobilidade padrão, o 

dispositivo realiza o processamento local com mais intensidade, mesmo que toda a 

carga de trabalho seja migrada para a instância da nuvem. Isto se deve à 

quantidade de dados a serem processados o que afeta na duração do 

processamento como um todo. É evidente que o tempo para os cincos primeiros 

handovers com a imagem de 8MP chega a 600 segundos, enquanto que no 

ambiente com gerenciamento de mobilidade chega abaixo dos 300 segundos, o que 

representa menos da metade do tempo. No mesmo resultado da mobilidade padrão 

com imagem de 8MP, a utilização da CPU da instância chega a 200% na maior 

parte do tempo. Esse comportamento ocorre por conta de a instância estar 

processando duas solicitações ao mesmo tempo, sendo que só uma conseguirá ser 

entregue ao dispositivo móvel. Também é importante destacar os constantes picos 

no tempo do RTT, por conta da prioridade do protocolo, nos momentos em que a 

imagem está sendo enviada e recebida pela instância. 

 

Figura 5.11 - Experimentos nos ambientes 4MP e 8MP com o Galaxy S3. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

GALAXY S3 – Benchimage 4MP 

 
Gerenciamento de 

Mobilidade Cache Remoto Mobilidade Padrão  

U
ti
liz

a
ç
ã

o
 d

a
 C

P
U

 (
%

) 

   

R
T

T
 (

m
s
) 

GALAXY S3 – Benchimage 8MP 

   
 Tempo (Segundos)  



95 

 

 Os gráficos que compõem a Figura 5.12 apresentam os resultados dos 

experimentos INS e SEL, utilizado a aplicação BenchMath, executando no 

dispositivo Galaxy S3. A utilização da CPU do dispositivo móvel no ambiente com 

gerenciamento de mobilidade se manteve abaixo dos 50%, tanto no experimento 

INS como SEL. O ambiente com cache apresentou uma quantidade significativa de 

picos que ultrapassou os 50%, semelhante ao ambiente com mobilidade padrão que 

também chegou aos 50% de utilização da CPU, devido à maior quantidade de 

procedimentos necessários nesses dois ambientes por parte do dispositivo.  

 O ambiente com cache remoto, executando o experimento INS, permite 

avaliar com mais detalhes o comportamento das três métricas. O gráfico teve essa 

melhor visualização devido à escala menor do gráfico, já que nesse gráfico a CPU 

da instância não chegou aos 200%. O sexto gráfico da Figura 5.12, apresenta o 

experimento SEL no ambiente com mobilidade padrão, nesse caso apenas na quinta 

solicitação ocorreu da instância executar as duas solicitações simultaneamente. 

Esse comportamento ocorre nas situações em que a primeira solicitação ainda está 

sendo processada pela instância quando a segunda solicitação chega ao servidor.  

 

Figura 5.12 - Experimento nos ambientes INS e SEL com o Galaxy S3. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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 Seguindo a mesma sequência de exibição dos resultados do Moto X Style, o 

resultado do boxplot para o tempo total de execução é ilustrado na Figura 5.13.  

Dos três ambientes, a mobilidade padrão foi o que teve a pior média e 

mediana do tempo total. Para as imagens de 8MP, a mobilidade padrão obteve o 

tempo total da mediana 2,2 vezes maior que a mobilidade com gerenciamento, e 

4,46 vezes maior que o ambiente com caching remoto. Este tempo alto é 

consequência da necessidade de enviar a mesma solicitação duas vezes e ter que 

esperar o resultado da segunda solicitação, além de exigir mais processamento do 

dispositivo devido à grande quantidade de sinalização.  

  

Figura 5.13 - Tempo Total de Execução dos experimentos no Galaxy S3. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Com relação tempo de processamento do algoritmo INS, a média e mediana 

da mobilidade com gerenciamento foram menores comparadas aos demais 

ambientes, sendo 18,75% mais rápido que o ambiente com caching remoto e 

68,67% mais rápido que o ambiente com mobilidade padrão. Este ganho de 

velocidade se deve à pouca quantidade de dados enviados para instância e o rápido 

processamento da mesma. O gerenciamento de mobilidade mostrou ser promissor 

para situações de envio de baixa quantidade de dados, porém com grande carga de 

processamento.  

Nas imagens de 4MP e com algoritmo SEL, a diferença de desempenho entre 

o gerenciamento de mobilidade e o caching remoto são muito poucas, porém 
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significativas. No caso da imagem de 4MP, o caching remoto foi 10,06% mais rápido 

que a mobilidade padrão e no algoritmo SEL, é 10,39% mais rápido que o mesmo 

ambiente. Isto mostra que mesmo o caching remoto acelerando os resultados, não 

consegue um maior ganho, por exigir maior processamento do dispositivo e 

sinalização no MpOS.   

