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Resumo 

 

Atualmente diversas pesquisas têm sido elaboradas para melhorar o uso da tecnologia 

móvel pelo usuário final. O desenvolvimento da quarta geração de sistemas de comunicação 

móveis (4G) possui grandes desafios para a Internet do Futuro (FI). Dentre estes desafios está a 

transparências de handover vertical, pois esta ação influencia diretamente na percepção do 

usuário quanto à qualidade de experiência (QoE) e qualidade de serviço (QoS). 

Este trabalho propõe um modelo para transparência de handover vertical centrado nas 

preferências do usuário, nos requisitos de suas aplicações e nas características das redes. O 

modelo proposto possibilita a predição de caminhos de um usuário com perfil de mobilidade e a 

busca antecipada de informações das futuras redes candidatas de forma colaborativa. Para 

selecionar previamente a rede candidata, utiliza-se o método AKAIKE em conjunto com a 

técnica de regressção linear múltipla para estimar a melhor rede, considerando até nove 

parâmetros, como características da rede, requisitos da aplicação e preferências do usuário. Este 

modelo apresenta como diferencial a integração entre estas funções, por meio da utilização de 

mensagens de sinalização MIH (Media Independent Handover), tornando-o compatível com o 

padrão IEEE 802.21. 

Como metodologia de avaliação de desempenho utilizou-se a modelagem com rede de 

Petri e matemática, assim como simulações com a ferramenta estatísitca R, a ferramenta de 

simulação Network Simulator e a ferramenta de avaliação de vídeos Evalvid.  Como resultado, a 

transparência de handover é obtida com a diminuição da percepção visual do usuário de 

aplicações de vídeo em tempo real, durante o processo de handover vertical em redes 

heterogêneas de quarta geração. 

 

Palavras-chaves: Handover Vertical, Redes de Quarta Geração, Handover Transparente.  
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Abstract 

 
 

In recent years many researches have been developed in order to improve the use of 

wireless communication technology by the End-User. The development of fourth-generation 

wireless networks has challenges for the Future Internet (FI). One of them is the seamless 

vertical handover, which influences directly on the user perception features like quality of 

experience (QoE) and quality of service (QoS). 

This thesis proposes a seamless vertical handover model centered on the users 

preferences, application requirements and network parameters.  This model enables a path 

prediction of user mobile and an anticipated information discovery from candidate networks by 

a collaborative approach. The AKAIKE method and Multiple Linear Regressions are used to 

select the candidate network previously. An important difference in this thesis is the integration 

between these functions through the use of MIH signaling messages, resulting in a real 

compatibility with the IEEE 80.21 standard.  

For performance evaluation, Petri Networks modeling was utilized, as well as R statistic 

software. Moreover, simulations were executed through Network Simulator, associated to the 

video evaluation tool Evalvid. As result, the seamless handover is obtained reducing the user's 

visual perception of video applications in real time, during the vertical handover in 4G 

heterogeneous networks. 

. 

 

 

 

Keywords: Vertical Handover, Fourth Generetion Network, Seamless Handover. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

Este capítulo relata as principais motivações para realização desta Tese, descreve o 

contexto do problema, apresenta seus objetivos, expõe suas contribuições e indica a estrutura dos 

capítulos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 - Introdução  2

1.1 Contexto e Motivação 
 

A utilização de tecnologias móveis sem fio está cada vez mais presente nos dias atuais, 

adaptando-se aos novos conceitos, demandas e serviços da Internet, resultando no 

desenvolvimento de novas gerações de sistemas de comunicação móvel [Yiping e Yuhang, 

2007]. Estas gerações são caracterizadas por suas tecnologias específicas e por soluções para 

melhorar o acesso, as técnicas de comutação, transmissão de dados, segurança da informação, 

entre outros. Para cada nova geração desenvolvida, há a necessidade da compatibilidade com as 

gerações anteriores, permitindo a operação conjunta entre as tecnologias.  

A primeira geração de sistemas de comunicações móveis sem fio (1G) foi baseada em 

modulação analógica, como o sistema AMPS (Advanced Mobile Phone Systems), basicamente 

utilizada para comunicação de voz. A segunda geração (2G) obteve sucesso devido a tecnologias 

revolucionárias, como TDMA (Time Division Multiple Access) e aos serviços oferecidos como 

voz de alta qualidade e mobilidade global – GSM (Global system Mobile). A terceira geração de 

sistemas de comunicações móvies (3G), como os sistemas WCDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access) e CDMA2000, possuem uma complexa infraestrutura e define protocolos para 

acesso a serviços com alta velocidade [Nanda et al., 2000], [Sarikaya, 2000]. A Figura 1.1 ilustra 

as principais tecnologias em cada uma destas gerações, o período em que iniciaram no mercado 

de telecomunicações mundial, as tecnologias de transmissão de dados e suas respectivas 

velocidades.  

A quarta geração de sistemas de comunicações móveis (4G1) está sendo desenvolvida 

para solucionar problemas pertencentes às gerações passadas (1G, 2G e 3G) [Choi, 2006], [Govil 

and Govil, 2007], assim como, prover uma variedade de novos serviços como voz e vídeo de alta 

definição e enlaces sem fio para serviços de transmissão de dados com alta velocidade e 

qualidade de recepção dos dados. Esta nova geração implementa o conceito de Always Best 

Connected (ABC), que se refere a não estar apenas conectado, mas também conectado por meio 

da melhor tecnologia de acesso e do melhor dispositivo disponível em todos os momentos 

[Gustafsson and Jonsson, 2003], [Gazis, et al., 2005]. Assim, novos conceitos de computação 

móvel surgem: qualquer um conectado, a todo momento, em todo lugar; soluções integradas sem 

fio e personalização de serviços. 

                                                
1 O termo 4G possui o mesmo significado de redes NGN (Next Generation Network) na área de redes de 
computadores sem fio. 
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Figura 1.1- Sistemas de Comunicação Móvel 

Para dar suporte a estes novos conceitos, várias tecnologias de acesso por rádio (RAT - 

Radio Access Technology) foram desenvolvidas como UMTS [Voigt et al., 2005], WiMAX 

[Ghosh et al., 2005], entre outros [Kuran and Tugcu, 2007]. Porém, todas estas RATs 

apresentam algum problema quando operam em ambientes heterogêneos, onde a transição entre 

as diferentes tecnologias de acesso, também denominado handover vertical, pode levar à redução 

do desempenho, como o aumento no atraso da transmissão, a perda de pacotes, entre outros. 

Como resultado final, existe uma maior percepção do usuário quanto ao atraso na seleção e 

acesso a esta nova rede. A Figura 1.2 ilustra um handover vertical em que um terminal móvel 

está em transição de uma tecnologia celular UMTS para uma tecnologia de redes sem fio Wi-Fi. 

Desta forma, para minimizar este problema, há a necessidade de fazer com que estas 

transições sejam as mais transparentes possíveis para o usuário final, diminuindo a percepção 

mencionada. Assim, Guan [Guan et al., 2007], denomina esta característica como: handover 

vertical transparente (seamless vertical handover - S-VHO).  

Com a demanda pelo uso de dispositivos que acessem tecnologia de redes heterogêneas, 

o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) apresentou a proposta de um protocolo 

de interoperabilidade denominado MIH (Media Independent Handover Protocol) [IEEE802.21, 

2008], com o objetivo de proporcionar esta transparência de handover vertical, permitindo a 

realização de transferência de dados sem descontinuidades, em diferentes redes de acesso e 

tecnologias heterogêneas, durante a mobilidade de um usuário.  
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O protocolo MIH descreve o processo de 

Inicialização, Decisão e Execução de 

não são incluídas no escopo deste padrão, possibilitando suas implementações por 
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indicação da potência do sinal recebido (

Shu, 2005]. Contudo, em ambientes de quarta geração, 

rede fazendo o uso apenas do RSSI pode não ser suficiente. Por estes ambientes serem 

compostos por diversos provedores de acesso (com diferentes políticas), exist

atender também às preferências do usuário e 

abordagem centrada no usuário (

da rede, considerando aspectos particulares do usuário, como máximo preço pago por 

transferido, consumo de energia ou vazão necessária para a aplicação em execução. 

Desta forma, adicionada à necessidade de minimizar o atraso decorrente de todo o 

processo de handover em sistemas 

necessidade de uma melhor investigação acerca d

Portanto, um dos maiores desafios das operadoras de telecomunicações e fabricantes de 

equipamentos para redes móveis 

atraso na operação do processo de 

características tecnológicas, as preferências 

Figura1.2 – Handover Vertical 
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Inicialização, Decisão e Execução de handover. Existem funções em cada uma destas fases que 

não são incluídas no escopo deste padrão, possibilitando suas implementações por 

desenvolvedores de tecnologia de acesso. Como resultado, cada uma destas fases

execução, agrega atrasos ao processo como um todo, implicando na maior percepção do usuário 

Em ambientes de terceira geração, normalmente o handover é decidido com base na 

do sinal recebido (Received Signal Strength Indication – 

em ambientes de quarta geração, realizar a decisão da seleção da próxima 
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compostos por diversos provedores de acesso (com diferentes políticas), existe 

s preferências do usuário e aos eventuais requisitos das aplicações.

centrada no usuário (user-centric) permite, por exemplo, a personalização da seleção 

da rede, considerando aspectos particulares do usuário, como máximo preço pago por 

ou vazão necessária para a aplicação em execução. 

Desta forma, adicionada à necessidade de minimizar o atraso decorrente de todo o 

em sistemas de comunicações móveis de quarta geração

necessidade de uma melhor investigação acerca da fase de seleção de redes candidatas.

Portanto, um dos maiores desafios das operadoras de telecomunicações e fabricantes de 

ra redes móveis consiste em diminuir a percepção do usuário final referente ao 

so de handover vertical, considerando na seleção de redes, 

, as preferências do usuário e os requisitos de suas aplicações
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. Existem funções em cada uma destas fases que 

não são incluídas no escopo deste padrão, possibilitando suas implementações por fabricantes e 

desenvolvedores de tecnologia de acesso. Como resultado, cada uma destas fases, em sua 

execução, agrega atrasos ao processo como um todo, implicando na maior percepção do usuário 
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1.2 Hipóteses 
 

Dentro do contexto apresentado na seção anterior, são levantadas quatro hipóteses para lidar 

com o desafio de tornar transparente o handover vertical em ambientes de redes heterogêneas 

sem fio de quarta geração: 

H1:   A predição de caminho de um usuário móvel pode antecipar a fase de descoberta 

de informações de redes candidatas. – Em um ambiente heterogêneo com mobilidade 

de usuário, a possibilidade de prever os caminhos que este usuário fará ao longo de uma 

trajetória possibilitará a antecipação da busca a informações de redes candidatas à 

seleção em um handover vertical. Como resultado, espera-se diminuir o atraso na fase 

de inicialização de handover; 

 

H2:  A busca eficiente de informações de redes candidatas descobertas pode reduzir o 

tempo na fase de seleção de redes. – Uma vez descobertas as redes candidatas, o 

tempo de aguardo do dispositivo móvel para obter as informações das características 

destas redes pode aumentar em função da densidade de usuários em uma mesma rede e 

da infraestrutura de acesso ao local de armazenamento destas informações. A 

possibilidade de minimizar este tempo de busca pode reduzir o atraso gerado na fase de 

descoberta de redes;   

H3:  A possibilidade de estimar a seleção de redes candidatas, considerando as 

preferências do usuário, os requisitos da aplicação e as características da rede 

candidata podem resultar na melhor escolha de uma rede que possibilite a 

contínua execução de uma aplicação multimídia em ambientes 4G. – A seleção de 

uma rede candidata em ambientes de quarta geração deve contemplar parâmetros 

relacionados às perspectivas do usuário, às limitações da rede e aos requisitos básicos da 

aplicação. A possibilidade de estimar previamente esta seleção pode resultar em um 

menor tempo na execução da seleção de redes;  

 

H4: O aumento na eficiência da transparência de um handover vertical pode ser obtido 

minimizando o atraso em uma ou mais fases deste processo, sem minimizar a 

qualidade de serviço e considerando a qualidade de experiência do usuário – Uma 

vez diminuído o tempo de execução em pelo menos uma das fases de um handover 

vertical, uma maior transparência no handover vertical (menor percepção visual) para o 

usuário móvel pode ser alcançada.   
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1.3 Objetivos 
 

Motivados pelos problemas citados na seção 1.1, em conjunto com as hipóteses levantadas na 

seção 1.2, o objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo para transparência 

de handover vertical centrado nas preferências do usuário de redes da quarta geração de 

comunicação móvel. Este modelo deve realizar a integração das soluções para cada fase do 

handover vertical, utilizando para isso mensagens do padrão MIH IEEE 802.21.  Assim como, 

considerar as preferências do usuário, os requisitos de suas aplicações e as características da 

infraestrutura das redes para tomada de decisão na fase de seleção de redes 4G.  

Como meta para que este objetivo seja atingido, os seguintes objetivos específicos são 

definidos: 

• Investigar os conceitos envolvidos no procedimento de handover vertical nas arquiteturas 

heterogêneas de quarta geração; 

• Criar um perfil de mobilidade individual para usuários de ambientes de quarta geração; 

• Desenvolver um método para predição de caminho em ambientes heterogêneos integrada 

ao perfil de mobilidade de quarta geração; 

• Investigar um modelo colaborativo para descoberta antecipada de informação das 

características de redes candidatas compatível com o padrão MIH IEEE 802.21; 

• Desenvolver uma técnica para seleção de rede que estime a melhor escolha de uma rede 

candidata, considerando os principais parâmetros da preferência do usuário, as 

característcas das redes candidatas e os requisitos da aplicação em execução durante um 

handover vertical; 

• Avaliar o desempenho do modelo utilizando modelagens matemáticas e técnicas de 

simulação para mensurar sua eficiência; 

• Elaborar um modelo para transparência de handover vertical em ambientes sem fio 

heterogêneos, que minimize a percepção de degradações na qualidade de aplicações 

multimídia em tempo real.   
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1.4 Organização da Tese 

Esta tese está organizada conforme a seguinte estrutura: No Capítulo 2 são apresentados 

os conceitos básicos de 4G, a arquitetura All-Best-Connection, assim como, as tecnologias que 

norteiam a quarta geração de sistemas de comunicações móveis. O Capítulo 3 descreve os 

diversos tipos de handover, bem como especifica a transparência de handover e o padrão IEEE 

802.21. O Capítulo 4 apresenta os trabalhos relacionados com predição de caminhos, perfil de 

usuário e descoberta de informação.  

O Capítulo 5 descreve os métodos de seleção de redes heterogêneas atualmente existentes 

na literatura. O Capítulo 6 apresenta o Modelo de Transparência de Handover Vertical para 

sistemas de quarta geração. O Capítulo 7 avalia o desempenho do Modelo para Transparência de 

Handover Vertical e analisa os resultados. O Capítulo 8 finaliza a tese com as conclusões e 

contribuições, e discute as tendências e trabalhos futuros.  
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Quarta Geração de Sistemas de Comunicações Móveis 

 
 

Este capítulo apresenta os principais conceitos da quarta geração de comunicação 

móvel sem fio, as principais características da arquitetura All Best Connected e os possíveis 

cenários de evolução desta geração. 
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2.1 Considerações Iniciais 

Recentemente, as diversas tecnologias de redes sem fio, como as de redes pessoais 

WPAN (Wireless Personal Area Networks), de redes locais WLAN (Wireless Local Area 

Networks), e de redes metropolitanas WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks), estão 

convergindo geograficamente, ocasionando sobreposições em um mesmo ambiente. Como 

resultado, existe uma maior possibilidade de o usuário final estar continuamente conectado a 

uma rede, independentemente da tecnologia de rede do seu terminal móvel. 

  Para cada tipo de rede sem fio, existem tecnologias com diferentes características físicas 

e lógicas, que possibilitam o acesso e a troca de dados pelo usuário final. Em um cenário com 

mobilidade, há a necessidade de que estas redes se comuniquem de forma menos perceptível 

para o usuário, ou ao menos, que o usuário possa selecionar a rede mais apropriada às suas 

necessidades. Esta integração possui várias questões a serem tratadas, como descoberta de rede, 

controle de admissão, segurança, entre outros [Alzubi et al. 2010]. 

Para discussão desses assuntos, são apresentados neste capítulo os principais conceitos de 

redes de quarta geração (4G). Além disto, é descrita a arquitetura All Best Connected(ABC), que 

possibilita a utilização prática destes conceitos. Ao final, são expostos os cenários possíveis de 

evolução da quarta geração de comunicação móvel.  

2.2 Sistemas de Comunicação de Quarta Geração - 4G 

Atualmente, as tecnologias de comunicação sem fio têm adicionado novos conceitos, 

adaptando novas aplicações de Internet e novos requisitos de sistemas aos atuais cenários de 

computação móvel. Cada nova geração tecnológica traz consigo novos requisitos e soluções, 

como as conexões on-line (1G)2, qualidade de serviço (2G)3 e comutação por pacotes (3G)4. 

Uma comparação mais detalhada entre estas gerações é apresentada em [Steer, 2007].  

A quarta geração de sistemas de comunicações móveis (4G), por sua vez, tem como 

princípio a integração de redes heterogêneas de maneira transparente para o usuário final, 

possuindo como pressuposto básico a tendência de integração dessas redes, chamadas All-IP-

Based Networks - AIPN [Sabella, 2007], por meio do protocolo da Internet (IP- Internet 

Protocol) [RFC 791, 1981].  

                                                
2 Refere-se à primeira geração de comunicação móvel 
3 Refere-se à segunda geração de comunicação móvel 
4 Refere-se à terceira geração de comunicação móvel 
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Dentre os aspectos relevantes desta tendência, merece destaque a convergência IP entre 

as redes, a qual pode ser definida como uma coleção de entidades que proveem um conjunto de 

habilidades (mobilidade, segurança, entre outros) para fornecer serviços IP a usuários baseados 

em tecnologia IP, em que vários sistemas de acesso podem ser conectados [Jordan et al., 2007]. 

Entre as características de interoperabilidades desejadas, pode-se citar: 

• Baixo atraso, baixo tempo de configuração de conexão e alta QoS; 

• Uso eficiente de recursos de rádio e energia; 

• Habilidade de acomodar um grande número de terminais e usuários, e suportar uma 

grande variedade de dispositivos; 

• Suporte a vários modelos de tráfego, incluindo aqueles gerados por serviços ubíquos; e 

• Suporte de roamming internacional entre outras AIPN (All-IP-Based Networks). 

A Figura 2.1 ilustra o conceito de redes all-IP, em que se apresenta a ideia de “tudo sobre IP e IP 

sobre tudo”. 

 

Figura 2.1: Tudo sobre IP e IP sobre Tudo.  
Adaptado de [Ivanek, 2007] 

As redes 4G também devem prover convergência tecnológica e transparência na 

interoperabilidade de handover. Esta característica deve ser alcançada por terminais móveis (MT 

- Mobile Terminals), permitindo a transferência de dados sem descontinuidades (seamless 

handover) por meio de diferentes redes de acesso e tecnologias heterogêneas durante o 

deslocamento de um usuário [Choi et al., 2007]. 

A Infraestrutura para redes 4G pode ser subdividida em redes com seu núcleo baseadas 

em pacotes (packet-based core network), representada pela família de protocolos IEEE 802; e 

baseadas em acesso à rádio, aqui representada pelas redes PLMN (Public Land Mobile Network) 

[Chan, 2007]. 
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Os sistemas sem fio que fazem parte da família PLMN são operados pelos provedores de 

serviços de comunicação celular. Os padrões IEEE 802 incluem importantes tecnologias sem fio 

em função de sua área de abrangência, como, por exemplo, as redes pessoais (WPAN- Wireless 

Personal Area Netwwork), que possuem áreas de cobertura no alcance de 10 metros, assim como 

o padrão IEEE 802.15 das redes Bluetooth [IEEE 802.15, 2002].  

As redes locais sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network) possuem uma área de 

cobertura aproximada de 100 metros em ambientes outdoor5, como é o caso dos padrões WLAN 

IEEE 802.11 a/b/g/n [IEEE 802.11, 2003]. As redes metropolitanas sem fio (WMAN – Wireless 

Metropolitan Areas Network) possuem áreas de cobertura de 3 a 8 km, como o padrão IEEE 

802.20 das redes MBWA (Mobile Broadband Wireless Access) [IEEE 802.20, 2008],  que provê 

ao  usuário uma taxa de dados de 1Mbps, e o padrão IEEE 802.16  das redes WIMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) operando em altas frequências (10-66GHz) 

[Eklund et al., 2002].  Para redes WMAN com área de cobertura entre 30km e 50km, as redes 

WIMAX operam em bandas com portadoras de baixa frequência. A Figura 2.2 ilustra 

conceitualmente as tecnologias e áreas de coberturas desses padrões.  

 

Figura 2.2: Cobertura tecnológica da família IEEE 802. 

Com relação aos terminais móveis, Choi [Choi, 2006] introduz a ideia de convergência de 

dispositivos, devido aos sistemas embarcados dos equipamentos móveis atuais e à convergência 

de redes de comunicação. Porém, apresenta também a ideia de divergência entre a camada de 

acesso à rede, visto que há a necessidade da existência de várias tecnologias heterogêneas. 

Uma ideia similar à descrita por Choi é apresentada por Ivanek [Ivanek, 2007], o qual 

descreve um framework de convergência para o acesso sem fio de banda larga (BWA – 

Broadband Wireless Access) baseado em convergência de redes e convergência de dispositivos, 

                                                
5 Corresponde a ambientes em que não possuem obstáculos físicos (paredes, etc.) entre o terminal móvel e o ponto 
de acesso.  
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em que é considerada a interdependência da convergência frente à competição entre 

desenvolvimento de sistemas e serviços, como ilustram a Figura 2.3 e a Figura 2.4. 

           
Figura 2.3: Convergência de dispositivos             Figura 2.4: Convergência de redes.  

Adaptado de [Ivanek, 2007]                                                  Adaptado de [Ivanek, 2007] 

Sistemas de redes de acessos diferentes têm uma boa razão tecnológica para existir. Há 

diferentes requisitos de energia, diferentes distâncias de áreas de cobertura, diferentes taxas de 

dados e diferentes frequências de portadoras. Logo, diferentes sistemas são necessários para 

aperfeiçoar o desempenho e o custo de acordo com requisitos distintos, necessitando que as áreas 

de coberturas sejam complementares entre si, como ilustra a Figura 2.5 [Chan, 2007]. Em tais 

redes, diferentes sistemas de acesso são integrados em redes AIPN, incluindo a 

interoperabilidade dos diferentes sistemas com o backbone. Alguns grupos de padronização 

projetam soluções para proporcionar esta integração heterogênea.  

 

Figura 2.5: Princípio de células complementares 

A solução proposta pelo IETF (Internet Engineering Task Force) consiste em três 

protocolos [Lin and Huang, 2007], [Tsang et al., 2008]: o protocolo de inicialização de sessão - 

SIP (Session Initiation Protocol) [RFC3261, 2002], mSCTP (mobile Stream Control 

Transmission Protocol) [Koh et al, 2004], e  MIP (mobile IP) [RFC3220, 2002], os quais atuam, 

respectivamente, nas camadas de aplicação, transporte e rede. No entanto, existem algumas 
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desvantagens, tais como: o atraso fim-a-fim adicional de mensagens do protocolo SIP, 

modificações em aplicações baseadas em TCP e necessidade de mudanças na infraestrutura da 

rede.  

O grupo 3GPP/3GPP2 [3GPP, 2004] [3GPP2, 2004] projetou o VCC/IMS (Voice call 

continuity / IP Multimedia Subsystem ) e a arquitetura LTE/SAE (Long Term Evolution /System 

Architecture Evolution), mas não existe estrutura flexível e confiável como base para esta 

arquitetura [Pontes et al., 2008]. Em contrapartida, o IEEE padronizou a norma 802.21 MIH 

(Media Independent Handover), oferecendo estrutura com alta flexibilidade para handover, mas 

necessitando de inteligência no núcleo da rede e no terminal móvel. 

2.3 Cenários de Evolução para a Arquitetura 4G 

Utilizando os novos conceitos e requisitos tecnológicos da quarta geração de sistemas de 

comunicações móveis, diversas arquiteturas foram propostas como tendência evolutiva, servindo 

como foco para pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. Dentre estas arquiteturas, 

destacam-se a arquitetura de redes ABC e a arquitetura centrada no usuário (User-centric). 

 

2.3.1 Conceitos Básicos de Redes ABC (All Best Connected) 

O conceito de redes Always Best Connected (ABC), ou redes conectadas sempre da 

melhor forma, refere-se a não somente estar sempre conectado, mas estar conectado da melhor 

forma possível [Gazis et al., 2003]. Para isto, um número considerado de aspectos precisa ser 

atendido, como relacionamentos e agregações entre operadores de acesso e provedores de 

serviços, a experiência do usuário em redes ABC e soluções técnicas no terminal móvel e na 

rede. 

Neste contexto, são definidos cenários e atores que estarão envolvidos no provimento dos 

serviços ABC [Gustafsson and Jonsson, 2003], os quais permitem ao usuário a disponibilidade 

de, em qualquer momento, conseguir uma conexão IP para Internet por meio de uma rede (ou 

redes) que melhor atenda à sua necessidade atual. Estes serviços são baseados na infraestrutura 

para autenticação, autorização e contabilização (AAA). Neste aspecto, o usuário necessita apenas 

de uma única assinatura e conta. Para isto, faz-se necessária a identificação dos seguintes blocos 

funcionais que deverão ser implementados, uma parte nos terminais e dispositivos de acesso e, 

outra parte, na rede: descoberta de acesso, seleção de acesso, suporte AAA, gerenciamento de 

mobilidade, disponibilidade de perfil e adaptação ao conteúdo. 
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Quando um terminal ABC é ligado, o mesmo deve fazer uma descoberta de acessos 

(função implementada internamente no dispositivo) para encontrar as redes e/ou dispositivos de 

acessos disponíveis. Após a escolha, periodicamente o terminal deverá fazer descobertas de 

novos acessos para encontrar uma melhor alternativa que esteja disponível. A seleção de acesso 

refere-se ao processo de decidir sobre as redes de acesso as quais o terminal deverá se conectar 

ao longo do tempo. Esta seleção poderá ser baseada nas características do terminal (tempo de 

bateria, tecnologia de acesso, velocidade), da rede (largura de banda disponível, custo ou 

operadora) ou por interferência do usuário (perfil ou lista de preferências). 