A Figura 5.14 apresenta a distribuição do consumo da bateria, para o 

dispositivo Galaxy S3. Os resultados dos experimentos mostraram uma economia 

significativamente maior no consumo da bateria para as imagens de 4MP/8MP e 

algoritmo SEL, quando é utilizado o ambiente com gerenciamento de mobilidade. 

Apenas no algoritmo INS, apesar de ter sido processado mais rápido no ambiente 

com gerenciamento, acabou consumindo mais bateria do dispositivo do que no 

caching remoto. 

 

Figura 5.14 - Consumo da Bateria durante os experimentos no Galaxy S3. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

O algoritmo INS consumiu no ambiente com caching em média 30% menos 

que no gerenciamento de mobilidade, e 65% menos que no ambiente com 

mobilidade padrão, demonstrando que em experimentos com poucos dados e com 

menor tempo de processamento, o caching remoto pode prover economia de 

energia.   

Com relação à média de consumo, a mobilidade padrão foi a que alcançou o 

maior valor, chegando a 2,54W/h no experimento com imagens de 4MP, a segunda 
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maior média ficou por conta do ambiente com caching remoto, com valor de 2,05W/h 

também para imagens de 4MP. Assim, o gerenciamento de mobilidade mostrou-se 

promissor para economizar energia em ambientes onde o dispositivo móvel realiza 

constantes handovers durante as operações de offloading. 

Para fins de verificação, a Tabela 5.3 a seguir apresenta em detalhes a média 

e mediana dos tempos de execução e consumo de bateria para o dispositivo Galaxy 

S3. 

 

Tabela 5.3 - Média e mediana do tempo e consumo das execuções do 
dispositivo Galaxy S3. 

Dispositivo Galaxy S3 

Ambiente 
Experimental 

Experimento 
Média do 
Tempo (s) 

Mediana 
do Tempo 
(s) 

Média 
Energia 

Mediana 
Energia 

Gerenciamento 
de Mobilidade 

4 MB 29,80 30,00 0,17840 0,04696 

8 MB 53,27 52,50 0,43570 0,28490 

INS 15,90 13,00 0,47850 0,42940 

SEL 24,63 19,50 0,26130 0,17490 

Cache Remoto 

4 MB 26,80 26,00 2,0570 1,4230 

8 MB 27,60  26,00 1,7270 1,4310 

INS 21,20 16,00 0,33360 0,23570 

SEL 22,07 17,00 1,305 1,051 

Mobilidade 
Padrão 

4 MB 66,83 67,00 2,5470 1,4400 

8 MB 116,7 116,0 1,4170 0,8079 

INS 41,93 41,50  0,9582 0,5344 

SEL 55,37 54,50 1,31300 0,76650 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
 

Em todos os experimentos realizados, somente no ambiente com mobilidade 

padrão ocorreu uma grande dispersão de outliers, devido ao esforço realizado pelo 

dispositivo móvel, que ao realizar o handover, precisar solicitar novamente o 

processamento dos dados e aguardar o resultado por um intervalo de tempo muito 

maior que o ambiente com caching remoto. 

 

5.2.6 Medição da mobilidade com o LG L50  

 

A Figura 5.15 apresenta os resultados obtidos no experimento utilizando o 

smartphone LG L50. Este dispositivo foi categorizado como de entrada, ou seja, um 

smartphone popular e com baixo custo. Seu hardware possui configuração fraca em 

comparação aos demais dispositivos.  
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Os resultados adquiridos com o LG L50 revelam diferenças entre o 

gerenciamento de mobilidade e os outros dois ambientes. A CPU do dispositivo 

móvel se mantém nos 100% a maior parte do tempo, nos ambientes com caching 

remoto e mobilidade padrão diferente do ambiente com gerenciamento de 

mobilidade, que teve a mesma utilização da CPU próxima dos 50%, praticamente 

metade da frequência de uso.  

Neste caso, o gerenciamento de mobilidade envia apenas uma vez a imagem 

(ou tamanho da lista), e mesmo ocorrendo o handover, a aplicação continua 

aguardando o resultado como se nada tivesse ocorrido. Diferente dos outros dois 

ambientes, que depois da realização do handover, a aplicação percebe que a 

conexão com o servidor foi perdida e reenvia a mesma solicitação para o servidor. 

Exigindo mais da CPU do dispositivo móvel ao ter que reenviar a mesma solicitação. 

Os dois resultados (de 8MP e SEL) apresentam picos no valor do RTT nos 

momentos de handover, porém com poucos intervalos abertos na linha do RTT, 

demostrando que o handover foi realizado em tempo abaixo de 1 segundo. 