O suporte AAA servirá para identificar um usuário ABC (autenticação), verificar em 

quais serviços o usuário ABC está autorizado (autorização), coletar e apresentar dados para 

cobrança do usuário pelos serviços utilizados (accounting). 

Existem diferentes aspectos sobre mobilidade que podem ser providos como parte de um 

serviço ABC. Na arquitetura ABC, podem-se destacar três pontos de vista distintos para o 

gerenciamento de mobilidade: continuidade de sessão, que mantém a sessão quando um terminal 

ABC se move entre diferentes redes/tecnologias de acesso; transferência de sessão, que garante 

a sessão quando o usuário se move entre diferentes dispositivos; e confiabilidade, que consiste 

na possibilidade de garantir a um usuário ABC seu atual acesso à rede ou dispositivos de acesso. 

Existem diferentes soluções propostas em [Gustafsson and Jonsson, 2003], como o IP móvel e o 

protocolo SIP [Rosenberg et al., 2002], como solução para confiabilidade. 

Em [Yiping and Yuhang, 2007], é apresentada uma proposta de arquitetura capaz de 

suportar serviços ABC, a qual consiste em um mecanismo de descoberta de acesso. Este 

mecanismo integra um serviço baseado em localização e um novo esquema de redes 

personalizadas, em que o usuário pode escolher seu melhor perfil de rede apenas mudando o 

peso de determinados fatores. Porém esta arquitetura não inclui um mecanismo para AAA e não 

aborda a solução para redes heterogêneas. 

O processo de coletar informações de QoS de uma RAN (Radio Access Network) 

acessível é chamado descoberta de acesso. Na arquitetura ABC, os terminais móveis coletam 

informações de RANs disponíveis por meio da medição da potência do sinal na interface física. 

Porém, este método de aquisição de informações é falho quando o número de RAN é maior que 

um. Isto acontece, em primeiro lugar, porque esta maneira de adquirir informações não é 

suficiente para tomar decisões no contexto ABC, uma vez que há outras informações necessárias 

para seleção de redes como, por exemplo, as preferências do usuário. Em segundo lugar, isto 

resulta em um grande consumo de energia, uma vez que existe a necessidade da interface de rede 
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estar ligada para receber informações das redes candidatas. Por fim, pode-se perder a coleta de 

informações de alguma RAN disponível quando o terminal móvel estiver com a interface 

ocupada. 

Para resolver estes problemas, em [Yiping and Yuhang, 2007], propõe-se um mecanismo 

composto de três componentes baseados na arquitetura SLP(Service Location Protocol) [Diagne 

et al., 2001] e LCS(Location Service )[Kupper, 2005] como ilustra a Figura 2.6. O agente de 

descoberta de acesso de rádio (RADA) é o agente de descoberta (DA – agent discovery), o 

gerente de rede de cada RAN é o agente de serviços (SA – service agent) e o agente ABC é o 

cliente da arquitetura SLP.  

 
Figura 2.6: Operação de descoberta de acesso.  

Adaptado de [Yiping and Yuhang, 2007] 

A operação de descoberta de acesso, ilustrada na Figura 2.6, ocorre quando uma nova 

RAN entra em operação, o gerente de rede desta RAN registra-a no RADA. Este registro inclui 

serviços de URL (que contém endereço IP, número de porta e caminho) e um modelo com as 

seguintes informações: service, radioaccess-name, interface, AP-location, service_range, 

securityEn, avaliable_bandwidth, avarege_delay e preço. 

Quando o terminal móvel inicializa a seleção da rede, primeiro é enviado um 

requerimento de descoberta de acesso para o agente ABC. Este requerimento inclui a interface 

RAT que este terminal pode suportar. Segundo, o agente ABC obtém a atual posição do usuário 

para o serviço LCS. Então, o agente ABC envia um requerimento de serviço ao RADA. Este 

requerimento pode ser similar a: (& (interface = GPRS or IEEE 802.11i) &(MN_Position = 

E121.25’43 N31.11’52) & (Average_Delay < 50 ms), em que GRPS ou IEEE 802.11 é o tipo de 
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RAT suportado pelo equipamento do usuário, e  E121.25’43 N31.11’52 é a atual posição do 

equipamento. Desta forma, o RADA encontra todas as RANs que satisfazem esta requisição e o 

UE pode fazer a seleção de redes de acordo com as informações providas pelo agente ABC.  

A seleção de redes em ambientes ABC deve ser personalizada de acordo com a 

preferência de cada usuário. Existem vários fatores de QoS que afetam esta seleção e  podem ser 

resumidos em disponibilidade, vazão, dependência do tempo, confiabilidade, segurança e custo 

[Song and Jamalipour, 2005b].  

Todos estes fatores devem ser adquiridos para fazer uma seleção de redes para a maioria 

dos usuários, recebendo valores mínimos e máximos que podem mudar de acordo com a 

preferência do usuário. Por meio de políticas envolvendo estes valores, é decidido o critério que 

melhor se ajusta à necessidade atual do usuário. Porém, esta arquitetura apresenta desafios como, 

por exemplo, especificar quais parâmetros deverão ser considerados, uma vez que existe uma 

crescente quantidade de parâmetros, e decidir a escolha entre duas RANs, caso seus custos 

estejam dentro do mínimo aceitável. Após a seleção estar completa, o terminal móvel deve fazer 

um handover da RAN atual para a RAN selecionada mensurando a QoS durante o processo. 

2.3.2 Conceitos Básicos da Arquitetura Centrada no Usuário (User-Centric System) 

Com o desenvolvimento tecnológico dos dispositivos móveis e em paralelo à oferta de 

novos serviços das operadoras de acesso como vídeos on-line, redes sociais, entre outros, surge a 

necessidade de personalização da oferta de serviços e do acesso às mídias digitais.  Neste 

cenário, Frattasi [Frattasi et al., 2006] apresentou o conceito denominado User-centric System, 

segundo o qual o entendimento contextual das necessidades específicas de cada usuário pode 

influenciar as novas tendências sociais e mercadológicas, possibilitando projetar uma próxima 

geração de comunicação móvel sem fio.  

Frattasi [Frattasi et al., 2006] propôs uma abordagem top-down que foca na visão do 

usuário-central em um mundo sem fio e que é baseada nas seguintes hipóteses: 

1 – O usuário é uma pessoa sóciocultural6 com preferências e motivações subjetivas. Esta 

é a ligação para identificar suas necessidades funcionais e expectativas em termos de serviços e 

produtos; 

2 – Cenários usados são derivados de esboço da vida diária de pessoas; e 

3 – Identificação das técnicas de configuração das redes 4G comparadas às redes 3G. 

                                                
6 Sua cultura e sociedade se desenvolvem ao longo do tempo. 
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Ainda segundo Frattasi [Frattasi et al., 2006], as características chaves de 4G, segundo 

esta perspectiva, são interface intuitiva (user friendlyness), personalização, heterogeneidade de 

terminais e heterogeneidade de redes. Estas apresentam uma complexa interdependência entre si 

como ilustra a Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: A arquitetura do sistema user-centric 

Inspirado na teoria heliocêntrica de Copérnico7, o usuário está localizado no centro do 

sistema e as diferentes características chaves que definem a quarta geração, rotacionando ao 

redor dele em órbitas com distâncias que dependem da escala de sensibilidade do usuário. 

Verifica-se que estas características, quanto mais distantes do centro, menores impactos exercem 

sobre o usuário, como é o caso das redes heterogêneas e diferentemente da interface intuitiva, 

onde o usuário possue maior sensibilidade.  

A interface intuitiva minimiza a interação entre a aplicação e o usuário graças a uma boa 

transparência em seu projeto. A personalização do conteúdo se refere à forma como o usuário 

pode configurar o modo de operação do seu dispositivo e pré-selecionar os conteúdos dos 

serviços, escolhendo de acordo com sua preferência. A combinação entre a personalização do 

usuário e a interface intuitiva para usuário proveem um gerenciamento mais fácil sobre todas as 

características dos seus dispositivos e maximiza a exploração de todas as possibilidades de 

aplicações. 

Outra proposta centrada no usuário é apresentada em [Prasad, 2007], na qual são 

utilizadas as redes pessoais (PN – personal networks) para preencher a perspectiva de usuário-

central em redes 4G. Neste contexto, a ideia de redes pessoais vai além dos conceitos de uma 

rede pessoal sem fio (WPAN - Wireless Personal Area Networks), que provê conectividade entre 

diferentes dispositivos eletrônicos utilizando baixa potência em conexões sem fio, com pequena 

                                                
7 Na teoria de Copérnico, a Terra se move em torno do Sol. 
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área de abrangência. Isso resulta na flexibilidade e na capacidade de movimentos em uma 

pequena área (por exemplo, uma MANET). 

Devido à necessidade de compartilhar informações, recursos, serviços e aplicações entre 

grupos, Prasad [Prasad, 2007] apresenta o conceito de redes pessoais federadas (Federation fs 

Personal Networks). As redes pessoais devem ser federadas entre os grupos envolvidos em uma 

interação, provendo segurança e privacidade. 

Desta forma, Prasad [Prasad, 2007] propõe a arquitetura 4GS (4G Smart Wireless Living), 

que reside na interseção entre duas áreas: comunicação sem fio e computação pervarsiva. Esta 

arquitetura consiste em um serviço de gerenciamento, entidades locais e serviços (aplicações) 

com altas taxas de dados. O serviço de gerenciamento é focado no perfil do usuário, que se pode 

definir como integração e organização das preferências do usuário. Entidades locais são 

compostas por vários pontos de acesso sem fio ou estações bases, um serviço de perfil local e um 

ou mais serviços de sensores de dados.  

Ainda no contexto centrado no usuário, a arquitetura das redes sem fio 4G, apresentada 

em [Makaya and Pierre, 2008a], propõe um novo esquema de gerenciamento de mobilidade 

chamado Protocolo de Handover para Redes Integradas (HPIN – Handover Protocol Integrated 

Network), que garante QoS para aplicações em tempo real em ambientes heterogêneos sem fio 

baseados em IPv6, considerando critérios de decisão, tais como a latência de handover e a 

compatibilidade dos parâmetros de QoS entre a rede atual e a rede candidata. 

Critérios de decisão de handover mais complexos combinam um grande número de 

parâmetros ou fatores como custo monetário de acesso, largura de banda, prioridade, consumo de 

energia, tipos de serviços, desempenho do sistema, preferência do usuário, velocidade de 

movimentação da estação móvel, segurança, disponibilidade de recursos, acessibilidade da rede e 

condições da estação móvel, os quais devem ser definidos em uma rede 4G. Em [Makaya and 

Pierre, 2008a], a proposta de handover é baseada em um algoritmo de descoberta entre sistemas 

em conjunto com processo de decisão de handover. Nesta proposta, depois que um possível 

início de handover é gerado, as condições da rede atual são checadas para ver se elas podem 

satisfazer os requisitos da sessão de um terminal móvel. Caso negativo, o terminal móvel tentará 

executar um handover horizontal. No entanto, se não existir outro roteador de acesso da rede 

atual ou da tecnologia existente, um handover vertical será necessário para o terminal móvel, e 

ele tentará achar outra rede mais apropriada. 
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Porém, alguns problemas não foram tratados, por exemplo, como proceder caso ocorra a 

autenticação do usuário com duas redes simultaneamente, ligando as duas interfaces de rádio ao 

mesmo tempo e roteando pacotes apropriadamente entre um dispositivo e a rede. Não ter 

compatibilidade com o padrão IEEE 802.21, resulta em uma solução de difícil utilização pelos 

fabricantes. Outra limitação desta proposta está no fato de não fazer antecipação de handover e 

utilizar uma busca de informações centralizadas nas próprias redes candidatas, resultando em um 

atraso acima dos padrões de transmissão multimidia estabelecidos pela norma ITU-G114, não 

solucionando o problema da transparência de handover em redes heterogêneas. 

2.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou conceitos e requisitos básicos de uma arquitetura de quarta 

geração de comunicação móvel. Esses requisitos são a base para uma arquitetura de rede 

centrada no usuário (user-centric), quando se trata de transparência de handover, constituindo 

um dos cenários propostos para a Internet do Futuro [Bolla et al., 2009]. Nesse ambiente, deve 

ocorrer uma interatividade do usuário com a rede por meio de uma variedade de interfaces 

autoconfiguráveis, pela personalização e adequação dos conteúdos e serviços às preferências de 

uso e contexto do usuário de forma transparente. 
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Capítulo 3 

Conceitos Básicos de Handover 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o conceito de handover e os principais tipos de 

handover, pertencentes ou não a um ambiente de rede 4G. Além disto, é descrito o padrão IEEE 

MIH 802.21, cuja arquitetura possibilita a implementação de conceitos comuns entre tecnologias 

heterogêneas, minimizando os problemas resultantes de um handover. 
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3.1 – Considerações Iniciais 

Devido à crescente utilização de terminais móveis, conectados a redes sem fio, aumentou 

a necessidade de prover melhores serviços aos usuários que, mesmo conectados, podem se 

movimentar não mais em pequenas áreas como salas de um escritório, mas por grandes áreas, 

como quarteirões, bairros ou cidades.  

Desta forma, a necessidade de manter a continuidade da conexão de um usuário, 

independentemente da distância que ele irá percorrer é um dos grandes desafios que as redes 

heterogêneas da quarta geração de comunicação móvel apresentam.   

Nas próximas seções, são apresentados os conceitos básicos do procedimento de 

handover, uma breve classificação dos tipos de handover e uma discussão sobre o significado de 

transparência. Além disso, é descrito o protocolo da IEEE 802.21, que trata diretamente dos 

problemas relacionados ao handover em redes 4G. 

3.2 – Conceitos Básicos de Handover.  

Handover ou handoff é o procedimento empregado em redes sem fio infraestruturadas 

para tratar a transição entre células por um terminal móvel, mantendo a continuidade e a 

qualidade de uma transmissão de voz ou dados, durante uma migração entre células adjacentes 

[Agarwal and Holtzman, 1997]. Segundo [Nagamuta, 2006], o handover consiste na 

transferência da responsabilidade da comunicação de dados de uma estação-base para outra, de 

modo que o computador móvel mantenha as suas comunicações em andamento. Quanto maior 

for a frequência de migração e transição entre células, maior será interrupção no fornecimento de 

serviços aos terminais móveis e a degradação do desempenho de aplicações, resultantes de um 

maior número de handover.  

O handover é um procedimento de alto custo computacional, pois envolve tarefas como: 

detecção de início de handover; autenticação e permissão de acesso; reserva de recursos e 

atribuição de canais; atualização da rede, controle e otimização do fluxo de pacotes [Endler and 

Nagamuta, 2002].  

O procedimento de handover pode ser simplificado e dividido em duas grandes fases 

[Nagamuta, 2006]:  

• Fase 1: Detecção, Atribuição e Transferência. Nesta fase é identificada a 

necessidade de se iniciar um handover, são executadas a alocação e a atribuição 
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de um novo canal de comunicação e, por fim, a transferência de sinal de rádio da 

antiga para a nova estação base. 

• Fase 2: Atualização. Durante esta fase, os elementos de rede que mantêm a 

informação de localização do computador móvel são notificados e atualizados de 

modo que o tráfego de pacotes possa ser direcionado para a nova localização. 

Diversas técnicas de otimização podem ser empregadas nesta fase, de modo a 

reduzir a latência e a perda de pacotes durante este procedimento. 

Tendo como base o modelo de referência OSI, a Fase 1 é executada na camada de enlace 

e depende da tecnologia sem fio adotada, enquanto que a Fase 2 é o principal foco dos 

protocolos de mobilidade que atuam na camada de rede (protocolos de mobilidade baseados em 

IP). Uma vez que essas fases são independentes e ocorrem em diferentes níveis, não há uma 

sincronização quanto à ordem de execução das tarefas nessas fases. Por um lado, a Fase 2 pode 

ocorrer em consequência da Fase 1, que é o caso em que o terminal móvel perde subitamente a 

conexão com a estação base e inicia o handover (na camada de rede) quando já está conectado 

com a nova estação base (camada de enlace). Por outro lado, a Fase 2 pode iniciar antes mesmo 

da Fase 1, quando o terminal móvel ou a estação base (ou ambos) possuem alguma forma para 

prever uma rede candidata, podendo, desta forma, preparar antecipadamente a rede e agilizar o 

procedimento da Fase 2. 

3.3 - Tipos de Handover 

Devido às diversas possibilidades de ocorrência de um handover, este pode ser 

classificado de acordo com vários fatores em um ambiente com sobreposição de rede sem fio: 

1. De acordo com a perspectiva de heterogeneidade tecnológica possível [Manner and 

Kojo, 2004]: 

• Handover horizontal ou intra-system handover, que ocorrem quando um 

terminal móvel (MT) desloca-se entre pontos de acesso (AP) ou estações bases 

(BS) de uma mesma tecnologia de rede; 

• Handover vertical, quando o AP ou BS pertencem a diferentes tecnologias de 

redes (por exemplo, IEEE 802.11 e UMTS).  

De acordo com o tamanho da célula, pode ser classificado em: handover vertical 

ascendente (upward-vertical handover) que ocorre quando o terminal móvel faz um 

handover de uma tecnologia com uma pequena área de cobertura para uma cobertura 

maior, geralmente, diminuindo a largura de banda disponível por unidade de área. 
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Enquanto um handover vertical descendente (downward vertical handover) ocorre 

quando o terminal móvel faz um handover para uma tecnologia com menor área de 

cobertura, porém geralmente com maior largura de banda por unidade de área. 

2. De acordo com o tempo de ocorrência do handover [Montavant and Noel, 2005]: 

• Anticipated handover (ou Fast handover) é uma técnica associada a um gatilho o 

qual indica que uma nova área com uma rede com grande potência de sinal está 

chegando, e que o handover pode ocorrer antes da perda do sinal com a rede 

associada;  

• Unanticipated handover ocorre quando o terminal móvel decide efetuar um 

handover depois de ter entrado na área de uma nova rede, com ou sem perda de 

conexão à rede inicial. 

 

3. De acordo com a associação à estação base [Bchini et al, 2009]: 

• Hard handover ocorre quando um terminal móvel pode estar conectado a apenas 

um ponto de acesso por vez; 

• Soft handover ocorre quando o terminal móvel pode estar conectado, durante o 

handover, a vários pontos de acesso ao mesmo tempo.  

 

4. De acordo com o controle da decisão de handover [Siddiqui and Zeadally, 2006]: 

• Handover controlado pela rede (network-controlled handover – NCHO), a rede 

controla a decisão do momento de efetuar o handover; 

• Handover controlado pelo terminal móvel (mobile-controlled handover – 

MCHO), o próprio terminal móvel deve mensurar a potência do sinal e decidir 

executar o handover.  

• Handover assistido (mobile-assisted handover- MAHO), quando o terminal 

móvel toma a decisão de handover em conjunto com a rede em operação. 

A Tabela 3.1 apresenta um quadro que expõe os principais fatores a serem considerados e 

suas respectivas classificações de handover. 
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Tabela 3.1: Tipos de handover 
 
H 
A 
N 
D 
O 
V 
E 
R 

Fatores Tipos 

Tecnologia de Rede 
Vertical 
Horizontal 

Área de cobertura 
Upward 
Downward 

Ocorrência 
Anticipated 
Unanticipated 

Associação 
Hard 
Soft 

Controle de Decisão 
Mobile 
Network 
Assisted 

 

Nesta tese, aborda-se basicamente, os seguintes tipos de handover: vertical, antecipated, 

soft e assistido. 

3.4  Handover Transparente 

O conceito de transparência em handover está relacionado à percepção do usuário final 

móvel em não detectar qualquer mudança na capacidade de serviços, segurança, ou qualidade, o 

que teria um impacto em sua atual operação [Manner and Kojo, 2004]. Na prática, alguma 

degradação de serviço é esperada, porém dentro de um limiar não perceptível pelo protocolo, 

pela aplicação ou pelo usuário final. Assim, os requisitos que garantem a transparência para uma 

aplicação menos exigente podem não garantir transparência para uma aplicação mais exigente.   

O gerenciamento de mobilidade como provisionamento de transparência de handover e 

garantia de qualidade de serviço (QoS)  para o terminal móvel é um dos principais tópicos das 

redes 4G. Para proporcionar total mobilidade e continuidade dos serviços, é fundamental que 

este gerenciamento seja baseado em técnicas eficientes e inteligentes. Isto significa que 

esquemas de transparência de handover devem ter as seguintes características: latência mínima 

de handover, baixa perda de pacotes, bloqueios ou falhas de handover limitadas e menor 

sobrecarga de sinalização. 

A latência de handover se refere ao intervalo de tempo durante o qual o terminal móvel 

se torna impossibilitado de enviar ou receber qualquer tráfego de dados durante o handover. A 

latência de handover é composta da latência na camada de comutação de enlace (L2) adicionada 

à latência da camada IP (L3). 

Porém, mensurar a qualidade do tráfego multimídia, utilizando parâmetros de QoS, 

demonstra apenas o desempenho da rede, mas não consegue revelar a qualidade, por exemplo, de 
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um vídeo percebido pelo usuário final [Gomes et al, 2009]. Uma métrica que possibilita uma 

melhor análise do resultado de um handover transparente é a qualidade de experiência (QoE – 

Quality of Service), que indica o grau de satisfação de um usuário móvel, ou seja, a qualidade 

percebida pelo usuário durante a execução de um handover.  

3.5 O Padrão IEEE 802.21- MIH  

Com a crescente demanda por melhorias e padronização no processo de handover, o 

IEEE desenvolveu o padrão IEEE 802.21 MIH (Media Indepentend Handover), com o objetivo 

de possibilitar a melhor transparência de handover vertical. Este padrão define que a primeira 

fase do procedimento de handover vertical pode ser subdividida nas seguintes fases [IEEE 

802.21]: Inicialização de handover, decisão/preparação de handover e execução de handover, 

como ilustra a Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Fases do Handover Vertical no escopo IEEE 802.21 

  O objetivo da fase de inicialização é reconhecer as necessidades para a seleção de acesso 

à nova rede e, posteriormente, iniciá-lo, encontrando as informações e medidas necessárias para 

a fase de decisão de handover. Na fase de decisão, deve-se comparar as informações das redes 

candidatas, como medidas de potência do sinal, atraso da rede, requisitos de QoS, preferências 

do usuário e políticas da operadora. Na fase de execução do handover, o terminal móvel é 

conectado à rede selecionada na fase de decisão e executa toda a sinalização para finalizar o 

handover. Porém, existem questões em aberto que não estão inclusas no escopo do IEEE 802.21 

MIH e que podem ser definidas futuramente. A Tabela 3.2 apresenta um quadro com as funções 

que estão incluídas no escopo 802.21, assim como as que estão em aberto para desenvolvimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicialização 
do Handover 

Decisão/preparação 

do Handover 

Execução do 

Handover 
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Tabela 3.2:  Escopo IEEE 802.21 

Fase Função 
Incluído no 

escopo 802.21 

Inicialização de Handover 
Configuração de enlace de rádio  sim 
Relatórios de medidas sim 
Descoberta de novos enlaces/ 
Descoberta de acesso 

sim 

Decisão/preparação do 
Handover 

 

Escaneamento de RATs 
alternativas  

sim 

Transferência de contexto de QoS  sim 

Decisão de Handover ou Seleção 
de Rede  

não 

Reserva de recursos de rádio sim 

Execução do Handover 
 

Sinalização L2 não 

Sinalização da camada mais alta não 
Transferência de caminhos de 
rádio 

não 

 

3.5.1 Subfases do Handover no Escopo 802.21 MIH 

Para um melhor entendimento do processo de handover vertical, as três fases definidas 

pelo grupo IEEE 802.21 MIH podem ser subdivididas em seis fases [Dutta et al., 2009], como 

ilustra a Figura 3.2. Reduzir o tempo em qualquer uma destas fases tem um impacto positivo no 

atraso total do handover e, por consequência, na transparência do processo, reduzindo a 

percepção do usuário na comutação entre redes e tecnologias distintas. Este procedimento resulta 

em um impacto direto na qualidade de serviços (QoS) ofertados para aplicações em tempo real e 

na satisfação do usuário mensurada pela qualidade da experiência (QoE) [Aguiar et al., 2009]. 

 

 

 

 

Figura 3.2: Subdivisão das principais fases do handover 

Descrevem-se a seguir as subdivisões das principais fases do handover: 

• Fase de Inicialização: Esta fase tem como objetivo identificar em que momento existe a 

necessidade de inicializar todos os procedimentos para um handover transparente. 

Descoberta 
de redes 

Inicialização 

do handover 

Seleção de 
rede 

Conexão da 
rede 

Configuração 
AAA 

Entrega da 
mídia 
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• Fase de Descoberta de Redes: Uma vez iniciado o procedimento de handover, há a 

necessidade de descobrir quais são as redes candidatas e suas respectivas características, 

como potência do sinal, atraso, custo de acesso, entre outros.  

• Fase de Seleção de Redes: Com as redes candidatas descobertas, com suas respectivas 

características, é executada uma técnica/estratégia de seleção de rede. Esta fase não é 

definida no escopo do IEEE 802.21 MIH. 

• Fase de Conexão da Rede: Após a seleção, inicia-se a fase de conexão, na qual são 

adquiridos os identificadores IP da rede selecionada e iniciada sua configuração.   

• Fase de Configuração AAA (Authentication, Authorization and Accounting): envolve o 

processo de autenticação, autorização e bilhetagem, em que é verificado se o terminal 

móvel tem permissão para acessar a nova estação base. 

• Fase de Entrega da mídia: para finalizar, após a fase de configuração de autorização e 

autenticação, é executada a entrega dos dados ao terminal móvel. 

 A execução destas fases depende das características da rede, dos protocolos de 

mobilidade empregados, assim como dos requisitos das aplicações. Protocolos de handovers 

empregam diferentes técnicas/estratégias para executar estas fases e o objetivo comum desses 

protocolos é minimizar a latência e as perdas durante o procedimento de handover vertical.  É 

importante ressaltar que esta tese tem como foco principal atuar nas fases de inicialização, 

descoberta e seleção de redes.  

3.5.2 Conceitos Básicos do MIH - Media Independent Handover  

O gerenciamento de handover é um dos maiores desafios a ser resolvido para a 

transparência na integração de redes sem fio. Em [Pontes et al., 2008] é apresentado o protocolo 

de handover independente do meio (MIH - Media Independent Handover). O MIH foi 

padronizado pelo grupo de trabalho IEEE 802.21 WG [IEEE 802.21, 2008] com o objetivo de 

permitir uma eficiente interconectividade entre redes heterogêneas, incluindo redes baseadas na 

família 802 e redes externas a estas, como os sistemas 3GPP [3GPP, 2004] e 3GPP2 [3GPP2, 

2004].  

O padrão IEEE 802.21 define um framework com um conjunto de funções, sinalizações e 

gatilhos que torna disponíveis as informações das camadas mais baixas (MAC e PHY) para as 

camadas mais altas da pilha de protocolos (camadas de redes à aplicação), unificando várias 

informações de tecnologias específicas da camada de enlace utilizadas em decisão de handover. 

O principal componente deste framework é a função de handover independente do meio (MIHF 

– Media Independent Handover Fuction) que provê um ponto de acesso SAP (Service Access 
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Point) a fim de efetuar esta troca de informações entre as camadas. A Função MIHF localiza-se 

tanto no terminal móvel quanto na pilha de protocolos de um nó da rede e provê três tipos de 

serviços, como ilustra a Figura 3.3. 

• Serviços de eventos independentes do meio (Media Independent Event Service – MIES): 

Possuem a função de reportar eventos locais e remotos (gatilhos, limiares, etc.). Estes 

eventos correspondem a mudanças dinâmicas nas características do enlace, como 

qualidade e status;  

• Serviço de informação independente do meio (Media Independent Information Service – 

MIIS): É um mecanismo para descobrir informações de redes vizinhas disponíveis com a 

área geográfica, camadas de enlace, disponibilidade de serviços, entre outros; 

• Serviço de comandos independentes do meio (Media Independent Command Service - 

MICS): Recolhe informações das conectividades das camadas mais baixas e oferece 

comandos para as camadas mais altas.  

 

Figura 3.3: Os serviços MIHF 

3.5.3 – MIIS – Media Independent Information Service 

O Serviço de Informação Independente do Meio provê uma arquitetura na qual o MIHF, 

pertencente a um terminal móvel ou a um equipamento de rede, descobre e obtém informações 

das redes candidatas dentro de uma área geográfica específica, a fim de facilitar a seleção de 

redes em um processo de handover. Desta forma, possui o objetivo principal de adquirir uma 

visão global de todas as redes heterogêneas relevantes para o terminal móvel em uma 

determinada área para possibilitar um handover transparente entre estas redes.  
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O MIIS suporta vários Elementos de Informação (IEs – Information Elements) que 

fornecem informações essenciais para uma política de seleção inteligente de redes. Estas 

informações possuem características principalmente estáticas, embora as mudanças de 

configuração de redes sejam consideradas. Informações dinâmicas, como níveis de recursos 

disponíveis no momento, parâmetros de estado e estatísticas dinâmicas, devem ser obtidas 

diretamente da respectiva rede candidata. 

Os Elementos de Serviço de Informação são classificados em três grupos [IEEE802.21, 2008] : 

• Informações Gerais e Informações Específicas da Rede de Acesso: Estes elementos de 

informação proporcionam uma visão geral das diferentes redes de acesso dentro de uma 

determinada área de cobertura. Como exemplos, têm-se a lista das redes disponíveis e 

suas respectivas operadoras, acordos de roaming entre as diferentes operadoras, custo de 

conexão, QoS etc.; 

• Informações Específicas do Ponto de Acesso -  PoA (Point of Attachment) : provê 

informações sobre diferentes PoA de cada rede de acesso disponível, como informações 

de endereçamento do PoA, localização, taxas de dados suportadas etc.; 

• Outras informações: correspondem a informações específicas de redes de acesso, 

serviços, fabricantes ou operadora de rede. 

Para obter as informações dos IE o Grupo de trabalho 802.21 WG define uma estrutura 

básica e uma estrutura estendida. A estrutura básica contém informações como Informações 

Gerais e Específicas da rede de acesso e Informações específicas do PoA. A estrutura estendida é 

definida por fabricantes individuais ou pelas operadoras de rede, e contém elementos específicos 

de informações do fabricante ou informações específicas da operadora da rede. 

Um cliente ou servidor MIIS deve possuir uma estrutura básica pré-instalada para facilitar a 

execução de uma consulta.  Em situações em que a estrutura básica não é pré-instalada, o grupo 

de trabalho 802.21 WG propõe utilizar  métodos como DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) [RFC3315, 2003] ou DHCPv6 [RFC3315, 2003].  A Figura 3.4 descreve o fluxo do 

Serviço de Informação para descoberta de Informações de um servidor local e remoto.  

 

3.5.4 Trabalhos Relacionados à MIH 

Existem diversas pesquisas baseadas na norma MIH [IEEE 802.21, 2008], as quais se 

destacam: a discussão dos princípios de transparência de mobilidade expostos em 

[Lampropoulos et al., 2008], em que é apresentado um estado da arte sobre transparência de 

mobilidade através de redes heterogêneas, focando na explicação de a trrânsparência é obtida 
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entre as tecnologias como GERAN (GSM EDGE Radio Access Network), UTRAN (UMTS 

Terrestrial Radio Access Networks), WiMAX, e WLAN, e apresentando a troca de sinalização 

MIH entre o terminal móvel e os componentes das redes.  

 
Figura 3.4: Fluxo de informação MIIS 

Para minimizar o problema de desconexão em um hard handover, Wang [Wang et al., 

2008] propôs um sistema de serviços baseados no IEEE 802.21 MIH.  Este sistema é composto 

por uma camada de serviço específica e um dispositivo de buffer. Esta camada de serviço 

específica é composta por um dispositivo seletor, que avalia as condições da rede e decide o 

sistema de rede adequado, e por um dispositivo de gerenciamento de buffer, que prevê o buffer 

necessário para armazenar o tráfego de dados durante um processo de handover até ocorrer o 

estabelecimento da conexão, resultando, assim, em uma transparência de handover. Porém, o 

trabalho de Wang não apresenta experimentos com serviços de dados em tempo real, não 

apresenta a escalabilidade da proposta e não descreve se o sistema é implementado no terminal 

móvel ou nos pontos de acesso da rede e como ocorrem as seleções de redes. 

Em [Eastwood et al., 2008], a mobilidade é associada com a velocidade e é criada uma 

categoria quando ocorre um handover. A categoria de mobilidade do usuário é classificada em: 

baixa velocidade, quando o usuário está em baixa velocidade e assim permanece antes e após o 
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handover; quando o usuário está inicialmente em alta velocidade, mas desacelera para baixa 

velocidade durante o handover; e inicialmente em baixa velocidade, mas acelerando para uma 

mobilidade de alta velocidade. Baseando-se no ITU-R (International Telecommunications Union 

– Radio Standardization Sector), foi desenvolvido um conceito novo de telecomunicação móvel 

internacional (IMT- International Mobile Telecommunications) avançado, que tem como meta 

taxas de dados da ordem de 100Mbps, para acesso com alta mobilidade (com velocidades 

superiores a 250km/h), e 1Gbps, para acesso com mobilidade a baixa velocidade (pedestres ou 

fixos). Estas características resultam da necessidade de alterar os parâmetros pedidos em um 

terminal móvel para acompanhar a velocidade e a capacidade desta nova rede. O terminal móvel 

também pode decidir verificar o estado de cada rede candidata antes de fazer uma escolha.  Para 

isto, o terminal móvel utiliza mensagens do serviço de comando 802.21 MIH para consultar cada 

rede candidata e assim decidir a rede alvo em que ocorrerá o handover. 

Foi proposto em [Makaya and Pierre, 2008] um novo esquema de gerenciamento de 

mobilidade denominado Protocolos de handover para Redes Integradas (HPIN – Handoff 

Protocol for Integrated Networks), o qual garante QoS para aplicações de tempo real em redes 

heterogêneas sem fio baseadas em ambientes IPv6. O esquema proposto combina informações de 

terminais móveis monitorados e testados em rede para fornecer o gerenciamento de handover 

confiável. De acordo com o padrão MIH IEEE 802.21, um terminal móvel é capaz de obter 

periodicamente informações providas pelo MIIS para estimar parâmetros e requisitos de QoS. As 

condições da rede atual são checadas e, caso satisfaça os requisitos de sessão, não há a 

necessidade de execução do sistema de descoberta. Caso contrário, é possível realizar um 

handover horizontal ou vertical. Este esquema utiliza um buffer para armazenar informações 

durante o processo de handover, o qual pode aumentar o atraso, prejudicando aplicações em 

tempo real. 

Em [Pontes et al., 2008], são comparadas as soluções e arquiteturas propostas pelo IETF, 

3GPP e IEEE. Este trabalho apresenta dois cenários a fim de descrever a sinalização MIH na 

integração de redes WiMAX e WLAN. O primeiro cenário ilustra a sinalização para o caso em 

que o terminal móvel está sob uma área de sobreposição de redes e pode escolher a melhor 

conectividade executando os conceitos ABC [Gazis et al., 2003]. O segundo cenário apresenta 

uma sinalização para um usuário que está obrigado a executar um handover, pois sua atual 

conexão será perdida devido a algum problema geográfico. Finalmente, são apresentados 

trabalhos futuros de investigação com suporte MIH para redes heterogêneas de múltiplo saltos, 

mapeamento de QoS e mecanismos de alocação de recursos para redes integradas 

WLAN/WMAN.  
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Foi apresentada em [Cavalcante et al., 2008] uma extensão da norma IEEE 802.21 para 

redes heterogêneas sem fio com múltiplos saltos (HWMN - heterogeneous wireless multi-hope 

network). Nesta extensão, é desenvolvido um algoritmo de seleção de oportunidade de 

conectividade (CSA - Connectivity opportunity Selection Algorithm) para a arquitetura 802.21, 

levando em consideração o perfil de mobilidade de usuário. Este perfil pode ser de alta 

mobilidade para velocidades veiculares (por exemplo: 10m/s), baixa mobilidade para usuários 

pedestres (por exemplo: 2m/s) e usuário que não requer mobilidade. 

 
3.6 - Considerações Finais 

Este capítulo apresentou conceitos básicos de handover, suas classificações e uma 

explicação acerca da necessidade de haver transparência durante o processo de handover. Foi 

exposto que, esta tese, tem como foco os handovers verticais, antecipated, soft e assistido. Foi 

ressaltado, ainda, que serão tratados problemas referentes às fases de inicialização, descoberta e 

seleção de redes.  

Por fim, foram expostos os conceitos básicos do padrão IEEE 802.21 MIH, que possui o 

objetivo de criar normas para facilitar a implementação de soluções que visam à transparência de 

handover em redes heterogêneas; foram indicadas questões deixadas em aberto, que não são 

cobertas no escopo desta norma. Uma análise resumida das principais pesquisas baseadas nesta 

norma foi apresentada.  
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Capítulo 4 

Trabalhos Relacionados. 

 

Este Capítulo apresenta os principais trabalhos relacionados existente na 

literatura atual que vão ao encontro do objetivo proposto nesta tese. São abordados temas 

como: técnicas de predição de caminhos; técnicas de perfil de mobilidade; métodos de 

descoberta de informação; e trabalhos relacionados à seleção de redes heterogêneas.  
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4.1 - Considerações Iniciais 

A forma mais simples da fase de inicialização de handover ocorre com a redução da 

potência do sinal recebido pelo terminal móvel ao atingir um determinado limite mínimo. 

Apenas nesse momento, é iniciada a procura por novas redes candidatas. Neste contexto, caso o 

terminal móvel possa prever o caminho que o usuário irá percorrer, poderá antecipar as fases do 

handover. Para isto, faz-se necessário um modelo de mobilidade eficiente que possibilite a 

predição dos caminhos percorridos para cada usuário específico. 

 Muitos modelos de mobilidades baseados em trajetos coletados por movimentos dos 

usuários são propostos na literatura [[Camp et al., 2002], [Zheng et al., 2004], [Härri et al., 

2007]]. Tais modelos são usados para prever o próximo ponto de acesso a ser visitado por um 

terminal móvel, sendo classificados em duas diferentes áreas de pesquisas de mobilidade: a) 

Perfil de mobilidade de usuário, que utiliza informações do usuário armazenadas no passado para 

prever os movimentos futuros; e b) mobilidade na predição de caminho (Path Prediction 

Mobility), que prevê a próxima célula ou caminho em tempo real. 

Uma vez que um terminal móvel possa prever sua movimentação, há a necessidade de 

descobrir, com o menor tempo possível, as informações das redes candidatas em um ambiente 

4G. Neste caso, existe a possibilidade de utilizar a comunicação P2P (Peer-to-Peer) para trocar 

informações em um ambiente heterogêneo, e proporcionar a seleção da melhor rede candidata, 

considerando novos aspectos, como preferências do usuário e requisitos da aplicação, oriundos 

dos ambientes heterogêneos de quarta geração.  

Neste capítulo, é apresentado o levantamento bibliográfico dos trabalhos relacionados ao 

objetivo desta tese. A finalidade principal deste capítulo é explorar, por meio de pesquisa 

bibliográfica, o conhecimento necessário com o propósito de construir a base para a formulação 

de uma proposta que esteja de acordo com a meta deste trabalho. Serão discutidos temas 

referentes às técnicas de predição de caminhos, às técnicas de perfil de mobilidade e descoberta 

de informações por comunicação P2P. 

 
4.2. Perfil de Mobilidade do Usuário 

Com o crescimento dos sistemas de comunicação móvel celular e, por consequência o 

aumento de usuários multiplexados em uma mesma célula, verificou-se a necessidade do 

desenvolvimento de mecanismos capazes de prever sua mobilidade, a fim de planejar 
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eficientemente a infraestrutura necessária para o atendimento de novas conexões. Neste sentido, 

diversas técnicas que utilizam perfil de mobilidade de usuário são propostas na literatura. 

Em [Markoulidakis et al., 1997], a população é dividida em classes e zonas de tempo 

usando a localização geográfica e organizando em regiões com padrões de mobilidades 

específicas. Esse trabalho propõe um modelo de mobilidade que provê a probabilidade da 

posição futura de um usuário pertencente a um específico grupo de mesma classe, usando um 

conjunto de localizações possíveis em um horário específico. 

Outro modelo de mobilidade baseado em perfis é apresentado em [Dias et al., 

2000],[Oliveira et al, 2000]. Este modelo demonstra a complexidade da modelagem da 

mobilidade de um usuário em uma rede celular, uma vez que é necessário levar em consideração 

fatores como: geografia, rede de transporte urbano, distribuição sócio-econômica da população, 

hora do dia e período do ano. Esse modelo propõe que o perfil seja uma combinação temporal, 

espacial e pessoal, ou seja, devem ser sempre considerados horários, locais comumente visitados 

e que usuário possui estas características.   

Nesta mesma linha, em [Silva et al., 2002], apresenta-se uma ferramenta de simulação 

que utiliza modelos de perfis com quatro categorias de usuários: entregador, trabalhador comum, 

governanta e taxista; cinco regiões de interesses: tráfego, residencial, negócios, compras e 

parques; e uma zona temporal com divisões por hora. Porém, esse modelo utiliza uma rede 

celular com infraestrutura homogênea e não demonstra onde estas informações são coletadas, 

armazenadas e acessadas.  

 Em [Quintero et al., 2006], é proposto um modelo de transparência de mobilidade para 

IPv6, melhorando o handover por predição de localização baseado em perfis de mobilidade de 

usuários. Estes perfis são classificados em três categorias: usuários que tem uma alta 

probabilidade de estar onde o sistema espera que estejam, usuários que possuem uma média 

probabilidade de estar onde o sistema espera que estejam, e usuário cuja posição em um dado 

momento é imprevisível. No entanto, este modelo foi baseado em redes homogêneas sem fio, 

não explicando como e o local em que as informações de perfil são armazenadas. O parâmetro de 

localização é baseado em topologia celular, o que resulta em dados com baixa acurácia. 

 Na proposta apresentada por [Silva et al., 2009], é utilizado um sistema para predição de 

mobilidade baseado em [Liu, 1998]. Este trabalho utiliza um modelo determinístico para 

descrever o movimento em células sem fio baseadas em padrões regulares de usuários e um 

modelo estocástico baseado na velocidade, direção e posição para modelar movimentos intra-
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células. Para isto, descreve um procedimento para calcular um conjunto de caminhos 

considerando uma reserva de recursos durante uma sessão de comunicação, quando ambos os 

terminais são móveis. Não utiliza classes de usuários ou classes de zona temporais, mas sim o 

tempo de permanência como um novo parâmetro. Entretanto, não considera handover vertical e 

utiliza todo o período de tempo para armazenar o perfil do usuário, diminuindo a eficiência de 

armazenamento e atualização de perfil. 

Existem diferentes pesquisas comparando modelos de mobilidade. Em [Camp et al., 

2002], a proposta é baseada em terminais móveis cujos movimentos são independentes uns dos 

outros em comparação com terminais móveis cujos movimentos são dependentes uns dos outros. 

Em [Bai and Helmy, 2003], é analisado um modelo aleatório de pontos de rota (waypoints) e 

suas variações. A classificação do modelo utilizado no estudo de mobilidade apresentado por 

[Zheng et al., 2004] é composto por três categorias de acordo com o grau de aleatoriedade: 

modelos baseados em trajetos, modelos baseados em topologia limitada e modelos estatísticos. 

Em [Härri et al., 2007], é apresentado um mecanismo de  classificação com quatro classes, 

dependendo do método de geração de modelo de mobilidade: modelos sintéticos, modelos 

baseados em análise, modelos baseados em trajetos e modelos baseados em simulação de 

tráfego. Tais modelos não utilizam perfil centrado no usuário, não adotam nenhum movimento 

padrão do usuário, não demonstram como os dados são coletados, e a eficiência no 

armazenamento destes dados. 

Um resumo e uma comparação dos principais modelos de perfil de mobilidade de usuário 

são apresentados na Tabela 4.1. Pode-se verificar que todos os trabalhos usam o perfil de 

usuário, porém nem toda a predição de caminho ocorre em tempo real. Dentre os que incluem o 

tempo real, os parâmetros utilizados não são personalizados, e sim, agrupados em conjuntos, o 

que dificulta a predição em ambientes heterogêneos, uma vez que existem diferentes caminhos e 

diferentes redes ao longo de trajetórias que possibilitem chegar ao destino de um usuário 

específico. Em tais trabalhos, também não se explica como o mecanismo de armazenamento de 

perfil é utlizado e não se abordam redes heterogêneas ou ambientes com sobreposição de redes. 

 

4.3 Técnicas de Predição de Caminho 
 

Diversas pesquisas buscam antecipar a ocorrência de handovers por meio de uma série de 

mecanismos e algoritmos para permitir que recursos sejam disponibilizados antecipadamente 

para os usuários que estão em locomoção. 
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Tabela 4.1: Tabela comparativa de perfil de mobilidade do usuário e predição de caminho 

Referência 

Predição 
de 

caminho 
em tempo 

real  

Parâmetros 
 de predição 

Perfil 
de 

usuário 

Parâmetros 
do perfil 

 

Sim 

Todas as 
localizações 

possíveis 
Sim 

Área 
geográfica 

Markoulidakis et al., 
1997 

População População 

 Período de tempo Fuso horário 

 
Não - Sim 

Espacial 
Dias et al., 2000 Temporal 

 Pessoal 

 

Não - Sim 

Regiões de 
interesse 

Silva et al., 2002 
Fuso horário 

por hora 

 
Categoria de 

usuário 

 

Não 

Classe de usuário 

Sim 

Classe de 
usuário 

 Velocidade Id_Célula 

Quintero et al., 2006 Raio da célula 
Prefixo da 
sub-rede 

 
Posição futura 

Hora de 
entrada 

 Hora de saída 

Silva et al., 2009 Sim Velocidade Sim 
Tempo de 

permanência 
 

Em [Liu and Maguire, 1995], foi proposto um algoritmo que permite modelar o 

movimento diário dos usuários em duas partes: regular e randômico. Para usuários com 

movimentos regulares, foi proposta uma modelagem baseada em Modelo Circular (MC - 

Moviment Circle) e Modelo de Trajetória (MT - Moviment Track), modelando os movimentos 

rotineiros do usuário. Para usuários com movimentos aleatórios é proposta uma técnica 

utilizando Cadeias de Markov, cuja probabilidade de um estado Xn depende apenas do seu 

estado anterior Xn-1. Essa solução não se adapta a ambientes em que existem redes heterogêneas, 

pois há a necessidade de armazenar os estados mais comumente visitados e, devido à variedade 

de tamanhos de células, nesse esquema, apenas as células de menor tamanho são armazenadas. 

 Em [Levine et al., 1997] foi desenvolvido o conceito de Shadow Cluster, com a ideia de 

que, quanto mais escura é a “sombra” que representa o usuário, maior é a quantidade de recursos 

que devem ser reservados nas células que recebem influência do terminal ativo, para suportar o 
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nível de QoS contratado por este usuário, melhorando a decisão de admissão de chamadas. Para 

isto, utiliza predição baseada no histórico de movimentação do usuário. 

 Em [Zonoozi and Dassanayake, 1997], é apresentada uma análise matemática para 

descrever trajetórias de movimento aleatório de terminais móveis em um ambiente celular, em 

que a direção e a velocidade são ambas variáveis não determinísticas. Contudo, não se 

apresentam informações de como armazenar dados de posições, assim como não se aborda a 

ocorrência de handover. Em [Liu et al., 1998], é apresentado um modelo em dois níveis de 

hierarquia, em que o nível mais alto é um modelo determinístico que descreve o movimento 

intercelular enquanto o nível mais baixo é um modelo estocástico que determina a mudança de 

estados. 

 Em [Shen et a.l, 2000], é apresentado um trabalho, em que  a probabilidade de um 

usuário estar em uma determinada célula no próximo movimento depende da distância, da 

velocidade e da direção do movimento, obtidos por meio da análise da sinalização do canal de 

transmissão (down link). Esse trabalho utiliza uma base de conhecimento expressa em termos de 

regras de inferência Fuzzy [Simões e Shaw, 2007]. Embora a ideia de utilizar técnicas de 

inteligência artificial para predizer a próxima localização do terminal móvel seja importante para 

a redução do atraso gerado pelo handover, a complexidade deste tipo de técnica pode gerar um 

atraso adicional, principalmente quando a ocorrência de handover for frequente, como se espera 

de ambientes heterogêneos de alta velocidade. 

 Em [Hadjiefthymiades et al., 2002], é proposto o uso de predição baseado em autômatos 

de aprendizagem para determinar a quantidade de recursos a serem reservados e a quantidade de 

tráfego que deveria ser realocada para cada uma das células mais prováveis de serem visitadas, 

minimizando o problema do mecanismo slow-down do protocolo TCP causado por handover 

[RFC2001, 1997]. Para isto, existem três classes de células em um movimento A, B e C, onde A 

é a célula com maior probabilidade de ser visitada, recebendo assim todo tráfego 

antecipadamente do usuário, e B e C são as células menos prováveis de serem visitadas, com C 

sendo menos provável que B, e, consequentemente, recebendo menor quantidade de tráfego. O 

algoritmo de predição de caminho é iniciado após um determinado tempo gasto em uma célula. 

Este tempo é calculado por meio de um filtro passa-baixo8, considerando o tempo gasto medido 

previamente na célula. Para que seja possível este cálculo, o perfil do usuário é transmitido por 

mensagens de sinalização entre o Home Register da célula do usuário e as células vizinhas da 

atual célula do usuário. No entanto, esta proposta não apresenta quais informações são enviadas 
                                                
8 circuito que permite a passagem de baixas frequências e atenua a amplitude das frequências maiores que a 
frequência de corte. 
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pelo perfil, quais são armazenadas ou como são armazenadas. Isto implica em uma baixa 

eficiência na transmissão de mensagens de sinalização, não demonstrando o impacto no sistema 

com o acréscimo desta nova carga de dados. 

Em [Kyriakakos et al., 2003], é apresentada uma proposta que utiliza dois autômatos de 

aprendizagem (global e por usuário), em que as probabilidades de transição de estados são 

armazenadas em uma matriz.  Neste trabalho, é proposto um mecanismo de atualização de 

probabilidade por meio de um comportamento de Linear Reward-Penalty (LR-P). Desta forma, 

caso o autômato selecione uma resposta correta, o esquema é recompensado, enquanto que as 

probabilidades das transações de estados que não foram selecionadas são penalizadas. Este 

modelo não é adequado ao cenário de quarta geração, devido à grande quantidade de registros 

necessários para manter a matriz de mudança de estados, necessários para a modelagem de um 

padrão de mobilidade de um usuário em redes heterogêneas.   

Feng [Feng and Reeves, 2004] apresenta um modelo de predição baseado em [Liu and 

Maguire, 1996]. Este modelo é projetado para monitoramento individual de terminais móveis, 

utilizando um padrão de movimento histórico. Porém, são consideradas apenas movimentações 

na camada de rede e sub-redes, não importando a localização física ou geográfica do terminal 

móvel. Não considera o handover em grandes áreas, assim como não apresenta um modelo de 

armazenamento e atualização dos dados utilizados no modelo de predição. 

Quintero [Quintero et al., 2006] propõe um modelo que utiliza o perfil de mobilidade 

para melhorar o processo de handover. Este modelo propõe o SMIPv6 (Seamless Mobile IPv6) 

na predição de caminhos para permitir a antecipação dos recursos e a diminuição da latência do 

handover. Essa proposta é uma alternativa para a predição de caminhos baseada em perfil de 

mobilidade quando consideradas tecnologias que possuem um raio celular de abrangência da 

estação-base consideravelmente grande (por exemplo: 1000m). Porém, esse modelo utiliza o 

mesmo conceito de armazenagem de células mais comumente visitadas, o que torna inadequada 

a sua utilização em redes heterogêneas, onde existem células com tamanho reduzido (por 

exemplo: 100m). 