 O ambiente com cache remoto apresentou comportamento considerado 

normal, ao realizar apenas a primeira solicitação que pode ser visto através da linha 

da CPU da Instância que vai até 100%, demora um tempo processando a solicitação 

e salva o resultado em cache antes de entregar ao usuário. Depois da primeira 

execução, as solicitações passam a utilizar a CPU da instância apenas para 

comparar a solicitação com os resultados salvos em cache. 

Os experimentos com imagem de 8MP no ambiente com mobilidade padrão 

exigiu mais da CPU da instância em quatro execuções das cinco apresentadas na 

Figura 5.15. Comportamento esse causado por conta do duplo processamento da 

imagem, comprovando que quanto maior o tamanho da imagem, maior será o 

processamento desnecessário utilizado pela instância. 
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Figura 5.15 - Experimentos nos ambientes 4MP e 8MP com o LG L50 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 A Figura 5.16 apresenta os gráficos com os resultados dos experimentos INS 

e SEL, nos três ambientes, utilizando o dispositivo LG L50 com a aplicação 

BenchMath.  

No resultado correspondente ao ambiente com gerenciamento de mobilidade 

para o algoritmo SEL, a utilização da CPU da instância, foi em alguns casos maior 

que o considerado normal para esse ambiente. Das cinco solicitações, três 

mantiveram a utilização em 200%, sendo assim o dobro da utilização esperada. 

Esse comportamento é mais comum no ambiente com mobilidade padrão, porém, 

pouco afeta no desempenho de um ambiente deste tipo, uma vez que é da 

responsabilidade do recurso de nuvem processar intensivamente as solicitações. 

Outro ponto a observar, é que com o gerenciamento de mobilidade, o dispositivo 

móvel ainda tem um menor tempo de espera mesmo realizando constantes 

handovers.     
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Figura 5.16 - Experimento nos ambientes INS e SEL com o LG L50. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Figura 5.17 apresenta os resultados de boxplot correspondente à 

distribuição do tempo total de execução para smartphone LG L50. Mais uma vez o 

ambiente com mobilidade padrão obteve médias e medianas bem acima dos outros 

dois ambientes. A mobilidade com gerenciamento, por outro lado alcançou o menor 

tempo total em três (4MP, INS e SEL) dos quatros experimentos. A menor vantagem 

está para as imagens de 4MP, em que o gerenciamento é apenas 3,80% mais 

rápido que o caching remoto; e para o algoritmo SEL, em que o mesmo 

gerenciamento é apenas 12,05% mais rápido que o caching remoto. 

No caso do algoritmo INS, o ambiente com gerenciamento de mobilidade 

obteve resultados mais impactantes. A média do tempo total foi 40,20% menor em 

comparação com ambiente de caching remoto e 69,06% menor em comparação 

com a mobilidade padrão. Isto revela que o gerenciamento de mobilidade apresenta 

melhores desempenhos quando a nuvem recebe poucos dados, porém com alta 

carga de processamento.      

  

LG L50 –  BenchMath  INSERTIONSORT 

 
Gerenciamento de 

Mobilidade Cache Remoto Mobilidade Padrão  

U
ti
liz

a
ç
ã

o
 d

a
 C

P
U

 (
%

) 

   

R
T

T
 (

m
s
) 

LG L50 –  BenchMath  SELECTIONSORT 

   
 Tempo (Segundos)  



102 

 

Figura 5.17 - Tempo Total de Execução dos experimentos no LG L50. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

O experimento com imagens de 8MP foi o único em que o ambiente com 

caching remoto se saiu melhor. Teve a mediana dos resultados com imagens de 

8MP 1,52 vezes mais rápido do que o ambiente com gerenciamento de mobilidade, 

e 3,32 vezes mais rápido que o ambiente com mobilidade padrão. Demostrando que 

para aplicações que precisam realizar offloading de grande quantidade de dados, é 

vantajoso utilizar o caching remoto.   

A Figura 5.18 apresenta a distribuição do consumo da bateria no LG L50. O 

ambiente com gerenciamento de mobilidade apresentou resultados favoráveis em 

três dos quatros ambientes de experimentação. A única exceção foi para as imagens 

de 4MP, em que o ambiente com caching se saiu melhor, obtendo mediana de 

0,11W/h, contra 0,56W/h do ambiente com gerenciamento. Em geral, o LG L50 tem 

maior aproveitamento do consumo da bateria, quando utiliza o ambiente com 

gerenciamento de mobilidade, uma vez que não necessita enviar duas vezes a 

mesma solicitação.   
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Figura 5.18 - Consumo da Bateria durante os experimentos no LG L50. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Para maiores detalhes acerca dos valores adquiridos, a Tabela 5.4 a seguir 

apresenta os valores correspondentes à média e mediana dos tempos de execução 

e consumo de bateria para o dispositivo LG L50. 