 Em [Chew et al., 2007], é avaliado o uso de modelos de gravidade utilizados em 

modelagem de fluxo de transporte em planejamento urbano, para predizer a movimentação dos 

usuários em redes celulares. O modelo de gravidade utiliza o conceito de polos de gravidade, 

onde usuários que saem de uma região são atraídos para alguns destes polos, sendo assim, 

sempre serão considerados os pares origem e destino dos usuários. Este modelo é utilizado 

basicamente para modelar o comportamento das massas. O modelo analisado para redes 
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celulares é bastante válido, porém quando se trata de usuários que pagam por níveis de QoS, 

existe a necessidade de uma modelagem individual, uma vez que o uso de generalização pode 

levar a erros de predição levando ao usuário o sentimento de perda de qualidade. Porém, podem 

ser utilizados com sucesso para os casos em que outros modelos de predição individual não 

funcionam. 

Em [Yoon e Lee, 2008], foi desenvolvida uma técnica que mede a similaridade espaço-

temporal entre os caminhos utilizados no passado em comparação com o caminho atual. O 

caminho com maior número de pontos com similaridade é escolhido como o caminho do destino 

final do usuário. Porém, não considera usuários randômicos, o que resulta em uma base de dados 

com tamanho excessivo para uma aplicação móvel.  

Em [Yaakob et al., 2008], é apresentada uma técnica de predição que provê transparência 

de handover para ambientes sem fio de alta velocidade, utilizando períodos de tempo pré-

definidos para detectar padrões de regularidades de um usuário móvel. Uma vez detectado, é 

armazenado em uma base de dados MySQL para que, em uma próxima movimentação, seja 

analisado e previsto o caminho. O objetivo principal é antever o próximo roteador de acesso e 

antecipar a negociação para aquisição de um número IP. Esta abordagem utiliza apenas redes 

homogêneas, o que implica em ocorrer apenas handover horizontal. Não considera o tempo de 

procura de uma nova rede e o tempo de negociação de acesso.  

 Em [Bellavista et al., 2009], apresenta-se uma arquitetura e um guia para a 

implementação de um middleware que permite facilitar a seleção de redes em um ambiente 

heterogêneo, ajudando a lógica da aplicação a escolher a rede mais adequada para uma dada 

aplicação utilizada. A Tabela 4.2 apresenta um comparativo entre os parâmetros utilizados e os 

armazenados pelos modelos de predição e perfil de usuários. 

4.4 Métodos de Descoberta de Informações de Redes 4G 
 

Como apresentado na seção 3.5.2, o padrão IEEE 802.21MIH provê um framework o 

qual possibilita que terminais móveis equipados com múltiplas interfaces operarem em 

ambientes heterogêneos sem fio para otimizar suas decisões de handover. Esta função é 

principalmente realizada por meio do Serviço de Informação Independente do Meio (MIIS), que 

define um conjunto de elementos de Informações (IE – Informations Elements) com o objetivo 

de descobrir informações estáticas e dinâmicas sobre uma rede em uma específica área 

geográfica, possibilitando uma melhor decisão de handover.  Estas informações podem ser 

armazenadas em um elemento da rede como um servidor de informação [Oliva et al. 2008]. De 
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posse das informações contidas no IE, um terminal móvel pode minimizar o tempo de descoberta 

(scanning time) de redes candidatas [Kim et al., 2008], ou antecipar a autenticação em uma rede 

previamente selecionada [Christakos et al., 2009]. 

Tabela 4.2:  Tabela comparativa de perfil e parâmetros armazenados 

Referência 
Armazena 
caminho 
no perfil 

Parâmetros 
Base 

Histórica 
Perfil 

Informa 
como 

atualiza 

Redes 
Heterogeneas 

Liu and Maguire, 
1995 

Não 
Cell ID 
horário 

Não Não Não Não 

Zonoozi, 1997 Não 

Posição 
inicial 

Direção 
Velocidade 
Mudança de 

direção 
Posição final 

Não Não Não Não 

Liu et al., 1998 
 

Não 
Posição 
Direção 

Velocidade 
Não Não Não Não 

Shen, 2000 Não 

Distância 
Direção 

Velocidade 
Probabilidade 

Sim Não Não Não 

Hadjiefthymiades, 
2002 

Sim 

Cell 
residence 

time 
Cell id previa 
Cell id autal 
Cell id future 
Probabilidade 

Sim Sim Não Não 

Kyriakakos, 2003 Sim 

Cell id previa 
Cell id autal 
Cell id future 

User id 
Timeslot 

Probabilidade 

Sim 
Matriz 

Não Não Não 

Feng e Reeves, 
2004 

Não 
IP_sub-rede 

tempo 
Sim Sim Não Não 

Yaakob et al., 
2008 

Sim 
IP_atual 

IP_Futuro 
Frequência 

Sim Sim Não Não 

Yoon and Lee, 
2008 

Sim 
Tempo 

coordenadas 
Sim Sim Não Não 

 
Existem diversas propostas que consideram o MIIS para descoberta de redes, sendo 

atualmente classificadas em duas abordagens estruturais, a centralizada e a hierárquica. 
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4.4.1 MIIS com Estrutura Centralizada
 

Com a existência de apenas um servidor MIIS com informações de redes vizinhas, esta 

estrutura simplista possibilita um rápido acesso a informações entre redes de uma mesma área 

geográfica, para um reduzido conjunto de terminais móveis. Neste contexto, dive

descritas na literatura apresentam propostas que utiliza

para busca de informações. 

Em [Alzubi et al. 2010], 

fazer balanceamento de carga entre

[Christakos et al. 2009], é utilizado um serviço de pré

MIIS, possibilitando assim um menor tempo de 

apresentada uma estrutura, na qual

coordenados por um nó central. 

Porém, com o explosivo crescimento de usuários móveis em cenários metropolitanos, 

usando aplicações multimídias, a atual 

centralizado resulta em uma maior troca de mensagens 

(REQUEST/REPLAY), necessitando maior largura de banda

podendo, ainda, introduzir um maior atraso de 

em consideração a possibilidade do aumento de ponto de falha local ou remoto [

A Figura 4.1 representa o modelo do MIIS com estrutura centralizada, onde um terminal 

móvel com múltiplas interfaces está co

Attachments), e estes a redes de acesso. Cada rede de acesso provê um ou mais pontos de acesso 

para as redes de serviços MIH.    
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Estrutura Centralizada 

Com a existência de apenas um servidor MIIS com informações de redes vizinhas, esta 

simplista possibilita um rápido acesso a informações entre redes de uma mesma área 

geográfica, para um reduzido conjunto de terminais móveis. Neste contexto, dive

descritas na literatura apresentam propostas que utilizam o MIIS como estrutura centralizada

 é proposta a utilização de zonas de usuário, onde o MIIS deve 

fazer balanceamento de carga entre as redes de uma mesma área. No trabalho apresentado por 

], é utilizado um serviço de pré-autenticação em conjunto com o servidor 

MIIS, possibilitando assim um menor tempo de handover final. Em [Andrei 

, na qual cada rede possui um servidor de informação e estes são 

Porém, com o explosivo crescimento de usuários móveis em cenários metropolitanos, 

usando aplicações multimídias, a atual proposta de busca a um Elemento de Informação 

resulta em uma maior troca de mensagens MIH_GET_INFORMATION

, necessitando maior largura de banda, diminuindo a escalabilidade do IE

introduzir um maior atraso de handover. Neste mesmo contexto, deve

em consideração a possibilidade do aumento de ponto de falha local ou remoto [Lim 

representa o modelo do MIIS com estrutura centralizada, onde um terminal 

móvel com múltiplas interfaces está conectado a vários pontos de acesso (PoA 

redes de acesso. Cada rede de acesso provê um ou mais pontos de acesso 

 

Figura 4.1 - MIIS com estrutura centralizada 
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Com a existência de apenas um servidor MIIS com informações de redes vizinhas, esta 

simplista possibilita um rápido acesso a informações entre redes de uma mesma área 

geográfica, para um reduzido conjunto de terminais móveis. Neste contexto, diversas pesquisas 

o MIIS como estrutura centralizada 

a utilização de zonas de usuário, onde o MIIS deve 

. No trabalho apresentado por 

autenticação em conjunto com o servidor 

Andrei et al. 2010], é 

cada rede possui um servidor de informação e estes são 

Porém, com o explosivo crescimento de usuários móveis em cenários metropolitanos, 

busca a um Elemento de Informação 

MIH_GET_INFORMATION 

diminuindo a escalabilidade do IE e 

este mesmo contexto, deve-se levar 

Lim et al. 2009].  

representa o modelo do MIIS com estrutura centralizada, onde um terminal 

(PoA - Point of 

redes de acesso. Cada rede de acesso provê um ou mais pontos de acesso 
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Outras possibilidades de servidores de informações/localização foram propostas, com o 

objetivo semelhante ao MIIS, como em [Houyou et al., 2005], na qual se considera que a 

inteligência do sistema pertence ao terminal móvel, resultando, desta forma, em uma técnica de 

roaming que considera a ubiquidade e a autoconsciência9 de localização. Utilizando o modelo de 

tabelas Hash distribuídas (DHT) como mecanismo de sinalização, tem-se um middleware capaz 

de organizar células heterogêneas sem fio em cenários distintos. O modelo P2P (Peer-to-Peer) é 

usado para atender à heterogeneidade da informação armazenada nos diferentes servidores de 

localização, em que um dispositivo móvel descobre as diferentes células sem fio em torno dele 

(por exemplo, GSM, UMTS, WLAN, WIMAX, etc.), procurando-os através de uma DHT. No 

entanto, informações sobre a localização só podem ser encontradas nos documentos 

armazenados em uma rede P2P padrão. Assim, nenhuma melhoria de desempenho pode ser 

adquirida por meio da exploração de informações de localização. Esta proposta deve ser utilizada 

apenas para arquiteturas semi-centralizadas. Embora apresente um contexto de redes 

heterogêneas, este trabalho de Houyou utiliza apenas redes 802.11. 

Baseado em pesquisas do consórcio SEA (SEAmless Content Delivery)  [IST SEA, 2008], 

em que se descreve: “em alguns anos todas as pessoas serão de alguma forma produtoras, 

mediadoras ou consumidoras de conteúdo”, em [Zahariadis et al., 2008], apresenta-se uma 

arquitetura para entrega de conteúdo distribuído, em que o usuário é o elemento central para o 

stream multimídia, resultando, desta forma, em uma arquitetura sensível ao contexto. Para isto, 

são inseridos dois gateways de transição: o primeiro (sHMG – seamless Home Media Gateway) 

com o foco para troca e entrega de conteúdo dentro de uma residência; o segundo, (SNMG – 

seamless Network Media Gateway) fazendo a ponte entre a infraestrutura 3GPP e o usuário. Esta 

arquitetura possui pontos centralizadores (os referidos gateways) que aumentam a 

vulnerabilidade a falhas em todo o sistema. Embora demonstre a utilização de redes 

heterogêneas, não apresenta uma avaliação sobre o processo de handover vertical. 

Em [Floroiu et al., 2007], é apresentada a proposta da unificação da infraestrutura MIIS 

com a IMS (IP Multimedia Subsystem) [Belqasmi et al., 2009], por meio da funcionalidade 

denominada SAF (Service Adaptation Function) que visa à busca e à entrega de informações de 

serviço por meio de mensagens SIP [RFC3261, 2002] e SDP [RFC4566, 2006], transmitindo 

informações como banda disponível na interface de rede dos terminais, atraso fim-a-fim, custos 

associados, transferência de mídia, etc. Porém, a utilização do protocolo SIP cria a necessidade 

de uma elevada quantidade de troca de mensagens, aumentando o atraso na descoberta de 

                                                
9 O termo autoconsciente de localização implica em o terminal móvel, utilizando algum mecanismo, possuir as 
informações de sua localização, também é conhecido como self-aware. 
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informações, além de criar um elementro centralizador para o registro e controle das trocas de 

mensagens e terminais móveis.   

Um problema a ser destacado nesta arquitetura do MIIS é a utilização de um servidor 

local (centralizado) ou remoto para identificar o IE ou prover acessos às informações requeridas. 

Este servidor deve estar interligado a diversos sistemas heterogêneos. Porém, sendo um servidor 

local, pode ser o ponto crítico de falhas de um sistema. Sendo remoto, pode tornar-se 

indisponível por problemas de conexão ou congestionamento da rede. Esta característica pode 

resultar em atrasos na decisão da seleção de redes, resultando na não transparência de handover 

vertical para o usuário final.  

4.4.2 MIIS com Estrutura Hierárquica 
 
Baseado em ambientes com redes sobrepostas, em [Sethom et al., 2005], é apresentada 

uma arquitetura para gerenciamento de localização descentralizada que utiliza servidores de 

localização (LS - Location Servers) em cada rede sem fio, interconectados por um backbone 

infraestruturado de alta velocidade. Desta forma, não necessita utiliza o conceito de home 

network e visited network. Embora apresente uma comparação entre propostas de gerenciamento 

centralizadas versus descentralizadas, a arquitetura não resolve uma questão referente ao atraso 

adicional, ocasionado quando um terminal móvel está posicionado distante de um servidor de 

localização.   

Para a utilização de localização no suporte ao handover vertical em redes heterogêneas, 

em [Hoßfeld et al., 2006], apresenta-se uma abordagem em que as informações das redes, como 

potência do sinal (RSSI- Received Signal Strength Indicator), taxa de erro por bloqueio (BLER – 

Block error rate), entre outros, são armazenados de forma distribuída em cada ponto de acesso 

de uma respectiva tecnologia. Desta forma, essa proposta apresenta a vantagem de minimizar 

falhas, uma vez que a indisponibilidade de um ou alguns nós não desabilita toda a arquitetura, 

em comparação com estrutura centralizada. Porém, há um elevado custo de implementação, pois 

todos os pontos de acesso das respectivas tecnologias teriam que ser adaptados para armazenar 

estas informações. 

Devido aos problemas apresentados da estrutura centralizada, Buiati [Buiati et al. 2010] 

apresenta uma estrutura distribuída e hierárquica, dividida em quatro níveis de servidores de 

informação. Em uma análise botton-up, o primeiro nível é composto por uma área de mobilidade 

em que se encontram os pontos de acesso, os usuários e as redes sobrepostas. No segundo nível, 

existem os servidores MIIS de área, responsáveis por disponibilizar informações detalhadas 

sobre pontos de acesso de uma área de mobilidade específica.  O terceiro nível se refere aos 

servidores MIIS locais, responsáveis pelo gerenciamento das diferentes áreas de mobilidade, 
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pertencentes a uma mesma operadora. No último nível

específico para troca de informações entre operadoras distintas.

 A Figura 4.2 representa o modelo MIIS com estrutura hierárquica, 

móvel com múltiplas interfaces está conectado a vários PoAs em uma área de mobilidade 

gerenciada por um servidor MIIS de área. Um terminal móvel

mesma operadora, é gerenciado por um servidor MIIS local. Quando ocorre um 

vertical, a requisição de informações é repassada até o servidor MIIS global.  

caso em que o handover vertical ocorre entre operadoras

à troca de mensagens entre os servidores de 
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 Por fim, foram expostos os trabalhos relacionados à fase de descoberta de informações 

de redes em ambiente 4G, bem como comentou-se sobre a necessidade de obtenção destas 

informações para possibilitar a correta seleção de redes, resultando em uma transparência de 

handover vertical para o usuário final.  
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Para a transparência total no processo do handover vertical, a fase mais crítica é a 

seleção da rede candidata para qual o usuário irá migrar. Por isto, este capítulo tem como 

objetivo apresentar os atuais métodos de seleção de redes heterogêneas em ambientes de quarta 

geração.  
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5.1 Considerações Iniciais 
 

A possibilidade de previsão de caminhos, em conjunto com a descoberta de informações 

de redes candidatas em um sistema de quarta geração, permite o desenvolvimento de métodos 

que antecipem a fase de seleção de redes, decorrente de um processo de handover vertical. Desta 

forma, é possível ter como resultado, uma maior eficiência de transparência de handover vertical 

ao usuário final. 

Durante a fase de seleção do handover vertical, é, frequentemente, o dispositivo móvel de 

acesso à rede que determina em qual rede o terminal móvel deve se conectar, considerando a 

potência de recepção e transmissão do sinal (RSS - Received Signal Strength - RSS). Porém, em 

um ambiente de quarta geração de comunicação móvel, esta decisão deve depender de diversos 

outros parâmetros, como a disposição da largura de banda, o atraso, o jitter, o custo monetário de 

acesso, o status atual da bateria do terminal móvel, as preferências do usuário, entre outros. 

Todos esses parâmetros são importantes na análise da rede a ser escolhida.  Assim, existe a real 

necessidade de uma técnica para seleção de redes que se adaptem aos novos cenários dos 

sistemas 4G. 

Neste capítulo, é apresentado um levantamento bibliográfico das técnicas de seleção de 

redes heterogêneas, analisando o contexto singular da quarta geração de comunicação móvel. 

Vale ressaltar a classificação dos parâmetros e métricas possíveis na utilização para a eficiente 

seleção de redes para um usuário em handover vertical.  

5.2 Métodos de Seleção de Handover Vertical  

Recentemente, diversos métodos de seleção de redes foram propostos na literatura para 

sistemas heterogêneos de redes sem fio. Em ambientes heterogêneos que possuem muitas 

tecnologias de acesso por rádio, faz-se necessária a utilização de mecanismos de auxílio à 

tomada de decisão com múltiplos critérios denominados MCDM (Multi-Criteria Decision 

Making) como requisito básico para o processo de handover. 

Os problemas de tomada de decisão com múltiplos critérios podem ser classificados em 

duas categorias:  

• Tomada de Decisão por Múltiplos Objetivos (MODM - Multiple Objective 

Decision Making), em que os critérios são definidos por um conjunto de objetivos 

conflitantes, que não podem ser alcançados simultaneamente;  
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• Tomada de Decisão por Múltiplos Atributos (MADM - Multiple Attributes 

Decision Making), cujo objetivo geralmente não é explícito e os fatores ou 

parâmetros de desempenho afetam a escolha.  

Uma vez que se deve considerar mais que um único fator para a tomada de decisão para 

seleção de redes candidatas, o problema de seleção de redes deve ser classificado na categoria 

MADM. 

O objetivo da estratégia de decisão MADM é selecionar uma alternativa mais satisfatória 

a partir de um conjunto de alternativas com base em atributos que representam os diferentes 

aspectos de avaliação a serem considerados na análise das alternativas disponíveis. Estes 

critérios envolvem aspectos positivos (metas) e negativos (restrições) que devem ser 

suficientemente descritivos para revelar a qualidade das alternativas [Royes, 2003]. 

Com base na natureza da estratégia de decisão MADM, uma grande diversidade de 

modelos multicritérios foi desenvolvida. Todos estes modelos buscam o apoio à tomada de 

decisão através da escolha da alternativa ótima e/ou através do ordenamento das opções 

disponíveis. Cada método possui uma abordagem distinta para a realização dos passos básicos. 

Alguns, como AHP (Analytic Hierarchy Process), baseiam-se em comparações entre alternativas 

para obter o desempenho de cada alternativa em relação a cada critério [Salomon et al., 1999]. 

Em outros, como WSM (Weighted Sum Model) e WPM (Weighted Product Model), a montagem 

da matriz de decisão que comporta os valores de desempenho individuais de cada alternativa em 

relação a cada critério é especificada diretamente (sem comparações) pelo tomador de decisão 

[Triantaphyllou and Lin, 1996]. 

 Existem outros métodos, dentre os quais se pode destacar o ELECTRE (Elimination and 

Choice Expressing the Reality), nos quais limiares de preferência e indiferença são aplicados 

para o ordenamento das opções, além dos valores diretamente definidos pelo tomador de decisão 

[Figueira et al., 2006];  o método TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to 

Ideal Solution), em que é selecionada na matriz de decisão a alternativa que apresenta a menor 

distância da solução ideal e, ao mesmo tempo, a maior distância  da solução indesejável [Olson, 

2004]; e o método GRA (Grey Relational Analysis), que é utilizado para determinar o grau de 

relacionamento entre uma observação referencial com observações levantadas, objetivando 

estabelecer um grau de proximidade com um estado alvo [Su et al., 2007]. A Figura 5.1 apresenta 

uma visão geral dos principais métodos de tomada de decisão multicritério. 
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Figura 5.1: Principais métodos MCDM 

Todos estes métodos e suas variações são utilizados em políticas que resultem em uma 

eficiente escolha. Neste contexto, em [Song and Jamalipour, 2005], propôs-se um mecanismo de 

seleção de redes (UMTS e WLAN) que integra fatores de QoS, fatores de ponderação, e fatores 

de prioridade de rede para selecionar a rede para um usuário móvel. Os principais fatores de QoS 

que descrevem as condições da rede, como disponibilidade, vazão,  velocidade, segurança e 

custo, são utilizados como preferência do usuário. O método AHP foi adotado por Song e 

Jamalipour para alcançar fatores de ponderação e o método GRA foi utilizado para priorizar o 

cálculo do coeficiente relacional Gray da rede de acordo com os níveis de similaridade e 

variabilidade. 

Em [Steve-Navarro and Vong, 2006], é realizada uma comparação entre quatro 

algoritmos de decisão de handover vertical que implementam os métodos TOPSIS, GRA, MEW 

(Multiplicative Exponent Weighting) e SAW (Simple Additive Weighting). O resultado demonstra 

que o método GRA provê um baixo atraso e uma alta largura de banda para tráfego interativo e 

em background. Além disso, outros algoritmos proporcionam um desempenho similar para 

tráfegos convencional, streaming, interativo e em background. 

Com o objetivo de determinar as condições em que um handover vertical deve ser 

realizado, Steve-navarro [Steve-navarro et al., 2007] formula o problema como um processo de 

decisão Markoviano (MDP - Markov Decision Process) [Feinberg and Shwartz, 2002], sendo 

comparado com os algoritmos de decisão de handover vertical com os métodos SAW e GRA 

implementados.  A política estacionária determinística é obtida quando o tempo de término de 

conexão é geometricamente distribuído, resultando em uma maior recompensa e um menor 

número de handover verticais. Nesta simulação, Steve-navarro assumiu que os métodos SAW e 
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GRA selecionam as redes baseando-se na largura de banda disponível corrente e no atraso, não 

considerando o custo de comutação. 

Em [Bari and Leung, 2006], é proposta uma arquitetura na qual o terminal móvel executa 

a tomada de decisão com a ajuda da rede; enquanto em [Bari and Leung, 2007] é utilizado um 

método baseado em TOPSIS para classificar as redes candidatas. Estes dois trabalhos levam em 

consideração múltiplos critérios, no entanto, há ainda alguns problemas não tratados. Por 

exemplo, a ponderação dos pesos é deixada sem solução, gerando um problema de irregularidade 

na classificação. O problema de anormalidade na classificação com o método TOPSIS é tratado 

em [Bari and Leung, 2007b], em que é proposta uma abordagem interativa que remove a rede 

candidata de menor importância, importando apenas a classificação das melhores redes 

candidatas, resultando, assim, a cada interação, em um melhor resultado.  

No entanto, em [Liu, 2007], demonstra-se que este problema de anormalidade na 

classificação ainda persiste e propõe-se um modelo híbrido dos métodos ANP (Analytic Network 

Process) e TOPSIS, utilizando um critério não-compensatório para escolher as redes mais 

apropriadas. Em seguida, é aplicado o método ANP para atribuir os pesos aos critérios 

compensatórios, dependendo da natureza do tráfego. Ao final é empregado o método RTOPSIS 

(Rank Reversal TOPSIS) para calcular a pontuação final de cada rede candidata. 

Alkhawlani e Ayesh [Alkhawlani and Ayesh, 2008] propuseram uma nova classe de 

algoritmos de seleção de acesso à redes (ANS - Access Network Selection) baseada em Lógica 

Fuzzy (FL - Fuzzy Logic), em conjunto com um sistema de tomada de decisão multicritério 

(MCDM) e Algoritmos Genéticos (GAs – Genetic Agorithms). O algoritmo de seleção FL 

contém variáveis como resultados que descrevem a probabilidade de admissão para novas redes 

TDMA ou CDMA. Estas informações de saída são redirecionadas como dados de entrada para 

um método SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique). O componente GAs é outro 

método de entrada MCDM e atribui um peso para que os critérios reflitam sua relativa 

importância. Um peso maior pode ser atribuído para os critérios mais importantes do operador e 

do usuário utilizando uma função GA especificada pelo operador da rede. A desvantagem 

apresentada nesta pesquisa é a necessidade de se comparar com outros métodos MCDM mais 

avançados, bem como a utilização de rede sem fio heterogênea com critérios heterogêneos. 

  É proposto em [Gowrishankar et al., 2008] um modelo de “desempenho analítico” 

(Analytic Performability) para mecanismo de handover vertical em RATs heterogêneas. Uma 

vez que a largura de banda disponível em uma rede sem fio é variável em função do tempo, 

devido ao fenômeno de enfraquecimento do sinal de rádio, um conjunto de modelos simples de 
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avaliação não reflete o real comportamento da rede. Consequentemente um modelo simples de 

desempenho deve ser combinado com modelos de disponibilidade para obter um desempenho 

equivalente ao real. Para isto, foi desenvolvido, utilizando o SAN (Stochastic Activity Network), 

uma solução que resulta em uma redução da probabilidade de descontinuidade de handover 

horizontal e vertical, aumentando o número de canais de guarda.  

Na literatura, são propostos outros modelos que consideram a rede (tomada de decisão 

centrada na rede) ou o usuário (decisão centrada no usuário). Para abordagem centrada na rede, 

um algoritmo centralizado é proposto em [Jia et al., 2006]. A pesquisa formula o problema de 

seleção de redes como um problema de Programação Linear Inteira (Integer Linear 

Programming - ILP), visando otimizar a distribuição dos usuários finais de uma rede sem fio 

heterogênea, resultando na utilização do espectro global de forma eficiente. Por possuir foco 

apenas na largura de banda, são propostos dois algoritmos que utilizam a largura de banda 

absoluta e a largura de banda relativa. 

Neste contexto, com base na tomada de decisão centrada no usuário, em [Ormond et al., 

2005], é proposto uma solução em que os usuários escolhem a rede de acesso via rádio que 

melhor atenda suas condições para transferência de dados.  O algoritmo de seleção de rede do 

usuário necessita prever a taxa de dados disponível em cada uma das redes acessíveis e tomar a 

decisão com base nessas previsões, que utilizam a média das últimas cinco transferências de 

dados em cada rede disponível. Porém, não se leva em consideração como suas ações afetam os 

outros usuários locais, não são considerados dados em tempo-real e apenas um parâmetro é 

focado. Neste modelo, também é necessário criar uma base de dados histórica nas estações base, 

o que pode acarretar no aumento do atraso de handover. 

 Continuando com as pesquisas de seleção de rede centrada no usuário, em [Cai et al. 

2007], utiliza-se uma função de grau de satisfação (Satisfaction Degree Function - SDF) para 

avaliar e selecionar a melhor rede disponível de acordo com critérios predefinidos pelo usuário, 

parâmetros de desempenho da rede e requisitos da aplicação. Como resultado da utilização do 

algoritmo proposto, ocorre uma redução da frequência de handover, porém não são considerados 

diferentes tipos de tráfego, uma vez que é necessário registrar algumas informações sobre o 

histórico de cada rede candidata, o que pode introduzir uma sobrecarga adicional. A simulação 

utiliza apenas três parâmetros: largura de banda, custo de acesso e nível de segurança. 

Utilizando a Teoria dos Jogos, em [Antoniou and Pitsillides, 2007], propõe-se um modelo 

de decisão para selecionar diferentes RATs em uma seleção centrada no usuário. Esta abordagem 

define especificamente um jogo entre as próprias redes de acesso, competindo de forma não-
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cooperativa para maximizar sua recompensa. O usuário participa da decisão da seleção, gerando 

valores de preferência para as redes de acesso que influenciam a recompensa do jogo. Utilizando 

categorias de serviço em tempo-real e com tolerância a atraso, a satisfação do usuário é afetada 

pela qualidade de serviço oferecida, neste caso, caracterizada pelos parâmetros de atraso, jitter e 

perda de pacotes. Esta proposta centrada no usuário não avalia casos quando os conflitos 

ocorrem na satisfação do usuário e a seleção deve ser baseada na capacidade de admissão da 

rede. Embora seja apresentado um ambiente 4G, apenas duas redes homogêneas são 

consideradas.   

A decisão centrada no usuário traz importantes conceitos que possibilitam novas 

características, cuja atenção é focada no perfil dos usuários e nas atitudes dos consumidores. Em 

[Ormond et al., 2006],  é examinada a relação custo-benefício entre  atitudes que põem em risco 

um usuário a perder dinheiro ao interferir na seleção de redes, como escolhendo uma rede que 

poderá pagar mais caro por um serviço de menor qualidade versus um algoritmo inteligente 

baseado na propensão do consumidor ao gasto em excesso, fazendo com que o usuário obtenha a 

melhor relação custo-benefício. Este trabalho não contempla serviços de dados em tempo real, 

terminais móveis heterogêneos, redes heterogêneas nem o caso de outros terminais móveis 

inteligentes atuarem na mesma região.   

Neste contexto, em [Cavalcante et al., 2008], é proposto um algoritmo de seleção de 

conectividade (CSA) que considera o perfil de mobilidade do usuário (no caso: alta, baixa e sem 

mobilidade), requisitos de tráfego e condições estimadas da rede. A oportunidade de conexão é 

calculada por uma combinação de identificadores da rede, informações de roteamento e 

condições da rede. No entanto, existem importantes parâmetros que não são considerados no 

contexto do usuário, como predição de caminho, velocidade e direção de movimentos. 

Iera [Iera et al. 2006] propoe uma infraestrutura de middleware que utiliza uma Função 

de Custo a qual considera, ao mesmo tempo, métricas como valor monetário de uma sessão, 

consumo de energia associado a uma interface física do dispositivo de usuário,   insegurança da 

rede e largura de banda. Assume-se que o sistema é equipado com um algoritmo de predição de 

localização do usuário que resulta em uma probabilidade da próxima rede ser capaz de conectar 

o usuário. A Função de Custo para acessar uma rede selecionada não considera quando a rede 

não tem largura de banda disponível para alocação. Para solucionar este problema, são criadas 

duas sessões (ou mais), utilizando duas redes distintas ao mesmo tempo, utilizando o custo 

monetário como prioridade para seleção da rede. A Figura 5.2 apresenta uma visão geral do 

contexto da aplicação das políticas de seleção apresentadas nesta seção. 
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Figura 5.2: As políticas de decisão no contexto de seleção de redes 

Considerando handover transparente, em [Choi et al., 2008] é proposto um esquema 

baseado na predição do deslocamento do dispositivo móvel em uma rede WIMAX no qual o 

modelo de predição utiliza mínimos quadrados clássicos. Esse trabalho registra os níveis de 

potência do sinal recebido (RSS) pelo dispositivo móvel no decorrer do tempo à medida que o 

usuário se desloca. Esse parâmetro é a única variável explicativa do modelo. O principal 

problema desse modelo é inerente ao método dos mínimos quadrados [Montgomery et al., 2006], 

cujos estimadores são bastante suscetíveis à presença de observações atípicas. Esse problema é 

importante, uma vez que o parâmetro RSS é muito afetado por diferentes tipos de interferências, 

resultando em medições erradas. 

Uma questão a ser considerada no contexto do  handover  heterogêneo em ambientes de 

quarta geração ocorre quando os usuários selecionam a rede que melhor satisfaz seus requisitos. 

Em geral, a troca de informações com o servidor de autenticação causa sobrecarga (overhead) e, 

como consequência, a latência aumenta. Além disso, algumas informações são sigilosas e por 

meio delas, podem ser deduzidas características da rede. Por isso nem todos os dados, ou apenas 

intervalos de valores, são divulgados. Esse cenário tem sido generalizado a partir de diferentes 

pontos de vista. Para o caso de variáveis intervalares, [Billard and Diday, 2006] propuseram 

várias técnicas para análise e inferência estatística. Conjuntos aleatórios de valores intervalares 

são úteis no tratamento de experimentos aleatórios em que o interesse está focado na 
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característica imprecisa dos intervalos, quando o valor de uma observação é parcialmente 

conhecido ou ainda quando se deseja que os valores reais de uma variável sejam mantidos em 

sigilo.  

5.3 Parâmetros e Métricas para Seleção de Rede Heterogênea  

Na seção 5.2, foram apresentados métodos e técnicas desenvolvidas para selecionar uma 

rede candidata no processo de handover vertical que utilizam mais de um único parâmetro para 

tomada de decisão. A quantidade de parâmetros utilizados em uma técnica é diretamente 

proporcional à sua complexidade. Desta forma, existe a necessidade de escolha do melhor 

parâmetro que influenciará a tomada de decisão. 

Em ambientes de quarta geração, há a necessidade de considerar parâmetros sob pelo 

menos três perspectivas: características da rede; requisitos da aplicação ou terminal; e 

preferências do usuário. Sob estas perspectivas, classificaram-se os parâmetros apresentados nos 

métodos da Seção 5.2, conforme descrito a seguir. 

Considerando a decisão utilizar parâmetros das redes candidatas, métricas como 

confiança da rede, preço de acesso, segurança na transmissão podem ser considerados. 

• A confiança de uma rede pode ser mensurada por parâmetros como taxa de erro de bit (Bit 

Error Rate – BER), em que se avalia a quantidade de bits com erro dentro de um conjunto de 

bits, e a taxa de erro de pacotes (Packet Error Rate – PER) que é a razão da taxa de pacotes 

recebidos pela taxa de pacotes transmitidos originalmente. 

• O preço de acesso de uma rede candidata pode ser parametrizado em preço máximo por uso, 

em que o usuário paga um preço fixo para utilizar uma determinada velocidade de 

transmissão; ou preço máximo por bytes transmitidos.  

• A métrica de segurança está relacionada à utilização de algoritmos para autenticidade, 

confidencialidade nas transmissões e integridade das informações recebidas, enquanto que a 

métrica de disponibilidade está relacionada a parâmetros como interferência do sinal (Signal 

to Interference Ratio - SIR), potêntcia do sinal (Received Signal Strength - RSS) ou relação 

sinal-ruído (Signal-to-noise ratio - SNR) que indica quanto um sinal foi corrompido por um 

ruído comparado-o ao sinal original. 

Ainda utilizando parâmetros das redes candidatas para tomada de decisão, podem-se 

destacar métricas como a área de cobertura da tecnologia, mensurada pela distância de alcance 

do raio em kilômetros quadrado, assim como a frequência de handover na rede, o número de 

conexões de novos usuários estabelecidas por segundo, a probabilidade de desconexão ou de 
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bloqueio de uma conexão e, por fim, a tecnologia de acesso. A Tabela 5.1 apresenta um resumo 

das principais métricas e parâmetros relacionados às técnicas de seleção de rede que utilizam as 

características das redes candidatas para tomada de decisão. 

Tabela 5.1: Tabela de métricas considerando as característcas da rede 

Métricas Parâmetros Grandeza 

Confiança 

Taxa de erro de bit 

%b Taxa de erro de pacote 

Taxa de retransmissão 

Preço 
Máximo por uso R$ 

Máximo por unidade R$/B 

Segurança 

Autenticidade 

- Confidencialidade 

Integridade 

Disponibilidade 

Signal to Interference Ratio (SIR) dB 

Received Signal Strength (RSS) 
dBm ou 

mW 

SINR  

Área de cobertura Distância do raio Km2 

Freq. de handover Alta /  Media/ Baixa % 

Nº de conexão Conexões por segundo Unidade 

Prob. de desconexão - % 

Prob. de Bloqueio -  

Tecnologia de acesso 

Bluetooth, Zegbee, IRDA WPAN 

Wi-Fi WLAN 

WIMAX, GSM, EDGE WMAN 

 

Na perspectiva de seleção de redes candidatas utilizando parâmetros referentes às 

características do terminal móvel ou das necessidades da aplicação, podem-se destacar as 

métricas de velocidade do terminal móvel, direção da mobilidade, tipo de aplicação, nível ou 

consumo de bateria, e tipo de interface de transmissão. 

  A métrica da velocidade do terminal móvel pode ser classificada em terminal estático, 

para terminais sem movimento; pedestre, para terminais que se locomovem a uma velocidade 

média de dois metros por segundo; e dinâmico, com velocidades acima de dois metros por 
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segundo. Esta métrica pode estar associada à métrica de direção do terminal móvel, que utiliza os 

parâmetros de coordenadas geográficas de latitude e longitude.  

Uma métrica importante é o tipo de aplicação, que pode ser relacionado aos requisitos 

necessários para uma aplicação ser executada de forma contínua e sem interrupção. Pode ser 

parametrizada em streamming de áudio ou vídeo mensurados por sua qualidade de MOS (Mean 

Opinion Score)[Molina-Garcia and Alonso, 2009]; interativo, que se refere à utilização de 

páginas da Internet; background , que corresponde a tráfegos com características assíncronas 

com possibilidade de retransmissão, como em transferências de arquivos de download e upload; 

e aplicações de conversação como telefonia IP e vídeoconferência, em que o sincronismo é 

importante e a retransmissão não é aceita. 

Atualmente, métricas como níveis de bateria ou ociosidade de interface de rádio são 

consideradas, porém, são importantes a largura de banda utilizada pela aplicação, a área de 

cobertura que um terminal móvel pode alcançar com cada uma de suas interfaces, assim como 

suas tecnologias de acesso. A Tabela 5.2 apresenta um resumo das principais métricas e 

parâmetros relacionados às técnicas de seleção de redes em que os requisitos da aplicação e 

características do terminal móvel são considerados para tomada de decisão. 

Tabela 5.2: Métricas das características do terminal móvel e da aplicação. 
Métricas Parâmetros Grandeza 

Velocidade 
Estático 

m/s Pedestre 
Dinâmico 

Direção 
Longitude 

º ‘ “ 
Latitude 

Tipo de Aplicação 

Streaming (áudio, vídeo) MOS 
Interativo (web browsing) Tempo de entrega 
Background (download) Tempo de entrega 

Conversação (telefone, videofone) MOS 

Nível da Bateria 
Alta 

Hrs ou % Média 
Baixa 

Interface 
Ativada 

dBm 
Ociosa 

Desligada - 
Largura de Banda 

utilizada 
- bps 

Área de cobertura - m 
Freq. de handover  Alta /  Media/ Baixa % 

Tecnologia de acesso 

Bluetooth, Zegbee, IRDA WPAN 

Wi-Fi WLAN 

WIMAX, GSM, EDGE WMAN 
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Uma característica importante da quarta geração de comunicação móvel está na 

percepção da participação mais ativa do usuário final no processo de seleção de uma rede 

candidata, resultando em uma maior personalização de serviços de acesso. Esta participação é 

obtida por meio das preferências do usuário, que inclui o preço pago pelo acesso, a segurança do 

acesso e da transmissão de dados, a priorização de uma determinada aplicação em função de 

outras, caso necessite interromper parcialmente a execução de uma aplicação em função da 

largura de banda necessária ou do nível de bateria, entre outros. A Tabela 5.3 apresenta um 

resumo das principais métricas e parâmetros relacionados às técnicas de seleção de redes em que 

as preferências do usuário são consideradas para tomada de decisão. 

Tabela 5.3: Tabela de métricas e parâmetros considerando as preferências do usuário. 

Métricas Parâmetros Grandeza 

Preço 
Máximo por uso R$ 

Máximo por unidade R$/B 

Segurança 

Autenticidade 

- Confidencialidade 

Integridade 

Prioridade de 
Aplicação 

Streaming (audio, vídeo) 

Ordem 
decrescente 

Interativo (web browsing) 
Background (download) 

Conversação (telefone, videofone) 

 

5.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados métodos desenvolvidos para selecionar uma rede 

candidata no processo de handover vertical. Verificou-se que alguns autores consideram 

parâmetros relacionados à rede, outros ao dispositivo móvel e necessidades de suas aplicações, 

possibilitando também a utilização de atributos pertencentes à preferência do usuário como 

parâmetros para métodos de seleção. Alguns trabalhos apresentam uma proposta híbrida, ora 

utilizando parâmetros do usuário e da rede, ora parâmetros da rede e da aplicação, e ainda 

parâmetros da aplicação e do usuário ao mesmo tempo.  

Por fim, foram apresentadas e classificadas em usuário, aplicação ou rede as métricas e 

parâmetros que podem ser utilizadas em uma técnica de seleção de rede heterogêneas de um 

sistema de quarta geração. Ressalta-se a grande quantidade de parâmetros existentes e, assim, a 

necessidade de uma técnica que utilize uma quantidade relevante de parâmetros e, ao mesmo 

tempo, se adapte ao aparecimento de novos parâmetros. 
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Capítulo 6 

MODELO PARA TRANSPARÊNCIA DE HANDOVER 

VERTICAL EM REDES 4G. 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a  proposta do Modelo para Transparência de 

Handover Vertical em ambiente de quarta geração, compatível com o padrão IEEE 802.21 MIH.  
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6.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo, é apresentado o Modelo de Transparência de Handover Vertical em 

ambientes de quarta geração, compatível com o padrão 802.21 MIH. A principal característica 

deste modelo é a utilização de unidades independentes, identificada como módulos de 

transparência, que permite uma composição flexível ao modelo de transparência. 

Conforme apresentado no Capítulo 2, os ambientes de quarta geração têm como 

característica básica a necessidade de considerar em um processo seleção de redes, não só as 

características da rede, mas os requisitos das aplicações  e, principalmente, as preferências do 

usuário. Assim como, que a seleção de redes é considerada a principal fase deste processo, uma 

vez que, selecionando uma rede incompatível com alguma característica necessária para o 

terminal móvel, todo o processo de handover e, principalmente, de sua transparência, será 

comprometido.  

Verificou-se ainda no capítulo 3, que as fases do processo de handover vertical podem ser 

executadas em paralelo, porém, considerando as características pertencentes a cada uma destas 

fases. Porém, conforme apresentado no Capítulo 4, as fases anteriores à seleção devem ser 

adaptadas para melhor prover transparência, uma vez  que nestas fases podem ser gerados 

gargalos e atrasos, o que resultaria em uma menor ou ineficiente transparência do processo de 

handover. 

Diante do exposto, observa-se a necessidade do desenvolvimento de um modelo para 

transparência de handover vertical que possua uma técnica de predição de caminhos que 

possibilite prever quais as redes candidatas existem pelo caminho de um usuário, adicionado a 

uma técnica de busca de informações destas redes candidatas para possibilitar a antecipação da 

fase de seleção.  

É importante também que exista neste contexto uma técnica de seleção de redes candidata 

que considere um maior número possível de parâmetros de redes, aplicação e usuário, para 

estimar a escolha da melhor rede candidata em função da percepção do usuário.  A Figura 6.1 

ilustra a integração para um modelo com estas necessidades e sua compatibilidade com o padrão 

IEEE 802.21 MIH. 

 

Figura 6.1: Modelo de integração para transparência de handover vertical 
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Nas seções seguintes, serão apresentados o Modelo para Transparência de Handover 

vertical e seus respectivos módulos de transparência.  

6.2 O Modelo para Transparência de Handover Vertical  

O modelo para transparência de handover vertical é composto por três partes, 

denominados Módulo de Transparência para Predição de Caminho, Módulo de Transparência na 

Busca de Informação e Módulo de Transparência para Seleção de Redes 4G.  

O módulo de transparência para predição de caminho visa prever o momento de 

ocorrência de um handover, antecipando as informações sobre o caminho que um usuário irá 

seguir e, assim, possibilitar a identificação das possíveis redes candidatas ao longo do provável 

caminho do usuário com terminal móvel, minimizando o atraso na identificação das redes.  

O módulo de transparência na busca de informação possibilita, uma vez identificadas as 

redes candidatas no caminho de um usuário, minimizar o atraso na obtenção dos parâmetros e 

características destas redes. Este módulo deve interagir com a função de handover independente 

do meio (MIHF) para obtenção das informações  em bases de MIIS, ou por meio de 

comunicação Peer-to-Peer entre terminais móveis que possuam estas informações internamente 

em memória.  

Ao final, estes parâmetros serão enviados ao Módulo de Transparência para Seleção de 

Redes 4G, que deverá classificá-los entre preferência de usuário, necessidade da aplicação e 

característcas da rede. Com esta classificação, é possível avaliar quais parâmetros possuem 

maior influência em uma seleção e, assim, estimar a melhor rede candidata em função de um 

parâmetro predefinido, resultando assim em uma antecipação da fase de seleção de redes com 

uma maior transparênacia ao usuário final. A Figura 6.2 ilustra o modelo de transparência de 

handover vertical que será apresentado nas Seções 6.4, 6.5 e 6.6.  

6.3  Sinalização do Modelo de Transparência de Handover Vertical 

A interação proposta entre os módulos devem seguir o padrão estabelecido pelo IEEE 

802.21, possibilitando a utilização das primitivas e funções destinadas ao modelo MIH, como 

ilustra a Figura 6.3. Desta forma, a camada de aplicação transmite as informações necessárias 

para o armazenamento dos requisitos de uma aplicação em execução.  

A camada de rede pode acessar diretamente a camada de enlace, segundo os padrões do 

modelo TCP/IP, ou transmitir/receber informações para o módulo de seleção de redes e predição 

de caminho. Durante a movimentação do terminal, o MIIS recebe informações que são 

armazenadas na base de dados local do perfil de mobilidade, e também são utilizadas pelo 
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módulo de predição de caminhos. O módulo de busca de informação executa a descoberta de 

novas características das redes candidatas e as repassa para o módulo de seleção de redes. Estas 

informações podem ser adquiridas utilizando o IE local ou remoto do MIIS, ou através de um 

sistema P2P colaborativo para busca antecipada informações de redes. 

 

Figura 6.2: Modelo de transparência de handover vertical 

A camada de rede pode acessar diretamente a camada de enlace, segundo os padrões do 

modelo TCP/IP, ou transmitir/receber informações para o módulo de seleção de redes e predição 

de caminho. Durante a movimentação do terminal, o MIIS recebe informações que são 

armazenadas na base de dados local do perfil de mobilidade e que são também utilizadas pelo 

módulo de predição de caminhos. O módulo de busca de informação executa a descoberta de 

novas características das redes candidatas e as repassa para o módulo de seleção de redes. Estas 

informações podem ser adquiridas utilizando o IE local ou remoto do MIIS, ou per meio de um 

sistema P2P colaborativo para busca antecipada de informações de redes. 

A técnica de seleção de redes utiliza as informações inseridas na base de dados de 

preferência do usuário, em conjunto com os requisitos da aplicação em execução e as 

informações das redes. Uma vez selecionada a rede, são transmitidos comandos para seleção da 

respectiva interface. Deve-se ressaltar que os três módulos, embora colaborativos, funcionam de 
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forma independente. Sua utilização em conjunto proporciona uma maior acurácia das 

informações e uma maior transparência de handover vertical em redes de quarta geração.  

 

Figura 6.3: Módulos de Transparência e a interação com o MIH  

Estas trocas de primitivas e infomações entre funções MIHF e o Modelo de Handover 

Transparente podem ser descritas durante a execução de um handover em um cenário proposto 

pelo grupo de trabalho 802.21 WG disponível em [Gupta et al., 2006], como ilustra a Figura 6.4. 

Neste cenário, visualizam-se nove zonas. Cada zona está diretamente relacionada ao espaço-

tempo em que um usuário com seu terminal móvel TMo se desloca para uma determinada área de 

atratividade. Todos os elementos apresentados neste cenário possuem a função MIHF 

implementadas em seus códigos. 

Conforme ilustra a Figura 6.4, um usuário com seu terminal móvel (TMo) inicialmente 

conectado em uma rede WiFi de sua residência (rede de origem localizada na Zona 1), desloca-

se em um determinado horário T0 para seu trabalho (próxima área de atratividade conhecida, 

localizada na Zona 3). Este horário está previsto dentro do seu perfil de mobilidade.  

Durante o percurso da Zona 1 para a Zona 4, o terminal móvel TMo inicia um handover 

vertical, passando de rede WiFi residencial de origem, para a rede 3G. O fluxo de mensagens 

MIHF referente a este processo é apresentado na Figura 6.5.  
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Figura 6.4: Cenário de handover vertical em Redes 4G [Adaptado de IEEE802.21, 2008 ] 

Pode-se verificar que o terminal, ao constatar que está em um processo de deslocamento 

dentro do perfil de mobilidade do usuário para uma nova área de atratividade, informa a 

necessidade de buscar informações sobre as redes candidatas para o futuro handover por meio da 

primitiva MIH_LOCATION_PARAMETER. Neste momento, são requisitadas informações das 

redes já conhecidas (MIH_Get_Information.req), os requisitos da aplicação em execução 

(MIH_App_Parameter.req) e os parâmetros do usuário (MIH_USR_Parameter.req). Uma vez de 

posse destas informações, é utilizado o Elemento de Informação para confirmar e acrescentar 

novas informações, por meio da primitiva MIH_GET_INFORMATION.REQ. Estas informações 

são transmitidas para o Módulo de Transparência para Seleção de Redes 4G que elege a rede que 

melhor estima o parâmetro desejado. Assim, é iniciado o handover vertical transparente entre as 

redes WiFi e 3G. 

No ponto 2, é detectada pelo TMo uma rede WIMAX  com custo monetário compatível 

com a preferência do usuário e a mesma qualidade de serviço, ocorrendo, assim, um handover 

vertical para esta nova rede. 

O terminal móvel TMo verifica em sua base de predições do Módulo de Transparência 

para Predição de Caminho, que ocorrerá um próximo handover e inicializa a busca de 

informações com o Elemento de Informação (Servidor MIIS). Porém, ocorre um atraso do 

servidor, resultando em uma expiração do tempo de resposta. Como solução, é utilizada a 

primitiva P2P_BROADCAST.REQ do Módulo de Transparência na Busca de Informaçãos, para 
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obter informações mais atualizadas das próximas redes que estarão no caminho até a área de 

atratividade.  

Verifica-se que, nos momentos 3 e 4, o terminal móvel TMo encontra outros terminais 

(TMd e TMa) para a solicitação de informações, porém, apenas o terminal TMd responde à 

requisição, uma vez que apenas este transitou pela área de atratividade de  TMo. 

No momento 5, é executado um handover vertical entre as tecnologias WIMAX e 3G, em 

que a seleção da rede se baseou nas informações obtidas na fase anterior, em conjunto com os 

requisitos da aplicação e as preferências do usuário. Para finalizar este deslocamento, no 

momento 6 é executado um handover vertical entre as tecnologias 3G e Wi-Fi ao chegar à área 

de atratividade de destino do terminal TMo. 

Uma vez apresentado o cenário de execução do Modelo de Transparência de Handover 

Vertical em Redes 4G, nas próximas seções, cada módulo de transparência deste modelo será 

detalhado. 
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Figura 6.5 – Sinalização MIH do Modelo de Transparência de Handover  
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6.4  Módulo de Transparência para Predição de Caminhos 

O Módulo de Transparência para Predição de Caminhos possui o objetivo de prever o 

caminho ao longo do qual um usuário irá se locomover em determinados dia e hora, 

possibilitando o conhecimento prévio das possíveis redes ao longo da trajetória. Desta forma, é 

antecipa-se a fase de Busca de Informação e obtem-se previamente, as informações sobre as 

redes candidatas. 

Este módulo é dividido em três fases. A primeira é a fase de criação do perfil do usuário 

com suas áreas de interesse. Uma vez criado este perfil, a fase seguinte é a composição dos 

vetores com uma técnica denominada Vetor Gravitacional, que resulta, na fase final, na produção 

de um esquema de mobilidade do usuário. A Figura 6.6 ilustra as três fases deste módulo.  

 

 

             Figura 6.6: Módulo de Transparência para Predição de Caminho 

 

6.4.1 Perfil do Usuário 

O Perfil de Mobilidade do Usuário ou perfil de mobilidade (Pu) é utilizado por usuários 

móveis que possuem um padrão de comportamento, ou seja, seu deslocamento deve fazer parte 

de uma rotina diária. O processo para que um perfil de mobilidade seja determinado para um 

dado usuário pode ser descrito por meio dos seguintes procedimentos: 

1. Registro inicial dos parâmetros do usuário: O terminal móvel (TM) do usuário (User_id) 

registra as informações da Tabela 6.1 durante um ciclo de uma semana através da variável 

dia={"1=domingo", "2=segunda", ..., "7=sábado"}; 

2. Cálculo do Índice de atratividade (Ia): Este índice representa o percentual de horas que um 

usuário permaneceu em uma área de interesse (H) durante as 24 horas de um determinado dia. 