 

Tabela 5.4 - Média e mediana do tempo e consumo das execuções do 
dispositivo LG L50. 

Dispositivo LG L50 

Ambiente 
Experimental 

Experimento 
Média do 
Tempo (s) 

Mediana do 
Tempo (s) 

Média 
Energia 

Mediana 
Energia 

Gerenciamento 
de Mobilidade 

4 MB 30,30 29,00 0,53710 0,55670 

8 MB 52,77 52,00 0,066320 0,048500 

INS 13,83 13,00 0,03980 0,04157 

SEL 20,20 18,00 0,1974 0,2119 

Cache Remoto 

4 MB 31,50 30,50 0,1037 0,1102 

8 MB 37,73 34,00 0,51580 0,54420 

INS 23,13 22,00 0,10450 0,10390 

SEL 22,97 21,00 0,2501 0,2553 

Mobilidade 
Padrão 

4 MB 64,30 63,50 0,9809 1,0150 

8 MB 113,80 113,00 0,7520 0,8112 

INS 44,70 41,00 0,09726 0,10190 

SEL 55,87 47,00 0,5169 0,5341 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

No experimento de 8MP a diferença da média de consumo da bateria entre os 

ambientes com gerenciamento de mobilidade e caching remoto foi de 87,14%, e 

entre o gerenciamento de mobilidade e a mobilidade padrão foi de 91,18%. Esse 

resultado mostrou que apesar do caching ser em média mais rápido nos 
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experimentos com imagem de 8MP, o consumo da bateria é maior, por conta do 

número maior de solicitações e sinalização em curto espaço de tempo, o que exige 

um maior esforço do lado do dispositivo. Esse resultado também demonstra um 

ganho na utilização do ambiente com gerenciamento de mobilidade em situações 

em que a capacidade da bateria está baixa. 

 

5.2.7 Teste de Hipótese com ANOVA 

 

Em ambientes experimentais com mais de um fator, um dos procedimentos 

estatísticos mais utilizados é a análise de variância (ANOVA/Analysis of Variance). A 

ANOVA envolve a análise de dados amostrados de mais de uma população ou 

dados de experimentos com mais do que dois tratamentos. 

Quando estamos realizando uma análise de variância, a hipótese nula 

considerada é que não há diferença na média dos tratamentos, assim, uma vez 

rejeitada a hipótese nula, a questão é saber quais tratamentos se diferenciam. 

No caso do ambiente experimental 2, temos dois tratamentos. O primeiro 

refere-se ao ambiente testado (gerenciamento de mobilidade, caching remoto e 

mobilidade padrão) e o segundo ao dispositivo móvel testado (Moto X Style, Galaxy 

S3 e LG L50). Consequentemente, temos dois fatores, o ambiente e o dispositivo 

móvel.  

O objetivo inicial é verificar se os ambientes testados possuem diferenças 

significativas quanto as melhorias no tempo de processamento e economia de 

energia, uma vez que em alguns casos o ambiente com caching remoto apresentou 

melhores resultados e em outros o gerenciamento de mobilidade foi superior, o que 

nos leva a acreditar que possa existir similaridade no desempenho de ambos, ou 

seja, a hipótese de que exista diferença entre eles é nula.  

O segundo objetivo é verificar se a configuração de hardware dos dispositivos 

móveis apresenta diferenças no desempenho e consumo energético quando 

aplicado nos três ambientes testados.   

A Tabela 5.5 correspondente à análise de variância, mostra o valor-P para os 

ambientes e dispositivos. O valor-P é probabilidade do efeito (ou da diferença) 

observado entre os tratamentos/categorias ser devido ao acaso, e não aos fatores 

que estão sendo estudados. Em outras palavras, é a probabilidade de haver 

igualdade de desempenho entre os ambientes e dispositivos testados. Quanto mais 
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próximo este valor estiver de 1, a probabilidade de haver semelhança entre fatores é 

alta e quanto mais próximo de zero, menor a probabilidade de dois ou mais fatores 

serem iguais.   

Assim, o valor p-valor para o ambiente e dispositivo, é <2e-16 e 1.97e-05 para 

o tempo total, respectivamente, e o mesmo valor < 2.2e-16 para o consumo de 

bateria. Fica então evidente que existe de fato diferença significativa entre os 

ambientes e entre os dispositivos móveis.  

 

Tabela 5.5 – Valores da análise de variância 

Análise de Variância 

 Valor-P (Tempo 
Total) 

Valor-P (Consumo de 
Bateria) 

Ambiente < 2e-16 < 2.2e-16 

Dispositivo 1.97e-05 < 2.2e-16 

Teste de Turkey 

 Valor-P (Tempo 
Total) 

Valor-P (Consumo de 
Bateria) 

Mobilidade-Cache 0,0057065 0,0000000 

Padrao-Cache 0,0000000 0,0051504 

Padrao-Mobilidade 0,0000000 0,0000000 

MotoX-L50 0,0000554 0 

S3-L50  0,8509157 0 

S3-MotoX 0,0004911 0 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Uma vez que o ANOVA identificou diferença entre os tratamentos, o teste de 

Tukey a seguir, verifica onde estão as diferenças, comparando um com o outro no 

formato par-a-par.  