É expresso por: 

                                                                                   (6.1) 

em que Ti  representa a hora de entrada na área de atrativiadade e To representa a hora de saída 

desta mesma áera ( i ). 
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3. Atualização do rótulo da Área (H): Uma área visitada por um usuário é designada como 

área de interesse se o respectivo índice de atratividade (Ia) for maior que 0,1 

(aproximadamente 2:30hrs). A atualização do rótulo de área é dada por 

   

  
                                                         

(6.2) 

 
Tabela 6.1: Criação do perfil de mobilidade 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 
i dia net_id H To Ti Ia Ld Lg 

1 1 Id_net_75 0 10:00:00 08:00:00 0,083 -8.051794 -34.950643 
2 1 Id_WMX_02 1 17:00:00 11:00:00 0,25 -8.075963 -34.632541 
3 1 Id_UMT_05 1 21:00:00 18:00:00 0,125 -8.165352 -34.754865 
4 1 Id_net_01 0 22:00:00 21:00:00 0,041 -8.012564 -34.950652 
. . . . . . . . . 
n 7 Id_net_01 1 18:00:00 14:00:00 0,16 -8.265352 -34.754865 

 
Y1 Dia da Semana Dia={“1=domingo”, “2=segunda”,...,”7=sábado”} 
Y2 Identificador da rede net_id: descritor numérico 
Y3 Área de Interesse H={0,1}, onde Ai=1 para Ia>=0,1 Ai = 0 para Ia <0,1 
Y4 Hora de saída da área To = (hh:mm:ss) 
Y5 Hora de chegada na área Ti = (hh:mm:ss) 
Y6 Índice de Atratividade Ia = (To(i)-Ti(i))/24 
Y7 Latitude Informada pelo TM Ld(TM) 
Y8 Longitude informada pelo TM Lg(TM) 

 

Após um ciclo de registros de uma semana, o terminal móvel (TM) do usuário pode 

definir se o usuário tem padrão de comportamento para criar um perfil de mobilidade a partir dos 

dados da Tabela 6.1. Este perfil contém informações sobre as áreas de interesse (H) do usuário e 

indica as áreas mais frequentadas por ele em um dia da semana específico. O usuário terá perfil 

de mobilidade se tiver, em um determinado dia, pelo menos duas áreas de interesse (uma vez que 

o usuário deve permanecer um tempo considerado em sua residência, e ao menos deverá sair 

para algum outro local, como o trabalho, por exemplo), e no máximo cinco áreas de interesse. 

Acima deste número, o usuário é caracterizado com movimentação aleatória. Adicionada a esta 

condição, a soma dos dois maiores índices de atratividade deve ser  maior ou igual a 60 por cento 

do tempo de um dia (0,6) para o usuário. Este valor é apresentado como tendência em trabalhos 

de perfil de mobilidade como [Härri et al., 2007] e [Silva et al., 2009].   

 O perfil do usuário (Pu) será igual a 1 (um), se o usuário for considerado com perfil de 

mobilidade, e igual a 0 (zero), caso contrário. A variável QH representa a quantidade de áreas de 

interesse daquele dia específico.  Seja a variável Ia_ordenado = {Ia1, Ia2, Ia3, ..., Iam}, um vetor 

ordenado tal que , então QH = ∑(H | H=1). Logo, teremos:      

                    (6.3) 
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Para determinar se um terminal móvel está em uma área de interesse, utiliza-se:  

      (Ld-La)
2 + (Lg-Lo)

2 ≤ r2                                                    (6.4) 

em que: 
Ld = Latitude informada pelo terminal móvel atual; 
Lg = Longitude informada pelo terminal móvel atual; 
La = Latitude conhecida da H do perfil do usuário (em radiano); 
Lo = Longitude conhecida da H do perfil do usuário (em radiano); 

r = O raio padrão da atual tecnologia. 
 

 Desta forma, um perfil de mobilidade será composto pela tupla:{Dia, net_id, Ti, Ld, Lg}, 

como ilustra a Tabela 6.2. Uma vez que um determinado usuário foi verificado como tendo perfil 

de mobilidade, essas informações são armazenadas na base de dados na memória do terminal 

móvel e deve ser também armazenada em uma base de dados de perfis móveis (MPB) localizada 

na infraestrutura do operador de preferência do usuário. Essa transferência é feita nos pacotes de 

sinalização de power-off através de piggybacking ou por mensagem de sincronização SMS (short 

message service). Caso ocorram mudanças na base de dados de perfis móveisem um período de 

sete dias a partir da última transmissão de sinalização power-on, existirá a necessidade de uma 

nova sincronização do terminal móvel com a base de dados de perfil. 

              Tabela 6.2: Um exemplo da base de dados de perfil 
Dia net_id Ti Ld Lg 

2 Id_net_75 08:00:00 -8.051794 -34.950643 
2 Id_WMX_02 11:00:00 -8.075963 -34.632541 
3 Id_UMT_05 18:00:00 -8.165352 -34.754865 
3 Id_net_01 21:00:00 -8.012564 -34.950652 
 . . . . 
 . . . . 

7 Id_net_01 14:00:00 -8.265352 -34.754865 

Dia da semana dia={“1=domingo”, “2=segunda”, ..., “7=sábado”} 
Identificador da rede net_id: descritor numérico 
Hora da chegada na H Ti = (hh:mm:ss) 
Latitude informada pelo TM Ld(TM) 
Longitude informada pelo TM Lg(TM) 

 

6.4.2. Mecanismo de Composição do Vetor Gravitacional 
 

Este mecanismo modela a mobilidade de um terminal móvel em uma lista de vetores, a 

qual contém a coleção de pontos com � � ��, ��, ou seja, o movimento de um terminal móvel 

pode ser descrito por uma coleção de vetores, devido a topologia das ruas das cidades. A coleção 

de pontos pode ser representada por uma lista de posições denotada por: � � 	H|�], em que H é 

a posição da primeira área de interesse e X corresponde ao corpo da lista, que pode ser vazio ou 

conter outra lista.  
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A posição inicial e final do terminal móvel está representada pelo primeiro elemento da 

lista de áreas de interesse H, e formam o vetor de gravidade, ou seja, a abordagem consiste em 

modelar os movimentos do terminal móvel utilizando vetores que exercem uma pseudoforça 

gravitacional no movimento do terminal móvel. Quando um terminal móvel, em determinado dia 

da semana δ e em um determinado intervalo do dia β, segue em direção a um ponto H, e ele 

repete pelo menos uma vez este caminho, diz-se que H possui uma força de atração sobre o 

terminal móvel, e que o vetor formado pelo ponto inicial da locomoção e H exerce uma força 

sobre o terminal móvel. Assim, a probabilidade de o terminal móvel ir em direção a H seguindo 

o vetor de gravidade será uma probabilidade considerada. 

Desta forma, quando o terminal móvel passa por um caminho pela primeira vez, este 

ponto final é anotado e é atribuído um valor γ que representa o valor de acerto, inicialmente igual 

a 1. Se o terminal móvel, na hora β do dia da semana δ, inicia uma nova trajetória, os pontos de 

mudança de direção são armazenados e é verificada a força exercida pelo ponto H previamente 

anotado. Se o terminal móvel estiver indo em direção a H, significa que ele tem uma 

probabilidade de estar indo para o centro de atração de H, e todos os pontos devem ser 

armazenados na lista L com H sendo o primeiro elemento. Caso o terminal móvel não tenha se 

movimentado para H, a lista é apagada e o novo ponto é armazenado em H, com o valor γ 

ajustado para 1. Caso o terminal móvel se desloque para H, a lista deve ser armazenada, e γ deve 

receber um incremento de uma unidade. A lista de pontos é descrita da seguinte forma:  

� � �, ��, ����, ����, … , ��, �� ,                                       (6.5) 

em que, L é a lista propriamente dita, H é o ponto de chegada, xn é a curva mais próxima de H e x 

é a próxima curva na trajetória do dispositivo. A topologia em curvas é utilizada devido ao 

formato das ruas, uma vez que, se o terminal móvel entra numa curva, ele irá seguir em linha reta 

até a próxima curva.  

Quaisquer dois pontos dentro da lista formarão um vetor, ou seja, �� � �����, ����� 
sendo � � �, forma um vetor na direção de xn-j sujeito ao mesmo princípio de gravidade. Desta 

forma, se um vetor entre xn e xn-i com � � 0 for formado e o caminho entre eles for uma linha 

reta, então a gravidade deste vetor terá um valor máximo. Se um determinado terminal móvel 

percorre cotidianamente um modelo de movimentação que possa ser representado por L, então L 

pode ter uma alta probabilidade de ser repetido. Se L é um modelo de movimentação ótimo ou 

semi-ótimo, então é possível calcular um termo de aderência ou de gravidade, que indica o grau 

de proximidade na movimentação do terminal móvel do vetor fundamental.  



Capítulo 6 Modelo para Transparência de Handover Vertical em Redes 4G 71

Este princípio permite retirar alguns elementos da lista L, ou seja, se existirem três 

elementos de forma que �´ � �����, ����, ����� com � � � � �, e a lista L tiver um alto valor de 

acerto γ, então xn-i pode ser eliminado da lista da seguinte forma: se existe um vetor entre xn-j e 

xn-k, e  xn-i for o estado mais próximo de H e do vetor formado por xn-j e xn-k entre todos os 

próximos estados, então, a aderência da trajetória L' deve indicar que se o dispositivo sai de xn-k e 

vai para xn-j ele provavelmente passará por xn-i, o que lhe permitirá diminuir um elemento da 

lista. Caso L tenha um alto valor γ, L só precisará ter o valor de H, e o caminho restante será o 

caminho mais próximo entre a primeira posição e a posição H.  

O valor de acerto γ servirá como entrada para a função taxa de aderência 

� � � �!" # 1 %  �&!'�()"� ,                                                   (6.6) 

em que t é a taxa de aderência e γ é o valor de acerto. A taxa de aderência, indica a 

pseudoprobabilidade de acerto do próximo estado do usuário móvel. O valor de acerto é anexado 

junto a um vetor de gravidade.  

Desta forma, o esquema de mobilidade deve ser armazenado em uma tupla de forma E(L, 

γ) onde L é o esquema de mobilidade disposto em lista e γ é a quantidade de acertos de L. Se L 

tiver posições que estejam muito distantes do vetor principal, então E(L, γ) pode ser decomposto 

e assumir a forma da Equação 6.7, sendo E' uma lista de esquemas de mobilidade. A Figura 6.7 

mostra a forma do modelo composto: 

 *′ � �*�&��, γ-(, *���&����, γ-��(, … , *�&��, γ�(�                          (6.7) 

 

 

          Figura 6.7: Composição de vetores 
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Desta forma, é possível descrever a mobilidade de um usuário em uma coleção de 

esquemas de mobilidade, em que cada esquema Ei representa um vetor de gravidade Li sujeito a 

todos os fenômenos descritos sobre vetor de gravidade. 

Deste modo, mesmo que um único vetor contenha uma grande quantidade de estados, se 

acontecer um erro em algum destes estados, o valor de acerto γ será penalizado. Se ocorrer um 

erro na predição, o valor γ é dividido por dois, e, se a taxa resultante for menor que um limiar λ, 

o vetor de gravidade é quebrado. A parte do vetor anterior ao erro é mantida até o atual estado, 

ou seja, do ponto inicial até o estado atual, e do estado atual até o estado final.  Uma nova 

coleção de vetores é produzida com um novo vetor de gravidade entre o ponto atual e o ponto 

final do trajeto. 

A ideia é que, mesmo com a ocorrência de erros em um determinado estado, o terminal 

móvel mantenha a tendência de atração pelo vetor de gravidade. Caso o terminal móvel continue 

a se mover em estados mais afastados do vetor, há fortes indícios de que o centro de atração está 

sendo substituído, e o terminal móvel está mudando sua trajetória. Neste caso, a rede deve criar 

uma lista paralela de pontos iniciando do ponto de deserção até o ponto de chegada da nova 

trajetória. Neste caso outras técnicas que não utilizam informações dos hábitos rotineiros dos 

usuários devem ser utilizadas para a predição como Cadeias Semi-Markovianas, ou outros 

modelos de gravidade [Chew et al., 2007]. 

 A partir de uma quantidade limite de erros, o valor de acerto γ do vetor de gravidade não 

deve mais ser penalizado, uma vez que podem ocorrer mudanças eventuais de caminhos. Quando 

ocorrem tais mudanças, pode-se optar por criar vetores paralelos como medida preventiva. Caso 

o TM surja com outra trajetória, a trajetória de menor acerto deve ser descartada. 

 Sendo ε um conjunto de pontos que representa o próximo estado, com ε �
���, ��, … , ���, o ponto mais provável será aquele em que a distância D e D’ forem as menores. 

Sendo D é a distância entre o ponto ρi e o centro de atração do vetor e D’ a distância entre o 

ponto ρi e o vetor de gravidade, como demonstra a Equação 6.8. 

/� � 012�2�3 �4 # �4 % 1#�5 % 12�2�3�530
612�2�3� % 1

																																								 &6.8( 
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em que  ;<;=" será igual à inclinação da reta tangente do vetor de gravidade, Xa e Ya o ponto de 

atração e, Xo 
e Yo o valor do ponto no próximo estado. 

 Para exemplificar, quando o usuário começa a se locomover, o sistema procura na base 

do perfil de mobilidade para aquele dia, qual será o próximo ponto de atratividade, que será o 

primeiro valor do esquema de mobilidade E' mencionado. Quando o sistema descobre o próximo 

ponto de atratividade, é recuperado o esquema de mobilidade E' e, em seguida, utilizado o 

modelo proposto para desenhar o caminho o qual o usuário estará mais propenso a percorrer. O 

caminho é desenhado do ponto de atração onde o usuário está até o ponto de atração em que o 

usuário tem maior chance de ir (H), usando o conceito de back-track. O usuário poderá atualizar 

a rede onde ele está a cada mudança de estado, com as probabilidades dos próximos estados por 

onde ele passará.  Neste caso, a rede selecionada poderá tomar as melhores decisões sobre 

alocação de recursos para o usuário levando em conta o tipo de aplicação e suas preferências 

pessoais. 

6.5  Módulo de Transparência na Busca de Informação 

O Módulo de Transparência na Busca de Informação tem como objetivo a descoberta 

colaborativa de informações antecipadas das redes candidatas ao longo de uma trajetória de um 

terminal móvel para uma próxima área de atratividade, para possibilitar a antecipação da fase de 

seleção de redes em um processo de handover vertical, resultando assim em uma maior 

transparência ao usuário final. A importância da utilização deste módulo de transparência baseia-

se no atraso adicional resultante das técnicas de busca de informação padrão do MIIS 

apresentadas na Seção 4.3. 

Utilizando o contexto de MIIS hierárquico, este módulo possibilita a busca de 

informações de redes em terminais adjacentes, quando o tempo de retorno da mensagem de 

resposta MIH_GET_Information_Response ultrapassar um limiar DMAX pré-estabelecido. Esta 

busca de informação ocorre por meio de uma comunicação Peer-to-Peer (P2P) colaborativa.  

Para isto, os terminais móveis armazenam informações das redes durante sua mobilidade 

para que sejam compartilhadas com outros terminais. Sempre que um terminal móvel acessar o 

MIIS na fase de seleção de rede, estas informações em memória poderão ser usadas para serem 

repassadas para outros terminais, de forma colaborativa, caso recebam uma requisição específica 

para esta função. 
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O Módulo de Transparência na Busca de Informação é dividido em quatro partes: o 

Mecanismo de Transmissão para Descoberta de Peer Candidato, com o objetivo de requisitar 

informações aos peers adjacentes, possibilitando apenas os peers candidatos colaborarem com as 

informações das redes; o Mecanismo de Comunicação P2P, que atua na camada de transporte e 

rede para garantir a eficiência na transmissão e recepção P2P; o Mecanismo de Busca de 

Informação Local, com o objetivo de avaliar se uma requisição de informações P2P recebida 

pode ser respondida; e o Mecanismo de Avaliação de Informação, que irá receber, avaliar e 

validar as informações transmitidas pelos peers candidatos. Desta forma, estes mecanismos 

deverão estar presentes em cada um dos terminais móveis. A Figura 6.8 ilustra a relação entre os 

mecanismos. 

 

Figura 6.8: Mecanismos do Módulo de Transparência na Busca de Informação 

 

6.5.1 Mecanismo de Descoberta Colaborativa de Peer candidatos 

Seguindo a proposta apresentada em [Nóbrega et al., 2010], em que um terminal pode 

armazenar informações de perfil de mobilidade e preferências do usuário, neste módulo, são 

armazenadas em memória informações pertencentes às redes candidatas que o terminal móvel 

recebeu antes do seu último handover. Estas informações referem-se à rede anterior, rede atual, 

rede origem (ponto de atratividade que o usuário iniciou o deslocamento), rede destino (próxima 

área de atratividade) e uma área destinada para dados da próxima rede (indicada pelo mecanismo 

de predição de caminho). Caso o terminal móvel possua uma informação útil para um peer 

solicitante, ele será classificado como peer candidato. Desta forma, há a necessidade de 

descobrir, no momento do handover, quem são os peers candidatos, sem desconsiderar a 
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importância do menor tempo para esta descoberta.  A Figura 6.9 ilustra um exemplo das 

informações necessárias para o armazenamento dos dados em memória do terminal móvel. 

 

 

Figura 6.9 – Informações na memória do termina móvel. 

Em um cenário de MIIS hierárquico ou centralizado, em que o terminal móvel está 

iniciando o processo de descoberta de redes, é transmitida uma mensagem 

MIH_Get_information.Request para um servidor MIIS. Neste momento, é iniciado um 

temporizador T para o aguardo da mensagem MIH_Get_Information.Response. Caso o tempo de 

resposta seja menor que o limite de atraso máximo DMAX, o temporizador T recebe valor zero. 

Caso o tempo de resposta exceda DMAX, inicia-se a descoberta de peers candidatos. Vale 

ressaltar que o valor de DMAX está relacionado ao tempo necessário de resposta (de um único 

salto) a um terminal móvel em uma infraestrutura hierárquica de área ou centralizada.  

O mecanismo de descoberta baseia-se em transmitir em broadcast mensagens P2P 

específicas de MIH_Get_Informations.Request, requisitando informações de uma determinada 

localização.  Dentre todos os peers que receberão as informações, apenas os peers candidatos 

cuja informação é conhecida, responderão à requisição.  A Figura 6.10 ilustra um terminal móvel 

transmitindo mensagem inicialmente ao ponto de acesso, e este, por não possuir a informação 

localmente, retransmite a um servidor remoto MIIS. Em um segundo momento, por questões 

relacionadas ao desempenho da rede, como atrasos de congestionamento, o temporizador 

ultrapassa o limiar de atraso máximo DMAX resultando em um timeout. Neste caso, o tempo 

DMAX equivale ao tempo de resposta do modelo de busca hierárquica por área com um único 

salto. Verifica-se que, neste momento, são transmitidas em broadcast mensagens 

MIH_GET_Information.Request. Assim, dois peers recebem estas requisições e apenas o que 
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possui a informação requisitada, 

(peer solicitante). 

Figura 6.10 

Para um melhor entendimento deste procedimento, nas 

verificar que os terminais móveis armazenam as informações refe

passam, indicados pelos símbolos

momento em que os terminais móveis

referentes às redes, uma vez que a informação requisitada por um 

Os hexágonos representam as redes com seu respectiv

longo dos hexágonos descrevem a trajetória do terminal móvel. Assim, a

demonstra todos os possíveis encontros em cada rede ao longo de um caminho, 

de um terminal será o destino de outro. Sendo

desses encontros. Porém, há casos em que apenas a origem de um 

eles podem se encontrar por um caminho, como ilustra a Figura 

que a origem e o destino dos Peer

como demonstra a Figura 6.11(g). Por fim, podem existir 

encontro dos Peers em redes aleatórias, sem origem, destino ou caminhos convergentes, como 

ilustra a Figura 6.11(h). Neste caso
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possui a informação requisitada, isto é, o peer candidato, responde ao terminal móvel solicitante 

 - Processo de descoberta de peer candidato 

Para um melhor entendimento deste procedimento, nas Figuras 6.11(a) a

verificar que os terminais móveis armazenam as informações referentes às MIIS por onde 

indicados pelos símbolos: + ■ ▲ ● □ x. Estas informações ficam em memória e

que os terminais móveis se cruzam (Figura 6.11(d)), ocorre à troca de informações 

referentes às redes, uma vez que a informação requisitada por um peer, existe no 

Os hexágonos representam as redes com seu respectivo MIIS.  As linhas tracejadas ao 

dos hexágonos descrevem a trajetória do terminal móvel. Assim, a

demonstra todos os possíveis encontros em cada rede ao longo de um caminho, 

de um terminal será o destino de outro. Sendo assim, haverá trocas de dados em qualquer um 

desses encontros. Porém, há casos em que apenas a origem de um peer é o destino de outro, e 

se encontrar por um caminho, como ilustra a Figura 6.11(f). Há circunstâncias

Peers não são semelhantes, porém o trajeto dos mesmos coincide, 

(g). Por fim, podem existir situações em que apenas ocorra o 

em redes aleatórias, sem origem, destino ou caminhos convergentes, como 

(h). Neste caso, verifica-se que não ocorrem trocas úteis de informações.          

76

candidato, responde ao terminal móvel solicitante 

 

a 6.11(d) pode-se 

rentes às MIIS por onde 

em memória e, no 

troca de informações 

, existe no peer vizinho. 

o MIIS.  As linhas tracejadas ao 

dos hexágonos descrevem a trajetória do terminal móvel. Assim, a Figura 6.11(e) 

demonstra todos os possíveis encontros em cada rede ao longo de um caminho, em que a origem 

assim, haverá trocas de dados em qualquer um 

é o destino de outro, e 

ircunstâncias em 

não são semelhantes, porém o trajeto dos mesmos coincide, 

em que apenas ocorra o 

em redes aleatórias, sem origem, destino ou caminhos convergentes, como 

se que não ocorrem trocas úteis de informações.           
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6.11(a)                                                        6.11 (b) 

          
6.11 (c)                                                              6.11 (d) 

          
6.11 (e)                                                          6.11 (f) 

           

6.11 (g)                                                          6.11 (h) 

Figura 6.11 – Troca de informações entre peers 

6.5.2  Mecanismo de Comunicação P2P 

Para que a comunicação apresentada no processo de descoberta de peer candidato ocorra, 

fazem-se necessárias pequenas mudanças em protocolos comumente utilizados por aplicações 
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P2P.  Desta forma, existe a necessidade de alterar o valor do campo TTL (TimeToLive) do 

protocolo IP (Internet Protocol) para um valor unitário.  Esta modificação garante que apenas os 

peers vizinhos adjacentes receberão a requisição de informações, diminuindo problemas de 

inundação (flooding) na rede e o maior atraso na resposta da requisição. A segunda mudança é a 

necessidade do campo de IP destino referir-se ao IP de broadcast. Estas mudanças resultam em 

uma busca de um único salto, possibilitando um menor atraso de respostas.  Adicionado a estas 

mudanças, é utilizado na camada de transporte o protocolo UDP (User Datagram Protocol) 

[RFC768, 1980], uma vez que este protocolo de busca não é orientado à conexão, devendo ser 

leve e rápido, características estas pertencentes a este protocolo de transporte.  

É importante salientar que existe a necessidade da troca de informações ser feita de forma 

rápida e eficiente, uma vez que, normalmente, ocorrerá durante o deslocamento de terminais, a 

velocidades de tráfego urbano, estimado entre 20km/h e 60 km/h.  

O terminal móvel deverá transmitir uma mensagem P2P de requisição em broadcast para 

buscar em seus vizinhos informações úteis. Esta mensagem de requisição é composta da seguinte 

sintaxe: REQUESTBroadcast(PROXIMO; DESTINO), no campo PROXIMO são informados os dados do 

próximo ponto geográfico pelo qual o terminal irá passar (equivalente a próxima rede), e no 

campo DESTINO, o ponto geográfico da área de atratividade do perfil de mobilidade do usuário. 

Para cada mensagem REQUEST, é retornada uma mensagem RESPONSE apenas se o peer 

receptor possuir informações pertinentes aos dados informados e armazenados em suas áreas de 

memória (Rede_Origem e/ou Rede_anterior).   

A transmissão de requisição MIH_Get_Information.Request em uma comunicação P2P 

possui a lógica representada no fluxograma da Figura 6.12. Inicialmente, verifica-se a 

transmissão padrão para busca de informações em um servidor MIIS centralizado ou hierárquico 

de área. Neste momento, é iniciado um temporizador (T) e verificado se o terminal móvel 

permite a comunicação P2P. Caso não permita, é mantida a busca padrão. Caso seja permitida a 

comunicação P2P, enquanto o atraso da resposta não ultrapassar o tempo limiar de atraso 

máximo DMAX, o terminal fica em estado de espera. No momento em que o temporizador 

obtiver um valor maior que o limiar de atraso máximo, é transmitida em broadcast a mensagem 

de requisição.  

Para isto, primeiramente, é executada uma busca de dados das redes candidatas na 

memória do terminal móvel, oriundo do perfil de mobilidade do usuário incluso no Módulo de 

Transparência para Predição de Caminhos descrito na Seção 6.4.1. Por fim, é alterado o valor do 

TTL para 1 e transmistida a requisição em broadcast. 
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Para que esta comunicação seja possível, o mecanismo de comunicação P2P é composto 

de um cabeçalho de requisição e outro de resposta, ambos compostos por um cabeçalho fixo de 

33 bytes e um cabeçalho de dados variável.  

 

 

Figura 6.12 – Fluxograma da transmissão da mensagem REQUEST. 

Assim, um cabeçalho de mensagem REQUEST pode conter informações apenas da 

próxima rede, quando esta for igual à rede destino (área de atratividade). Ou, no caso em que o 

terminal móvel esteja se locomovendo em áreas durante um determinado trajeto, são enviadas 

informações da próxima rede e da rede destino (área de atratividade destino). 