Conforme a mesma Tabela 5.5 correspondente ao teste de Tukey, o valor-P 

para o tempo total dos ambientes, indica que as diferenças entre Padrão-Cache e 

Padrão-Mobilidade são altamente significativas, ao passo que as diferenças entre 

Mobilidade-Cache são significativas. Por outro lado, o mesmo valor-P para o tempo 

total dos dispositivos, indica que as diferenças entre MotoX-L50 e S3-MotoX são 

significativas, ao passo que as diferenças entre S3-L50 não é significativa.  

Para melhorar o entendimento do valor-P apresentado na tabela anterior, a 

Figura 5.19, mostra os intervalos de confiança para as diferenças das médias em 

relação ao tempo total de execução. Pode-se ver que somente o intervalo de 

confiança para S3-L50 contém o 0. Assim, entendemos que os smartphones Galaxy 

S3 e LG L50 não se diferenciam entre si, mas se diferenciam do smartphone Moto X 
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Style, ou seja, ao considerarmos um nível de significância de 5%, não rejeitamos a 

hipótese de igualdade na influência que os ambientes testados têm sobre o 

desempenho dos smartphones Galaxy S3 e LG L50. Este resultado é aceitável, uma 

vez que estes smartphones são capazes de atingir desempenho similar para cada 

tipo de ambiente.  

 

Figura 5.19 - Intervalo de confiança para as diferenças das médias em relação 
ao tempo total de execução. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

Com relação aos ambientes, o caching remoto e o gerenciamento de 

mobilidade são bastante diferentes da mobilidade padrão, confirmando a existência 

de melhorias significativas no desempenho do aplicativo. Os dois ambientes também 

são diferentes, porém apresentam desempenhos próximos, o que permite a 

utilização de um, no caso de indisponibilidade do outro.     

O valor-P para o consumo de bateria dos ambientes indica que as diferenças 

entre Mobilidade-Cache e Padrão-Mobilidade são altamente significativas, ao passo 

que as diferenças entre Padrão-Cache são significativas. Por outro lado, o mesmo 

valor-P para o consumo de bateria dos dispositivos, indica que as diferenças entre 

MotoX-L50, S3-L50, e S3-MotoX, são altamente significativas.   



107 

 

A Figura 5.20 mostra os intervalos de confiança para as diferenças das 

médias do consumo de bateria tanto para os ambientes, quanto para os dispositivos. 

O gerenciamento de mobilidade mantém o destaque em ser bastante diferente do 

caching remoto e da mobilidade padrão, o que comprova superioridade frente aos 

demais ambientes quando se quer economizar energia.  

 

Figura 5.20 - Intervalo de confiança para as diferenças das médias em relação 
a bateria. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Com relação aos dispositivos, todos mostraram que existe diferença na 

influência que os três ambientes têm sobre o consumo de bateria dos três 

smartphones. Este resultado é desejável, uma vez que é esperado do 

gerenciamento de mobilidade, melhorias específicas na economia de energia para 

diferentes configurações de hardware.    

 

5.2.8 Discussão dos resultados do Experimento 2  

 

 Resultados considerados similares para todos os dispositivos móveis 

utilizando caching remoto são os relacionados ao tempo total de execução para o 

tamanho de imagem de 8MP, ou seja, para todos os dispositivos, a melhor opção 
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para processamento de imagens de 8MP em ambientes com constantes handovers, 

é o caching remoto. Desta forma podemos concluir que o caching remoto é um 

recurso promissor para o processamento pesado de grande quantidade de dados, 

independentemente da categoria que o smartphone venha a pertencer. 

 Concluímos então, que o sistema de caching remoto traz benefícios apenas 

quando utilizamos aplicações que demandam grande quantidade de dados, com 

carga de bateria do dispositivo alta. Pode ser utilizada também, para situações em 

que o usuário estiver off-line por um longo período do tempo, mas que em algum 

instante pode retornar para realizar offloading novamente. 

 Os resultados comprovam que o gerenciamento de mobilidade é eficiente na 

economia de energia. Isto vale para qualquer dispositivo, porém é mais impactante 

para smartphones populares, com baixa autonomia de energia. A conclusão a ser 

tirada é que, quanto quiser economizar energia, o gerenciamento de mobilidade é a 

melhor opção, independentemente da categoria do dispositivo móvel. 

Por outro lado, o caching remoto eleva bastante o desempenho de 

dispositivos com hardwares mais avançados.  Assim, mediante os resultados 

apresentados, podemos concluir que, para obter melhor desempenho em 

smartphones intermediários e tops de linha, o caching remoto é a opção mais 

atrativa. Mas também, o gerenciamento de mobilidade pode atender 

adequadamente esta parcela de smartphones.  

Outro ponto importante foram os resultados positivos para o gerenciamento 

de mobilidade no smartphone LG L50. Em cada 4 experimento, 3 foram favoráveis 

tanto no que se refere ao desempenho da aplicação quanto a economia de energia. 

Assim podemos entender que um ambiente composto por uma infraestrutura SDN 

com gerenciamento de mobilidade, é a melhor opção para smartphones populares 

que queriam realizar operações de offloading na nuvem e ao mesmo tempo não 

abrir mão de se movimentarem. 

 O teste de hipóteses com o ANOVA provou que existem diferenças 

significativas entre os três ambientes tanto no desempenho no aplicativo quanto no 

consumo de bateria do dispositivo, com destaque na diferença entre o 

gerenciamento de mobilidade e caching remoto. Isto prova que de fato o 

gerenciamento de mobilidade tem melhorias a serem acrescentadas que justificam 

seu uso em ambientes reais. O caching remoto também tem melhorias específicas, 

já mencionadas nos parágrafos anteriores, que justificam sua aplicação no mundo 
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real, porém, com objetivos específicos, tais como melhoria no desempenho de 

aplicativos.    

5.3 Considerações Finais 

 

Esta seção apresentou a avaliação experimental da prova de conceitos da 

técnica de offloading em ambientes de MCC e de duas possibilidades de ambiente, 

o com gerenciamento de mobilidade e outro com caching remoto. Para cada 

experimento, cenários foram ilustrados, e os respectivos resultados foram 

apresentados para posterior discussão.  

Os resultados comprovaram as melhorias com o uso da técnica de offloading 

em ambientes fechados utilizando Wi-Fi e 4G, bem como os benefícios da utilização 

do gerenciamento de mobilidade e caching remoto para operações de offloading em 

ambientes com constantes handovers. Houve melhora no desempenho da aplicação 

e redução do consumo de energia do dispositivo móvel nos dois experimentos. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

 

 Depois de estudo e análise das propostas mencionadas na seção de 

trabalhos relacionados, onde foram abordados diferentes aspectos da MCC e 

gerenciamento de mobilidade, ficou claro que elas só atendem a um pequeno 

subconjunto dessas áreas. Consequentemente, prover uma solução abrangente e 

satisfatória, que responda a todos os requisitos considerados no presente trabalho é 

de grande relevância, mas não é trivial, portanto, isso sugere que no processo de 

construção dessa infraestrutura é preciso lidar com muitos desafios.   

 A integração do paradigma da computação em nuvem móvel com a SDN 

permitiu utilizar a programabilidade da rede, de modo a prover o gerenciamento da 

mobilidade dos dispositivos móveis durante as operações de offloading 

computacional. Assim como a utilização de caching remoto que gerou melhor 

aproveitamento da MCC em relação à aceleração no tempo de resposta, mesmo 

quando não é possível utilizar o gerenciamento de mobilidade. 

 A implementação de um testbed permitiu quantificar, através de um grande 

conjunto de experimentos, o comportamento real nos diferentes ambientes, 

utilizando dispositivos e aplicações diferentes e tendo como foco analisar o impacto 

de cada ambiente, em relação ao tempo de execução e consumo da bateria dos 

dispositivos durante o processo de offloading. 

 A realização de uma prova de conceitos da proposta permitiu identificar o 

quanto é vantajoso realizar offloading para uma cloudlet, principalmente quando se 

tem uma grande quantidade de dados para ser processado. Nessa situação houve 

melhoria no desempenho das aplicações e redução no consumo de energia do 

dispositivo móvel.  

 Em seguida foi implementada a infraestrutura proposta e comprovados os 

benefícios de sua utilização ao adotar gerenciamento de mobilidade baseado em 

SDN e caching remoto durante o processo de offloading, mesmo em situações em 

que os usuários estão constantemente mudando de uma rede para outra. 

 Portanto, diante do exposto, fica claro que, embora a proposta seja 

satisfatória para o estudo apresentado, é notável que ainda haja muito para se fazer 

no ambiente de gerenciamento de mobilidade dos dispositivos móveis. 
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6.1 Contribuições 

 

 Desta forma é possível a infraestrutura proposta por este trabalho tem como 

contribuição o gerenciamento de mobilidade utilizando regras de fluxo SDN, como 

solução para evitar a perda de conexão durante o processo de offloading, Sem a 

necessidade de utilizar protocolos adicionais, como PMIP ou MIP, utilizando apenas 

os já existentes na rede, assim como sem realizar modificações no lado do 

dispositivo. Este gerenciamento utiliza o OpenFlow1.3 no nível do Kernel dos 

roteadores sem fio, que gera uma maior vazão da rede. 