No caso de mensagens RESPONSE, podem ser transmitidos, individualmente ou em 

conjunto, os dados da última rede que o terminal acessou e/ou da sua rede de origem (área de 

atratividade anterior). Para uma melhor compreensão, é apresentado, na Figura 6.13, o cabeçalho 

de uma mensagem REQUEST (PROXIMO; DESTINO), em que se verifica que, no primeiro byte do 

cabeçalho fixo, os três primeiros bits possuem a função de identificação do tipo de mensagem 

(os cinco bits restantes são reservados para uso futuro), um campo ID de 32 bytes, com a função 

de identificar o usuário que enviou a mensagem. O cabeçalho de dados, neste caso, é composto 

por um campo de localização da rede destino (40 bytes), e a respectiva tecnologia (2 bytes).  
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Figura 6.13 – Cabeçalho REQUEST (PROXIMO; DESTINO) 

Este identificador ID deve ser único e, para evitar o erro de colisão causado pela função 

hash SHA-1 [Sethom et al., 2005], é utilizado o algoritmo SHA-256 [Cadence, 2007], que utiliza 

o número IPv6 origem como entrada para gerar o identificador. 

Uma vez enviada a mensagem de resposta, caso seja uma mensagem RESPONSE 

(ULTIMO; ORIGEM), a mesma deverá apresentar o formato segundo a Figura 6.14, em que se 

verificam informações de localização, tempo de coleta destas informações, tecnologia adotada, 

identificador da rede, taxas médias de atraso e jtter, taxa média de vazão, preço de acesso, entre 

outros. As informações, neste caso específico, são tanto da última rede por onde o terminal 

passou, quanto de sua rede de origem (área de interesse de origem).   

                       

Figura 6.14 – Cabeçalho RESPONSE (ULTIMO; ORIGEM). 

Para que não ocorram problemas de inundação (flooding), o modelo prevê a utilização do 

campo TimeToLive (TTL) do cabeçalho do protocolo IP com valor igual a 1. Desta forma, apenas 

serão consultados os Peers realmente adjacentes ao usuário.  
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6.5.3 – Mecanismo de Busca Local de Informação  

Após o envio da mensagem de REQUEST, um peer que esteja próximo o suficiente para 

receber esta requisição deve analisar o pedido e, caso possua informações pertinentes, é utilizado 

o Mecanismo de Busca Local de Informação para transmitir estas informações por meio de uma 

mensagem RESPONSE.  

O funcionamento deste mecanismo deve levar em consideração que só será transmitida 

alguma resposta, caso as informações sobre a localização enviadas na mensagem de REQUEST 

existam nas áreas de memória Rede Anterior e/ou Rede de Origem, classificando, assim, este 

peer como candidato. O funcionamento lógico desta técnica é ilustrado no fluxograma da Figura 

6.15, em que se verifica se as informações requisitadas no cabeçalho PROXIMO estão 

relacionadas às informações da última rede em que o terminal móvel acessou o servidor MIIS, 

tanto em sua origem, quanto em sua última rede. A transmissão só ocorre caso exista alguma 

relação entre a informação requerida e a obtida em memória do terminal móvel receptor.      

 

Figura 6.15 – Fluxograma da técnica de Busca Local de Informações. 

 

6.5.4 – Módulo de Avaliação da Informação 

Nas mensagens MIH_GET_Information.Response, as informações recebidas pelo peer 

requisitor devem ser avaliadas para verificar se as informações já existentes estão desatualizadas, 

uma vez que um peer pode receber respostas de diferentes peers candidatos. Para isso, em cada 

mensagem enviada por um peer candidato, é inserido o timestamp com o horário em que esta 

informação foi recebida originalmente do MIIS. Desta forma, é executada uma análise por meio 

da função VERIFICA TIME para verificar se as informações já existentes em memória das redes 
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DESTINO e PROXIMO estão mais desatualizadas que as informações recebidas pela mensagem 

RESPONSE. Caso positivo, estas informações são substituídas. Prevalece a informação da rede 

com timestamp mais atual. A Figura 4.16 apresenta, por meio de um fluxograma, a lógica deste 

módulo de avaliação. 

 

Figura 6.16 – Fluxograma da avaliação da informação  

Por fim, toda a troca de mensagens de sinalização MIH do Módulo de Transparência na 

Busca de Informação é apresentada na Figura 6.17, em que se verifica, inicialmente, a troca de 

mensagens MIH_Get_Information para obtenção do esquema de mobilidade (E) do usuário, 

mensagens MIH_App_Parameters.Request, para obtenção dos requisitos da aplicação e as 

informações da preferência do usuário, por meio da mensagem MIG_USR_Parameters.Request. 

Uma vez transmistida a mensagem padrão MIH_GET_INFORMATIONS.REQUEST para 

obtenção das informações do servidor MIIS, ocorre um atraso na resposta desta mensagem, o 

qual é indicado pela informação Tempo expirado. Neste momento, são transmistidas as 

mensagens de requisição P2P_Broadcast.Request e P2P_Broadcast.Response. Ao final, as 

informações adquiridas são passadas para o Módulo de Seleção de Redes 4G. 
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Figura 6.17: Sinalização MIH do Módulo de Transparência na Busca de Informação 
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6.6 – Módulo de Transparência para Seleção de Redes 4G 
A Seleção de Redes 4G é considerada o principal módulo do Modelo de Transparência de 

Handover Vertical, uma vez que, selecionada uma rede incompatível com alguma característica 

necessária para o terminal móvel, todo o processo de handover será comprometido.  O objetivo 

principal deste módulo é selecionar a melhor rede candidata em função da estimativa de um 

parâmetro predefinido, considerando parâmetros de redes, as necessidades da aplicação e as 

preferências do usuário.  

Este módulo é dividido em três fases; na primeira, ocorrem as classificações dos 

parâmetros das redes candidatas em parâmetros do usuário, parâmetros da rede e parâmetros da 

aplicação; na segunda fase, ocorre a seleção do melhor modelo de conjunto de parâmetros de 

cada classe utilizando o método de critério de informação Akaike [Seghouane, 2006]; por fim, 

encontra-se a fase que estima, por meio da técnica de regressão linear, o valor de um 

determinado parâmetro de uma rede candidata para possibilitar a seleção da melhor rede para 

conexão do usuário. A Figura 6.18 ilustra as fases do Módulo de Transparência para Seleção de 

Redes 4G.  

 

Figura 6.18: Módulo de Transparência para Seleção de Redes 4G 

 

A lógica do funcionamento do Módulo de Transparência para Seleção de Redes 4G é 

apresentada no fluxoframa da Figura 6.19. Num primeiro momento, verifica-se a classificação 



Capítulo 6 Modelo para Transparência de Handover Vertical em Redes 4G 85

dos parâmetros em redes, usuário e aplicação e, em seguida, é aplicado o método Akaike (AIC) 

para selecionar o melhor modelo de parâmetros. Por fim, estima-se um parâmetro, neste caso o 

parâmetro PSNR (peak signal-to-noise ratio) para escolher a melhor rede para o usuário que 

utilize uma aplicação de vídeo, por exemplo. Estas fases são melhores descritas nas seções 

seguintes. 

 

Figura 6.19: Fluxograma do Módulo de Transparência para Seleção de Redes 4G 

 

As três fases do módulo de transparência para seleção de Redes 4G são explicadas nas 

subseções 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3, respectivamente. 

6.6.1 – Fase de Classificação de Parâmetros 

Após a obtenção dos valores dos parâmetros das redes candidatas, ou pela busca padrão 

de servidores MIIS, ou pelo Módulo de Transparência na Busca de Informação, estes valores 

devem ser classificados, baseando-se na semântica das informações e no contexto da busca. 

Desta forma, utilizam-se as técnicas descritas por [Yokoyama et al., 2008], em que estas são 

empregadas para classificação ontológica. Como resultado obtém-se os seguintes grupos inter-

relacionados, descritos na Tabela 6.3. 
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Tabela 6.3: Exemplos da classificação de parâmetros por contexto 
Classe Relação Grupo de parâmetros 

Usuário preferências do usuário • Preço máximo pago por acesso 
• Prioridade de execução de aplicação 

Rede operadora e/ou rede 

• Largura de banda disponível 
• Atraso médio 
• Perda de pacote médio 
• Identificador da rede 
• Segurança de acesso 

Aplicação 
ou Terminal 

requisitos necessários da 
aplicação atual ou do terminal 

móvel 

• Largura de banda da aplicação 
• Tempo de bateria 
• Segurança de aplicação 
• Interface 

 

6.6.2 – Fase de Seleção do Melhor Modelo AIC 

Após a classificação de todos os parâmetros, é necessário escolher o melhor conjunto de 

parâmetros de cada classe, o qual é enviado para a fase de seleção de redes 4G. Neste caso, 

utilizaram-se, no máximo, três parâmetros para cada classe, uma vez que a quantidade de 

parâmetros que podem ser utilizados para a seleção de redes aumentarem em função da 

quantidade de redes candidatas [Wang et al., 2010], a utilização de todos este parâmetros podem 

resultar em um problema NP-completo [Kleinberg and Tardos, 2005], necessitando de um alto 

custo computacional, e indo de encontro ao problema de minimização do atraso de handover. 

 Assim, existe a necessidade de selecionar o melhor modelo de conjunto de parâmetros 

que expressam um parâmetro pré-definido. Atualmente, existem diversos métodos de seleção de 

modelos baseados na distância entre um modelo de aproximação e o modelo real (hipotético) 

[Konishi and Kitagawa, 2008]. Nesta fase de seleção, é utilizado o método de critério de 

informação Akaike (AIC – Akaike Information Criterion) [Seghouane, 2006], uma vez que este é 

um método mais parcimonioso e prático de se obter o valor da distância relativa entre dois 

modelos ou de calcular a informação perdida na aproximação de modelos de regressão. O 

método Akaike é expresso por   

AIC = −2log L(θ ; x)+ 2n                                                     (6.9) 

em que , L(θ ; x) representa a verossimilhança dos parâmetros θ considerando o evento x, e n é o 

número de parâmetros a serem estimados no modelo.   

Assim, o método AIC estima a distância relativa de um modelo na sua verossimilhança 

máxima do processo real e, desta forma, os menores valores de AIC indicam modelos mais 

próximos à realidade, ou que têm menor perda de informação em relação à realidade. Isto 

significa que a escolha do melhor conjunto de variáveis mais representativas para um 

determinado parâmetro é obtido pelo menor valor de AIC.  
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6.6.3 – Fase de Estimativa por Regressão Linear 

Com a definição do melhor modelo de conjunto de parâmetros descrito na seção 6.6.2, a 

terceira fase do módulo de transparência para seleção de redes 4G tem como objetivo estimar o 

valor de um parâmetro necessário para a escolha da rede. Para isto, utiliza-se o método de 

regressão linear, uma vez que esta metodologia possibilita estimar um valor esperado 

(condicional) de uma variável y, dados os valores de algumas outras variáveis x. 

A análise de dados através de regressão linear está entre uma das metodologias 

estatísticas mais utilizadas para investigação e construção de modelos para descrever o 

comportamento de uma variável dependente (variável resposta) a partir de um conjunto de outras 

variáveis independentes (variáveis explicativas ou regressoras). A metodologia de regressão 

linear é aplicada em diversas áreas de pesquisa, como a financeira, a epidemológica, a médica, a 

econômica, entre outras. Segundo [Montgomery et al., 2006], o modelo clássico de regressão 

linear simples é descrito como: 

                                                      (6.10) 

em que    é a parte determinística e  é o erro aleatório (i=1,...,n). Neste modelo, 

a varíavel aleatória  representa a resposta, a variável determinística x representa a variável 

explicativa e  e  são os parâmetros da regressão desconhecidos. A Tabela 6.4 apresenta a 

descrição das observações utilizadas nesta seção. 

 

Tabela 6.4: Dados para o modelo 
Observação Variáveis Regressoras Variável Resposta 

i x1 x2  xp yi 

1 x11 x12  x1p y1 
2 x21 x22  x2p y2 

      
n xn1 xn2  xnp yn 

 

A Tabela 6.4 é composta por n observações, em que yi, (i = 1,2, ..., n) representa a 

variável resposta e xij , (j = 1,2,..., p) representa o conjunto de variáveis regressoras. Desta forma, 

considera-se que a variável resposta yi na Tabela 6.3 está relacionada às respectivas variáveis 

regressoras xij pelo modelo [Resposta] = [média (dependente de xi1, xi2,..., xip)]+[erro] expressa 

por: 

                                    (6.11) 
                                 
A metodologia clássica de regressão linear múltipla com uma única variável resposta 

pode ser empregada para estimar os coeficientes  em (6.11). Em resumo, esse 

método estabelece que y é composto por uma média que depende continuamente dos valores de 
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xi e por um erro aleatório . Esse erro aleatório pode ser proveniente do efeito de outras variáveis 

não consideradas explicitamente no modelo e/ou de eventuais erros relativos ao próprio processo 

de obtenção da variável resposta. 

O termo linear está relacionado à média como sendo uma função dos parâmetros 

desconhecidos . Considerando n observações independentes em y e os seus 

respectivos valores xi associados, o modelo completo torna-se: 

                              (6.12) 

 

As seguintes suposições sobre as propriedades dos erros  do modelo são necessárias 

[Montgomery et al., 2006]: 

 

 

 é constante;                                   (6.13) 

 

 

A Equação (6.2) também pode ser escrita em notação matricial como: 

 

 

ou ainda 

 

 

 

Em notação matricial, as suposições em (6.3) se tornam: 

 

                                                   (6.14) 

 

A primeira coluna da matriz X possui todos os valores iguais a 1 (um), representando o 

vetor multiplicador do coeficiente , também chamado de intercepto. Cada valor observado xij 
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de X representa a i-ésima observação da variável explicativa xj. Os vetores de erros  tem a 

média zero, variância  e são não-correlacionados. 

 

Para a estimação do modelo de regressão, deve-se definir uma função de regressão e 

estimar os parâmetros  de regressão tomando como base amostras de dados em X e y. Desta 

forma, o modelo de regressão utilizado no módulo de transparência para seleção de redes 4G é 

descrito por.  

      (6.15) 

em que, as variáveis explicativas Pusuário , Prede e  Paplicacao  são os resultados do método AIC para 

os parâmetros da classe de preferências de usuário, rede e aplicação respectivamente. 

 
6.7 - Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o Modelo para Transparência de Handover Vertical para 

ambientes de quarta geração de computação móvel. Neste modelo, foram descritos os três 

módulos compatíveis com o padrão MIH 802.21, que resultam em uma melhor transparência 

para um usuário final. O módulo de transparência para predição de caminho possibilita a 

predição do caminho que um usuário irá seguir e, assim, possibilita a identificação das possíveis 

redes candidatas ao longo do provável caminho do usuário, minimizando o atraso na 

identificação das redes.  

O módulo de transparência na busca de informação possibilita, utilizando uma solução  

P2P, minimizar o atraso na obtenção dos parâmetros e características destas redes candidatas. O 

módulo de transparência para seleção de redes 4G estima a melhor rede candidata em função de 

um parâmetro pré-definido, resultando, assim, em uma antecipação da fase de seleção de redes 

com uma maior transparênacia ao usuário final. Uma vez descrito o modelo completo, no 

próximo capítulo será apresentada a avaliação de desempenho deste modelo. 
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Capítulo 7 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ANÁLISE DE 

RESULTADOS DO MODELO PARA TRANSPARÊNCIA DE 

HANDOVER VERTICAL EM REDES 4G. 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia de avaliação de desempenho de 

sistemas utilizada para validação do Modelo para Transparência de Handover Vertical. São 

apresentados, também, os resultados e suas respectivas análises. 
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7.1 Considerações Iniciais 
 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a metodologia de avaliação, os parêmetros e 

métricas avaliados, as ferramentas utilizadas, assim como os resultados obtidos e suas 

respectivas análises do Modelo de Transparência para Handover Vertical.  

 Para isto, inicialmente, será avaliado cada um dos módulos do modelo em separado e, ao 

final, o modelo completo; primeiramente, será analisado o Módulo de Transparência para 

Predicação de Caminhos, seguido do Módulo de Transparência na Busca de Informação e do 

Módulo de Seleção de Redes 4G. 

São apresentados os gráficos e, em seguida, seus resultados são analisados 

estatisticamente para uma melhor compreensão. Para todos os casos utilizou-se uma aplicação de 

vídeo em tempo real como aplicação principal, uma vez esta possui uma maior necessidade de 

recursos computacionais, assim como, maior sensibiblidade quanto à qualidade de experiência 

para o usuário final. 

 

7. 2 Avaliação e Análise do Módulo de Transparência para Predição de Caminhos 

7.2.1 Aspectos Gerais de Avaliação 

O objetivo desta avaliação é demostrar a eficiência do Módulo de Transparência para 

Predição de Caminhos para redes 4G, que permita a redução do atraso gerado no handover 

vertical. Para isto, utilizou-se a simulação como metodologia de avaliação de desempenho [Jain, 

1991]. 

As simulações foram realizadas com base na ferramenta TimeNet [TimeNet, 2007], que 

utiliza modelos em Redes de Petri Estocásticas [Bolch et al., 2006] para a avaliação de sistemas. 

Esta ferramenta possui uma série de análises que permitem obter resultados precisos sobre o 

modelo avaliado. Dentre as análises, é possível realizar simulações estacionárias, em que o fim 

da simulação é alcançado apenas quando um erro máximo é atingido. Neste trabalho, as 

simulações foram realizadas sobre Redes de Petri Estocásticas Generalizadas [Chiola et al., 

1993]. 

Considera-se que as escolhas dos usuários quanto à forma como eles se deslocam são 

aleatórias. Tais escolhas podem seguir o perfil de mobilidade ou não, sendo descritas pelos pesos 

da transição de cada estado. 

A eficiência do Módulo de Transparência para Predição de Caminhos será avaliado e 

comparado com dois métodos apresentado na Seção 4.3: o MIPv6 com a ausência de qualquer 

tipo de predição e o SMIPv6, que utiliza o conceito de predição de caminhos. O modelo FMIPv6 
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não será avaliado neste trabalho pois, em [Quintero et al., 2006], o FMIPv6 foi avaliado por 

meio de modelos matemáticos e constatou-se que o SMIPv6 possui vantagem sobre este método. 

Nas simulações, o terminal móvel possui duas interfaces, uma Wi-Fi 802.11 e uma 

WIMAX 802.16. Considera-se que a interface Wi-Fi possui um diâmetro de alcance médio igual 

a 60 metros e a interface WIMAX possui um diâmetro de alcance médio igual a 3000 metros.  

Os valores configurados para a velocidade média de deslocamento do terminal móvel 

foram iguais a 18, 36, 54, 72, 90, 108 km/h. Estes valores permitem a observação do 

comportamento das técnicas analisadas para usuários que trafegam em ruas e avenidas das 

cidades, até usuários que trafegam em rodovias. Os valores configurados para a quantidade de 

repetição dos caminhos > foram iguais a 3, 4, 6, 8, 10, 20. Estes valores permitem analisar o 

comportamento de terminal móvel em caminhos utilizados com pouca frequência (> � 3( e com 

alta frequência (> � 20(. 
Todas as simulações foram realizadas de forma estacionária, isto é, o processo só chega 

ao fim quando um erro máximo de simulação é atingido. Este tipo de simulação permite a 

obtenção de dados com relevância estatística, o que facilita as análises de comparação. Para as 

simulações, foi considerado um nível de confiança de 99% e o erro máximo de 1%. Na Tabela 

7.1, estão listados os parâmetros utilizados para as simulações no TimeNet. 

Tabela 7.1:  Valores dos parâmetros das simulações em Redes de Petri 
Parâmetros Valores 

Diâmetro das células Wi-Fi 60m 
Diâmetro das células WIMAX 3000m 
Velocidade do terminal móvel 18,36,54,72,90,108 km/h 
Pesos da Taxa de acerto (γ) 3,4,6,8,10,20 
Nível de Confiança 99% 
Erro Máximo 1% 

 

O Módulo de Transparência para Predição de Caminhos é apresentado na Figura 7.1. O 

lugar #PInicio indica o início de um processo de handover. Sempre que houver um token neste 

lugar, as duas transições imediatas TAcerto e TErro ficam habilitadas, fazendo surgir um 

conflito. Os pesos configurados para estas transições representam a taxa de acerto de predição e 

a taxa de erro, em que o peso de TAcerto é ajustado dependendo do valor da taxa de acerto(γ) 

para a simulação.  



Capítulo 7 Avaliação de Desempenho e Análise de Resultados 93

 

Figura 7.1– Modelo em redes de Petri do módulo proposto de predição de caminho. 

Independentemente da transição que é disparada da marcação #PInicio, um token 

marcado habilita o lugar #PSelRede, que significa que o terminal móvel está passando por um 

processo de seleção de rede. Para esta simulação, será considerado que a probabilidade da 

escolha por qual rede se conectar é igual para as duas tecnologias utilizadas. Assim, as transições 

TSelWifi e TSelWimax possuem seus pesos ajustados para o valor 1. Quando uma destas 

transições for disparada, o terminal móvel está sob os domínios da célula da tecnologia 

escolhida, o que indica que ele está apto a se conectar à Estação Base. O tempo de permanência 

do terminal móvel na célula em questão é configurado nas transições temporais TtmpWifi e 

TtmpWimax, cujos valores dependerão do tamanho da célula e da velocidade na qual o usuário 

estará se locomovendo. 

Uma vez que uma das transições temporais é disparada, o token é sempre gerado para 

habilitar #PFimCell, pois todas as transições posteriores às transições temporais são imediatas. 

Isto significa que o terminal móvel está deixando as dependências da célula e entrando em outra 

célula, iniciando assim todo o processo de handover. Todo o processo descrito para a seleção de 

redes é repetido nos outros modelos analisados, pois este processo reproduz a interação do 

terminal móvel com um ambiente heterogêneo. 

As transições TAcerto e TErro representam o acerto e o erro de predição, o que significa 

que quando há acerto de predição, todos os componentes do handover são antecipados e o 

terminal móvel se conecta à rede sem sofrer atraso. Quando há erro de predição, o terminal 

móvel recorre ao método tradicional para se conectar a rede, utilizando assim o MIPv6. Uma vez 

que a transição TAcerto é disparada, um token é gerado no lugar #PInicioHandAcerto 

habilitando assim a transição TInicioHandAcerto. Uma vez habilitado esta transição,  

automaticamente é disparado um token para o lugar #PFimHandAcerto, habilitando a transição 

#TFimHandAcerto, que também é disparada gerando um token para o lugar #PFimHand.  
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Com o disparo da transição TErro, um token marcado é gerado para o lugar 

#PInicioHandErro, o que significa que o terminal móvel está iniciando o processo de handover. 

A transição temporal TtmpHandErro só está habilitada para disparar quando existir um token 

marcado  em #PInicioHandErro e também em #PCellWifi ou em #PCellWimax. Neste momento, 

o terminal móvel estará sob os domínios de uma célula e estará se conectando a esta célula. O 

valor ajustado para a transição TtmpHandErro será igual a 1.9s, o qual representa o atraso gerado 

pelo MIPv6 para o handover [Lee et al.,2004]. 

A medição escolhida para a avaliação será a proporção de tempo em que o usuário estará 

passando por handovers em relação ao tempo total, o que será considerado como o atraso gerado, 

uma vez que, neste momento, o usuário não estará conectado aos servidores de conteúdo. Desta 

forma, o valor do atraso será igual a diferença entre 1 e a proporção de tempo durante o qual o 

usuário estará conectado. Para medir o atraso gerado pelo handover, a medida utilizada no 

TimeNet é 1 # A�#AC�DEFG � 0�, a qual indica a proporção de tempo em que o terminal 

móvel está passando por handover, pois, sempre que existir um token marcado em #PFimHand, 

ele estará conectado ao servidor de conteúdo.  

A Figura 7.2 apresenta a modelagem para a avaliação do MIPv6 em redes heterogêneas, 

onde  todo o processo de seleção de redes é igual ao processo apresentado para o Módulo de 

Transparência para Predição de Caminho, com a diferença que não há erro ou acerto de predição 

e o handover é feito de forma tradicional.  

 
Figura 7.2 – Modelo em redes de Petri do MIPv6.  

A Medição utilizada é 1 # A�#AC�DHIAJ6 � 0�, uma vez que o token só estará no 

lugar #PFimMIPv6 se o usuário estiver conectado, dado que, se algumas das transições 

temporais que representam o tempo de permanência nas células forem disparadas, as transições 

imediatas subsequentes serão disparadas, retirando, assim, o token de #PFimMIPv6, e a medição 

utilizada permitirá extrair a proporção do atraso gerado. 

Na modelagem para o SMIPv6, ilustrada na Figura 7.3, as transições TAcerto e TErro 

possuem valores diferentes dos apresentado para o Módulo de Transparência. Os valores 
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ajustados para estas transições são 50 e 5, uma vez que o mecanismo de predição de caminhos 

não possui características probabilísticas.  

 
Figura 7.3 – Modelo em redes de Petri do SMIPv6. 

No trabalho apresentado por Quintero [Quintero et al., 2006], foi desenvolvido o SMIPv6 

e simulações foram realizadas. Considerou-se as células em formato hexagonal, assim, uma vez 

que o terminal móvel está se locomovendo dentro de uma célula adjacentes, ele terá 6 opções de 

células para seguir; uma delas possui maior probabilidade por ser a célula previamente modelada 

pela técnica de predição de caminhos. Por isso, o valor do peso da transição imediata TErro será 

configurado para 5, enquanto que o da transição TAcerto será configurada para 50. 

Normalizando estes dois pesos, a probabilidade de acerto será igual a 90% 

(A&� � ��(KFGL	 MNOPQRSMNOPQRS'MTQQS , logo 
U4UU ≅ 90%), que é a probabilidade máxima encontrada no 

trabalho de [Liu and Maguire, 1995],  no qual a técnica de predição de caminhos do SMIPv6 é 

baseada. 

A expressão utilizada para a medição é 

1 # A�&#AC�DEFGYZL[�K � 0(\]&#AC�DEFG*[[K � 0(�, resultando exatamente na 

proporção de tempo que o usuário estará em handover que, por conseguinte, tem em seu valor 

contrário a proporção do atraso gerado. 

 Outra diferença existente entre o SMIPv6 e o modelo proposto é que no SMIPv6 não 

existe tratamento de erros de predição, por isso, sempre que um erro cocorrer, não há mais a 

possibilidade de haver acertos de predição. Por este motivo a transição imediata TFimHandErro 

é conectada diretamente com o lugar #PSelRede e #PInícioHandErro. As simulações foram 

feitas de forma estacionárias, sendo executada uma quantidade de simulações transientes até 

atingir 1% de erro máximo. 