 Esta infraestrutura permite aos usuários realizar offloading computacional com 

a garantia que tanto a cloudlet quanto a rede dará o suporte necessário para que 

esse processo seja concluído com o mínimo de interferências possíveis, ou seja, o 

resultado da solicitação do usuário será entregue independentemente da localização 

do usuário na rede interna.  

 Outra contribuição foi o desenvolvimento de uma aplicação móvel de cálculo 

matemático que interage com o framework MpOS, utilizada para realizar testes de 

offloading com e sem cache. 

 A Integração do OpenStack com o OpenDaylight apresentada neste trabalho 

é mais uma contribuição que permite uma maior flexibilidade e rápida adaptação da 

rede às constantes mudanças do ambiente de máquinas virtuais da MCC.  

 A Utilização do cache remoto que auxiliou na aceleração do tempo de 

resposta para o usuário móvel quando este perder conexão após o primeiro envio e 

também para reduzir o processamento desnecessário de um mesmo dado na 

nuvem.  

 A Realização de avaliações utilizando diferentes ambientes experimentais, 

sendo um com gerenciamento de mobilidade, outro sem o gerenciamento, mas com 

cache remoto e o último sem gerenciamento e sem cache.   

 Dessa forma foi possível identificar as vantagens e desvantagens de cada 

ambiente ao utilizar dispositivos com mais e menos recursos computacionais, além 

de identificar ganhos e perdas em relação ao tempo das execuções e o consumo de 

energia da bateria para dispositivos e aplicações diferentes.  

 Também foi utilizada a técnica de avaliação ANOVA para quantificar as reais 

diferenças no desempenho que cada ambiente e dispositivo tem um em relação ao 

outro. 
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6.2 Trabalhos Futuros  

 

 Do estudo realizado é possível elencar alguns trabalhos que poderão ser 

desenvolvidos no futuro: 

 A implementação de algoritmo para tomada de decisão que permita escolher 

se o offloading será realizado ou não, baseado em informações da rede como 

sinal e latência da rede, assim como informações da cloudlet, a quantidade de 

recursos disponíveis para as instâncias.  

 O tratamento de mobilidade em redes heterogêneas (WiFi/4G), através da 

utilização de cloudlet conectada à nuvem pública. Dessa forma, será possível 

realizar o processo offloading independente da rede que o usuário está 

conectado. 

 A utilização de funções de rede no ambiente cloudlet com SDN, como 

balanceamento de carga para dividir as solicitações entre várias instâncias e 

suporte QoS para priorizar o tráfego de dados das aplicações que precisam 

ter maior prioridade. 

 A realização de experimentos com diferentes aplicações, como jogos e 

reconhecimento de voz ou facial, como forma de avaliar quais aplicações se 

beneficiarão mais ou menos com o processo de offloading.  

 A utilização de funções da nuvem como a Auto Scaling que permita aumentar 

ou reduzir a capacidade da nuvem conforme a demanda e de forma 

automática. Desse modo, sempre que uma instância chegar a um nível alto 

da sua capacidade, uma nova instância será iniciada para dividir a carga ou 

em uma situação em que uma instância ficar indisponível outra será 

levantada automaticamente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - INTEGRAÇÃO OPENSTACK E OPENDAYLIGHT 

 

 No arquivo “local.conf” do nó de controle foram adicionadas as seguintes 

linhas, para integrar a nuvem com o OpenDaylight. 

 

... 
enable_service odl-server odl-compute 
enable_plugin networking-odl https://github.com/flavio-fernandes/networking-odl 

summit15demo 
ODL_MODE=manual 
NEUTRON_CREATE_INITIAL_NETWORKS=False 
ODL_L3=True 
PUBLIC_INTERFACE=eth1 

 

 E no arquivo “local.conf” do nó de computação foram adicionadas as 

seguintes linhas. 

 

... 
enable_service odl-compute 
ODL_MODE=manual 
ODL_L3=True 
PUBLIC_INTERFACE=eth1 

 

 Para executar o script devstack, foi necessário instalar as dependências do 

OpenStack, que são os pacotes do OpenvSwitch e do JDK (Java Development Kit). 

Em seguida foi necessário baixar o repositório devstack, configurar o arquivo 

“local.conf” e executar o comando “./stack.sh” para instalar o OpenStack. 
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APÊNDICE B – Configuração do ambiente OpenStack pós instalação.  

 

Abaixo seguem os comandos utilizados e a explicação superficial de cada comando.   

 

1) Criação de um novo flavor, que serve como modelo para especificar a capacidade 

da instância, nesse caso será chamado de “m1.cloudlet”, terá 6144MB de 

memória RAM, 12 GB de disco e 6vCPU. 

 

$ nova flavor-create m1.cloudlet auto 6144  12  6 

 

2) Comando para adicionar uma chave que será utilizada para acessar a instância 

remotamente via SSH (Secure Shell). 

 

$ nova keypair-add --pub-key ~/.ssh/id_rsa.pub cloudlet_key 

 

3) Criação da rede externa chamada de “ext-net” do tipo flat. 

 

$ neutron net-create ext-net --router:external --provider:physical_network public --
provider:network_type flat 

 

4) Criação da subnet chamada de “ext-subnet” para rede externa, atribuição de uma 

rede classe C, com o DHCP desabilitado, um IP como gateway e alocação de um 

ranger de IPs flutuantes. 

 

$ neutron subnet-create --name ext-subnet --allocation-pool 
start=10.10.1.5,end=10.10.1.12 --disable-dhcp --gateway 10.10.1.3  ext-net 
10.10.1.0/24 

 

5) Criação de um roteador chamado “ext-rtr”. 

 

$ neutron router-create ext-rtr 

 

6) Colocando a rede externa “ext-net” como gateway do roteador  “ext-rtr”. 

 

$ neutron router-gateway-set ext-rtr ext-net   
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7) Criação de uma rede interna chamada “int-net” do tipo VXLAN e com o tamanho 

do seguimento de 1500.  

 

$ neutron net-create int-net --provider:network_type vxlan --provider:segmentation_id 
1500 

 

8) Criação da subnet interna chamada “int-net”, atribuindo uma rede classe C e um 

endereço DNS. 

 

$ neutron subnet-create int-net 10.100.5.0/24 --name int-subnet --dns-nameserver 
8.8.8.8 

 

9) Adicionando uma interface do roteador à subnet interna. 

 

$ neutron router-interface-add ext-rtr int-subnet 

 

10) Adicionado a imagem do Ubuntu 14.04. 

 

$ glance image-create --name "ubuntu-14.04-x86_64" --file /tmp/trusty-server-
cloudimg-amd64-disk1.img --disk-format qcow2 --container-format bare  --
progress 

 

11) Criação da instância chamada “ins-mpos”, executando o Ubuntu 14.04, com a 

configuração de hardware definida no “m1.cloudlet”, atribuindo também uma 

interface na rede “int-net” e atrelando a chave de acesso “cloudlet_key”, o 

comando também define que a instância deve ser hospedada no nó de 

computação chamado “no-computacao”. 

 

$ nova boot --poll --flavor m1.cloudlet  --image ubuntu-14.04-x86_64 --nic net-
id=$(neutron net-list | grep -w int-net | awk '{print $2}') ins-mpos --
availability_zone=nova:no-computacao --key_name cloudlet_key 
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APÊNDICE C – Configuração do ambiente MpOS.  

 

 Após a instância ser criada é necessário realizar as configurações do MpOS 

Plataform, para receber as solicitações de offloading na cloudlet. 

 

1) Primeiro é necessário instalar os pacotes do Git e do Java Runtime Environment. 

 

$ sudo apt-get install git default-jre -y  

 

2) Em seguida é necessário baixar o repositório do MpOS, entrar no diretório 

“executables” e informar o IP da instância no arquivo “config.properties”  

 

$ git clone https://github.com/ufc-great/mpos.git 
$ cd mpos/plataform/executables/  

 

3) Por último execute o MpOS Plataform e a Instância estará pronta para receber 

as solicitações de offloading computacional.  

 

$ java -jar mpos_plataform.jar 
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APÊNDICE D – Configuração do ambiente SDN.  

 

Se ocorrer tudo bem no processo de compilação, a tela mostrará a mensagem 

“BUILD SUCCESS”. Para iniciar o controlador basta entrar na pasta “configuration” e 

executar o comando que segue abaixo.  

 

$./run.sh osgi 

 

A Figura abaixo mostra a tela do terminal após a inicialização do ODL. 

 

 

 

Abaixo seguem os principais comandos utilizados para torna-lo administrável 

remotamente pelo controlador ODL.  

 

# ovs-vsctl add-br br0 
# ovs-vsctl set bridge br0 protocols=OpenFlow13 
# ovs-vsctl set-controller br0 tcp:IP_CONTROLADOR:6653 
# ovs-vsctl add-port br0 wlan1 -- set Interface wlan1 ofport_request=1 
# ovs-vsctl add-port br0 eth0 -- set Interface eth0 ofport_request=2 
# ovs-vsctl add-port br0 eth1.4 -- set Interface eth1.4 ofport_request=3 