7.2.2 Análise dos Resultados 

 Os resultados apresentados estão expressos em termos de porcentagem, o que 

significa que o terminal móvel gastou certa porcentagem do tempo total da movimentação na 
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simulação passando por vários processos de handover verticais. Assim, se o usuário se 

locomoveu por 1000s, e a taxa de atraso foi de 1%, 10s foram utilizados em handover, este 

tempo é a soma de todos os tempos dos handovers.  

O Gráfico 7.1 apresenta os resultados das simulações para o MIPv6 e o Módulo de 

Transparência para Predição de Caminho, aqui representado pela sigla GV referente ao 

mecanismo de composição do vetor gravitacional (GV - Gravitational Vector).  

 
Gráfico 7.1 – Comparativo entre MIPv6 e Módulo GV. 

Como é possível observar no Gráfico 7.1, o MIPv6 é bastante influenciado pela  alteração 

da velocidade, chegando a um atraso próximo de 4% do tempo total de locomoção, enquanto que 

o Módulo de Transparência para Predição de Caminho (GV) gera um atraso sempre inferior a 

0,5%. A curva MIPv6 se apresenta crescente em relação ao eixo atraso pois, em alguns casos, 

quando o terminal móvel está conectado a uma célula Wi-Fi, o tempo necessário para realizar o 

handover é maior que o tempo de sua permanência na célula, o que certamente acarreta em uma 

quantidade de atraso maior com o aumento da velocidade, pois o usuário passará pela célula mas 

não terá tempo suficiente para se conectar. Esta característca não ocorre no modelo proposto, 

pois neste caso a conexão será estabeleciada com a rede WiMAX, que possui maior área de 

cobertura, comparada com as redes Wi-Fi.  

O Gráfico 7.2 apresenta os resultados da simulação do SMIPv6 e do Módulo de 

Transparência para Predição de Caminho (GV). Verifica-se que este possui vantagem sobre o 

SMIPv6 em todas as velocidades, inclusive para velocidades próximas a 18km/h. 
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Gráfico 7.2 – Comparativo entre Módulo GV e SMIPv6. 

Para que seja possível verificar a validade dos resultados estatisticamente, é necessário 
primeiramente, apresentar os resultados em seu formato numérico. A Tabela 7.3 apresenta, na 
segunda coluna, os resultados obtidos com as simulações do SMIPv6. 

 

Tabela 7.2 – Resultados Obtidos sobre o Modelo Proposto GV. 
Velocidade Modelo 

SMIPv6 
Atraso 
GV3 

Atraso 
GV4 

Atraso 
GV6 

Atraso 
GV8 

Atraso 
GV10 

Atraso 
GV20 

18 Km/h 0,143% 0,248% 0,206% 0,153% 0,132% 0,071% 0,072% 
36 Km/h 0,444% 0,497% 0,420% 0,302% 0,248% 0,195% 0,091% 
54 Km/h 0,55% 0,769% 0,616% 0,459% 0,370% 0,325% 0,164% 
72 Km/h 0,684% 1,00% 0,827% 0,621% 0,499% 0,342% 0,216% 
90 Km/h 0,8% 1,252% 1,036% 0,778% 0,617% 0,508% 0,279% 

108 Km/h 1,05% 1,489% 1,254% 0,913% 0,748% 0,618% 0,339% 
 

A Tabela 7.2 apresenta também os resultados obtidos após as simulações do Módulo de 

Transparência para Predição de Caminho (GV) com as variações do parâmetro γ, como 

especificado no Capítulo 4. A coluna Atraso GV3 significa que o usuário passou três vezes pelo 

memso caminho, em Atraso GV4 o usuário passou quatro vezes, e assim sucessivamente até 

Atraso GV20, com o usuário passando 20 vezes pelo mesmo caminho. Desta forma, verifica-se 

na Tabelas 7.2 que, quanto maior a taxa de acerto de caminho, menor é o atraso do processo de 

handover vertical. 

O Gráfico 7.3 apresenta todos os resultados das simulações com o TimeNet em um 

gráfico tridimensional, em que a primeira dimensão (largura) mostra os valores do parâmetro 

velocidade, a segunda dimensão (altura) descreve os valores dos atrasos obtidos com as 

simulações, e a terceira dimensão (profundidade) apresenta os valores da taxa de acertos γ (GV3, 

GV4, GV6, GV8, GV10, GV20), parâmetros utilizados para simular o modelo do método 

proposto. Uma representação gráfica dos valores encontrados na Tabela 7.2 é apresentada no 

Gráfico 7.3, onde é possível observar como as variações da velocidade do terminal móvel, em 

conjunto com a variação da taxa de acertos afetam o atraso gerado no processo do handover.  
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No Gráfico 7.3, é possível observar que, para GV 3 (γ � 3), a uma velocidade de 108 

km/h, o valor do atraso se aproxima de 1,5%, enquanto que, para uma velocidade de 18 km/h, 

aproxima-se de 0,25%. É possível observar pelo gráfico, que o crescimento do valor de atraso 

para o GV3 é linear, bem como a superfície possui maior inclinação para este parâmetro (γ � 3), 

indicando que o atraso gerado para um usuário móvel com baixo perfil de mobilidade é bastante 

afetado pela velocidade em que trafega. Por meio do gráfico, é possível observar também que, 

para o parâmetro GV20 (γ � 20), a inclinação da superfície é a menor, o que indica que um 

usuário móvel com este parâmetro é pouco afetado pela velocidade, já que a diferença de atraso 

entre a velocidade 18 e 108 km/h é de apenas 0,26%.  

 
Gráfico 7.3 – Superfície do método proposto para simulações no TimeNet.  

Em um segundo momento, as simulações foram realizadas pelo uso da ferramenta 

Network Simulator Versão 2.31 [McCanne and Floyd 2005]. Este simulador é baseado em 

eventos discretos e orientado a objetos para a simulação de redes TCP/IP, tanto no contexto de 

redes fixas ou móveis, com fio ou sem fio, assim como, redes homogêneas ou heterogêneas.  

Os resultados apresentados nos Gráficos 7.4 e 7.5 apresentam o atraso em segundos. O 

tempo de atraso representado significa exatamente o tempo em que o usuário não estava 

recebendo ou enviando dados, estando assim, completamente desconectado em relação às 

camadas mais altas do modelo TCP/IP. Dessa forma, o tempo de atraso é o tempo que está 

contido desde a detecção de um enlace melhor (MIH executa um linkUp) até o tempo em que o 

terminal móvel realiza o Bind Update. 

Como é possível observar no Gráfico 7.4, o atraso gerado pelo MIPv6, 

independentemente da velocidade média do veículo, está sempre entre 500 e 600 ms, enquanto 

que o módulo proposto com o valor de γ igual a 20, possui um atraso sempre abaixo de 50ms.  
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Gráfico 7.4 – Comparativo entre o MIPv6 com MIH e o GV com 20 acertos. 
A Tabela 7.3 apresenta os valores das simulações realizadas sem o uso da técnica de 

predição de caminhos, equivalente ao MIPv6 com o MIH gerenciando os eventos, assim como os 

valores obtidos com as simulações no Network Simulator utilizando o Módulo de Transparência 

para Predição de Caminhos. 

Tabela 7.3 – Resultados sobre as simulações do GV no ns 
Velocidade 

 
MIPv6 
MIH 

Atraso 
GV3 

Atraso 
GV4 

Atraso 
GV6 

Atraso 
GV8 

Atraso 
GV10 

Atraso 
GV20 

18 Km/h 504ms 193ms 144ms 98ms 75ms 62ms 35ms 
36 Km/h 515ms 194ms 147ms 99ms 76ms 62ms 35ms 
54 Km/h 518ms 195ms 147ms 99ms 76ms 62ms 35ms 
72 Km/h 535ms 197ms 148ms 10ms 76ms 62ms 35ms 
90 Km/h 543ms  199ms 148ms 10ms 77ms 63ms 35ms 

108 Km/h 551ms 202ms 150ms 10ms 76ms 63ms 35ms 

 

O Gráfico 7.5 ilustra o comportamento dos dados da Tabela 7.3 Observa-se que, para o 

GV3, os valores obtidos, independentemente da velocidade do terminal móvel, estão próximos 

de 200ms enquanto que, para o GV20, os valores estão sempre abaixo de 50ms. Esta diferença é 

explicada pela quantidade de erros de predição. É possível observar também que o atraso gerado 

é pouco afetado pela velocidade, pois tanto para GV3 como para GV20, a inclinação em relação 

ao eixo velocidade é pequena (a diferença do atraso gerado para as velocidades 18 e 108 km/h no 

GV3 é de 10ms). Isto indica que as velocidades configuradas têm pouca influência no atraso 

gerado quando o Módulo de Transparência para Predição de Caminhos é utilizado. 



Capítulo 7 Avaliação de Desempenho e Análise de Resultados 100

 
Gráfico 7.5 – Superfície demonstrativa do Módulo de Transparência de Predição de Caminho 

7.3 Avaliação e Análise do Módulo para Transparência de Descoberta de Informação 

7.3.1 Aspectos Gerais da Avaliação 

O objetivo desta avaliação é demostrar a eficiência do Módulo de Transparência de 

Descoberta de Informação, que permite a redução do atraso gerado na busca de informações para 

a fase de seleção de redes, quando o servidor de informação MIIS se encontra em operadoras 

distintas. Para isto, foram utilizadas a modelagem matemática analítica e a simulação como 

metodologia de avaliação de desempenho [Jain, 1991]. O atraso na descoberta de informações D 

é estimado por:  

D = D1+D2                                                        (7.1) 

em que, D1 é o atraso de propagação de um enlace e D2 é o atraso de processamento de 

um nó. Desta forma, os atrasos podem ser: 

• T1 (a,b): é o atraso de propagação de um enlace cabeado (a,b); 

• T2 (n): é o atraso de processamento do nó (n); 

• T3 (a,b):  é o atraso de propagação de um enlace de rádio(a,b). 

 

A Figura 7.4 apresenta a topologia em que a modelagem do Módulo para Transparência 

de Descoberta de Informação é baseada. Pode-se verificar que T1(N1,N2) possui valor igual a F, 

o que represetna uma mobilidade global. O atraso de transmissão de um enlace físico é 

representado por f, enquanto um enlace de rádio possui um atraso igual a d, sabendo-se que o 

atraso de transmissão de um enlace de rádio varia de acordo com a distância que separa o 

terminal móvel do seu ponto de acesso. A transmissão de pacotes para busca de informação 

sempre ocorre no limite das áreas com redes sobrepostas. 
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Pretende-se, nesta modelagem, comparar o atraso na busca de informações entre os três 

modelos: Centralizado, Hierárquico e o Modulo para Transparência de Descoberta de Infomação, 

aqui referenciado como P2P. O atraso na busca de informações é definido como o tempo 

decorrido desde o momento em que o primeiro pacote de MIH_Get_Information.Request é 

enviado até o momento em que o primeiro pacote MIH_GET_Information.Response é recebido e 

processado pelo terminal móvel solicitante.  

A Tabela 7.4 apresenta os detalhes cronológicos da troca de mensagens MIH durante uma 

busca de informações de redes candidatas em um ambiente com servidor MIIS centralizado, 

assim como o atraso analítico encontrado para cada evento. A mensagem de busca de 

informações é enviada no momento t = T2. O primeiro pacote de resposta é recebido no 

momento t = 7T2+2d+6f. Assim, o atraso total na busca de informações de uma rede candidata 

em um servidor MIIS centralizado é dado por 6T2+2d+6f. 

O modelo de servidores MIIS hierárquico deve ser analisado em cada um de seus níveis. 

Para isso, um detalhamento cronológico da troca de mensagens MIH durante uma busca de 

informações de redes candidatas nos níveis de área, local e global é apresentado nas Tabelas 7.5, 

7.6 e 7.7, respectivamente. 

Verifica-se que, no tempo t = T2, é enviado o primeiro pacote de requisição 

MIH_Information.Request. 

 
Figura 7.4.: Topologia utilizada para Avaliação do Modelo P2P 
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O primeiro pacote da mensagem MIH_Information.Response é recebido apenas no tempo   

t = 5T2+2d+2f. Desta forma, o atraso total em um ambiente com servidor MIIS hierárquico de 

área é 4T2+2d+2f. Esta mesma análise pode ser feita em ambientes com servidores MIIS 

hierárquicos local e global, resultando em um atraso total de descoberta de informações de 

6T2+2d+4f e 8T2+2d+4f+2F,  respectivamente. 

Tabela 7.4: Detalhe cronológico da descoberta MIIS Centralizado 
Tempo Evento Atraso # 
t = 0 Necessidade de informação T2 (1) 
t = T2 MIH_Inf.Request 3T2+d+3f (2) 
t = 4T2+d+3f MIH_Inf.Response 3T2+d+3f (3) 
t= 7T2+2d+6f Recebido o pacote com informações  (4) 

 

Tabela 7.5 - Detalhe cronológico da descoberta MIIS Hierárquico - Área 
Tempo Evento Atraso # 

t = 0 Necessidade de informação T2 (1) 
t = T2 MIH_Inf.Request 2T2+d+f (2) 
t = 3T2+d+f MIH_Inf.Response 2T2+d+f (3) 
t= 5T2+2d+2f Recebido o pacote com informações  (4) 

 

Tabela 7.6: Detalhe cronológico da descoberta MIIS Hierárquico - Local 
Tempo Evento Atraso # 

t = 0 Necessidade de informação T2 (1) 
t = T2 MIH_Inf.Request 3T2+d+2f (2) 
t = 4T2+d+2f MIH_Inf.Response 3T2+d+2f (3) 
t= 7T2+2d+4f Recebido o pacote com informações  (4) 

 

Tabela 7.7: Detalhe cronológico da descoberta MIIS Hierárquico - Global 
Tempo Evento Atraso # 

t = 0 Necessidade de informação T2 (1) 
t = T2 MIH_Inf.Request 4T2+d+2f+F (2) 
t = 5T2+d+2f+F MIH_Inf.Response 4T2+d+2f+F (3) 
t= 9T2+2d+4f+2F Recebido o pacote com informações  (4) 

 

No caso da busca de informação utilizando o Módulo para Transparência de Descoberta 

de Informação, a Tabela 7.8 apresenta um detalhamento cronológico da troca de mensagens MIH 

durante uma busca de informações de redes candidatas, inicialmente em um ambiente com 

servidor MIIS hierárquico, assim como o atraso analítico encontrado para cada evento. A 

mensagem de busca de informações é enviada em t = T2. Porém, no momento t = 3T2+d+f 

ocorre um atraso máximo de espera, o que dispara a execução do Módulo para Transparência de 

Descoberta de Informação no momento t = 4T2+2d+2f com a mensagem 

P2P_MIH_Information.Request.  
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O primeiro pacote de resposta é recebido em t = 6T2+4d+2f. Desta forma, o atraso total 

na busca de informações de uma rede candidata que utiliza o Módulo para Transparência de 

Descoberta de Informação é dado por 5T2+4d+2f. Pode-se estimar que o atraso máximo DMAX 

(timeout) é 4T2+2d+2f. 

Tabela 7.8: Detalhe cronológico da descoberta MIIS P2P 
Tempo Evento Atraso # 

t = 0 Necessidade de informação T2 (1) 
t = T2 MIH_Inf.Request 2T2+d+f (2) 
t = 3T2+d+f Espera(Timeout) T2+d+f (3) 
t= 4T2+2d+2f P2P_MIH_Inf.Req T2+d (4) 
t=5T2+3d+2f P2P_MIH_Inf.Response T2+d (5) 
t=6T2+4d+2f Recebido o pacote com informações  (6) 

 

A Tabela 7.9 apresenta um comparativo analítico do atraso total em cada um dos três 

modelos de busca de informações. Verifica-se que o modelo P2P possui um menor atraso na 

busca de informações, se comparado com o modelo centralizado. O modelo hierárquico de área 

posui um menor atraso, uma vez que o modelo P2P só é executado quando o valor DMAX, o qual 

está relacionado ao tempo de resposta do servidor MIIS hierárquico de área, é atingido.  

   
Tabela 7.9: Comparação do desempenho analítico dos modelos de descobertas 

Modelo Atraso na descoberta MIIS 
Centralizado 6T2+2d+6f 
Hierárquico – Área 4T2+2d+2f 
Hierárquico – Local 6T2+2d+4f 
Hierárquico – Global 8T2+2d+4f+2F 
P2P 5T2+4d+2f 

 

Verifica-se também que os modelos centralizado e hierárquico-local possuem pouca 

diferença em seus atrasos finais, uma vez que possuem infraestruras equivalentes. Além disso, 

observa-se que a melhor eficiência do modelo P2P ocorre quando comparado com o modelo 

hierárquico global.    

Para uma avaliação de desempenho por meio de simulação, inicialmente, utilizou-se o 

modelo de rede de Petri, conforme ilustra a Figura 7.5. Neste modelo, pode-se avaliar a melhor 

política de utilização dos mecanismos de busca. As transições imediatas T3, T4, T6 e T7 quando 

disparadas, geram tokens marcados para habilitar os lugares #P2,#P4, #P6 e #P7 

respectivamente, que representam o momento de início da busca de informação para cada 

mecanismo. Utilizando os modelos analíticos descritos na Tabela 7.9, os respectivos cálculos de 

atraso são inseridos nas transições Area, P2P, Local e Global. O lugar #P1 representa a obtenção 

da informação requerida. 
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Foram realizadas 100 simulações com nível de confiança de 99% para cada replicação, 

utilizando diferentes sementes geradoras de números aleatórios em cada replicação, sendo 

selecionadas aleatoriamente de uma distribuição uniforme de 1 a 1000. Para cada execução, o 

tempo de simulação foi de 10 segundos. 

  

 
Figura 7.5 – Módulo para Transparência de Descoberta de Infomação 

7.3.2 Análise dos Resultados 

Como resultado, verifica-se, no Gráfico 7.6, que a utilização de apenas um dos 

mecanismos de busca resulta em uma maior quantidade de dados de respostas úteis obtidas pelo 

mecanismo hierárquico de área, uma vez que a informação requisitada está armazenada no ponto 

de acesso que o terminal móvel está conectado. Quando não está no primeiro ponto de acesso, o 

mecanismo de busca hierárquico Local é executado, obtendo apenas 47% de informações úteis 

em um mesmo período de tempo. Caso a informação requisitada esteja em outra rede, utiliza-se o 

mecanismo de busca hierárquico Global, o qual obteve apenas 18,5% de informação útil na 

simulação.  

Ao analisar a utilização do Modulo para Transparência de Descoberta de Infomação 

(P2P), verifica-se que este mecanismo possibilita uma busca e aquisição de 80% de informações, 

o que permite dizer que, mesmo com o tempo gasto para iniciar este mecanismo (tempo para 

obter uma resposta do mecanismo hierárquico de área), esta solução apresenta um rendimento 

superior em 44% e 72,5% se comparado com o modelo hierárquico Local e Global 

respectivamente.  
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Gráfico 7.6 – Política de utilização de apenas um único mecanismo 

Porém, devido à diversidade na infraestrutura de telecomunicações, com inúmeras 

operadoras de redes e telefonia móvel, é necessária a utilização deste mecanismo não apenas 

individualmente, mas em conjunto, para que se possa obter a aquisição mais rápida de 

informações. O Gráfico 7.7 apresenta as quantidades de informações úteis obtidas pelos 

mecanismos de busca de informação hierárquica. Observa-se que, quando utilizado em conjunto 

com o Módulo para Transparência de Descoberta de Informação (P2P), obtém-se um acréscimo 

de 12,5% de informações úteis, se comparado com apenas a utilização dos mecanismos 

hierárquicos: Global, Área e Local. 

 

Gráfico 7.7 – Quantidade de dados acumulados utilizando P2P 

Uma vez identificada a necessidade de utilização dos mecanismos de Busca Hierárquica 

em conjunto com o Módulo para Transparência de Descoberta de Informação (P2P), existe a 

necessidade de investigar o uso de cada um dos mecanismos de busca hierárquica em conjunto 



Capítulo 7 Avaliação de Desempenho e Análise de Resultados 106

com o modelo proposto. No Gráfico 7.8, verifica-se que o maior impacto da utilização ocorre 

nos mecanismo de busca hierárquica Local e Global, obtendo-se um acréscimo de 45,7% e 

40,6%, respectivamente. O emprego do mecanismo de busca hierárquica por Área obteve o 

maior percentual de informações úteis, chegando a 95,5% de dados úteis obtidos no mesmo 

período.  

  

Gráfico 7.8 – Política de utilização do mecanismo com 50% em conjunto com modelo hierárquico 

 

No Gráfico 7.9, é apresentada uma análise da política de utilização do Módulo para 

Transparência de Descoberta de Informação (P2P), em conjunto com o mecanismo de busca 

hierárquica por Área. Verifica-se que a utilização de 50% para esta política possibilita um 

acréscimo de 28% na aquisição de informações úteis. Vale ressaltar que esta política vai ao 

encontro das necessidades de busca em ambientes heterogêneos devido às diferentes localizações 

do MIIS. 
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Gráfico 7.9 – Política de utilização do mecanismo colaborativo P2P 

Em um segundo momento, as simulações foram realizadas com a ferramenta Network 

Simulator Versão 2.31 [McCanne and Floyd 2005] e o cenário avaliado foi baseado no ambiente 

simulado em [Buiati et al., 2010], o qual é composto por 6 redes com tecnologias UTMS, Wi-Fi 

e Wi-Max e 1 dispositivo móvel que realiza as consultas à base do servidor MIIS. Ao contrário 

da infraestrutura hierárquica e centralizada, 120 terminais móveis, denominados de Peers, 

também são utilizados para guardar as informações das redes e podem responder as consultas do 

terminal móvel.  Todos estes elementos estão localizados em uma área de 600.000 m², conforme 

ilustrado na Figura 7.6. 

No início da simulação, o dispositivo móvel já está conectado à rede UMTS_1 e se 

locomove em direção à rede WIMAX_3. As velocidades utilizadas para o terminal móvel 

percorrer esta área são de 4, 15 e 40 km/h[Quintero et al., 2006]. As informações das 6 redes 

foram distribuídas igualmente entre os 120 peers. Todos os peers são distribuídos e se 

locomovem aleatoriamente dentro do cenário. 

 

 

 

Figura 7.6 – Cenário heterogêneo de MIIS 
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Quando o dispositivo móvel detecta um novo PoA, a mensagem  

MIH_GET_Information.Request é enviada inicialmente ao seu PoA atual e, caso este não 

responda num tempo DMAX, é disparada a mesma mensagem aos peers adjacentes em busca de 

informações sobre aquela rede. Os peers que recebem a consulta e possuem a informação da rede 

desejada retornam estes dados para o terminal móvel pela mensagem 

MIH_GET_Information.Response.  

Foram realizadas 100 simulações com nível confiança de 99% para cada replicação, 

utilizando diferentes sementes geradoras de números aleatórios em cada replicação, sendo 

selecionadas aleatoriamente de uma distribuição uniforme de 1 a 1000. As durações das 

replicações foram de 2500 segundos, variando os parâmetros do alcance do raio para 50 e 100 

metros. As velocidades dos terminais móveis variaram entre 4, 15 e 40 Km/h. 

As métricas avaliadas foram o tempo de descoberta médio que o dispositivo móvel 

necessita para conseguir a informação da rede desejada, o número de respostas médias das 

consultas realizadas em cada cenário e o atraso acumulativo de handover. A Tabela 7.10 

apresenta outros parâmetros relevantes da simulação. 

Tabela 7.10. Parâmetros de simulação 
Parâmetros Valor 

Área 6000m x 100m 
Terminal Móvel 01 

Quantidade de Peers 600 
Semente geradora  100 

Modelo de Propagação Two-ray ground 

Tipo de antenas Omni direcionais 

 

Como resultado das consultas do terminal móvel aos peers, pode-se verificar que, dentre 

os 100 peers que tinham informações das redes desejadas (Wi-Fi_1, Wi-Fi_2, Wi-Max_1, Wi-

Max_2 e Wi-Max_3), o melhor caso foi o do cenário com 100m de alcance com o dispositivo 

móvel se locomovendo a 4 Km/h, conforme apresenta o Gráfico 7.10. 

 Observa-se também que, tanto no cenário de 50m, quanto no de 100m de alcance, à 

medida que a velocidade aumenta, o número de respostas diminui. No cenário com 50m de 

alcance, apenas 12% dos peers que tinham a informação desejada conseguiram responder a 

consulta do dispositivo móvel em uma velocidade de 40 Km/h. Conforme ilustrado na Figura 

7.6, devido ao maior alcance do raio no cenário de 100m, é justificável que a porcentagem do 

número de respostas seja próxima ao dobro dos resultados do cenário com 50m de alcance. 
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Gráfico 7.10 – Número de respostas 

 Para o tempo médio de descoberta, ao analisar o Gráfico 7.11, verifica-se que o tempo 

médio é sempre menor no cenário em que o alcance do raio é mais reduzido. Estes valores do 

tempo de resposta não contabilizam o tempo de espera DMAX. Como o peers que contêm a 

informação devem estar mais próximos do dispositivo móvel, o atraso da comunicação é menor, 

quando comparado ao do cenário de 100m de alcance do raio. 

 

Gráfico 7.11 – Tempo médio de descoberta 

Na Tabela 7.11, são apresentados os valores totais do tempo de atraso na busca de 

informações MIIS. Verifica-se que o tempo total de descoberta utilizando P2P pode ser 

equivalente ao modelo Hierárquico-Local quando este está apenas a dois saltos do servidor de 

Informação.  

Tabela 7.11. Tempo total de descoberta de redes 

MIIS Hops 
Tempo de 

Descoberta 
P2P 1 36ms 

Hierárquico-Area 2-3 34-45ms 
Hierárquico-Local 3-6 64-103ms 
Hierárquico-Global 4-10 108-207ms 

Centralizado 3-8 54-104ms 
Sem MIIS - 80-5829ms 
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Uma vez apresentada, na Tabela 

descoberta de informações de redes, 

o atraso acumulativo de um terminal móvel ao longo d

Grafico 7.12 apresenta uma comparação do atraso total de 

handover ao longo da trajetória

servidor MIIS de área, a proposta P2P

buscas são requisitadas para os servidores 

atraso do modelo hierárquico, resultando em uma eficiência de 56% e 74%

Este atraso adicional do modelo hierárquico tem como explicação a quantidade de saltos para 

busca da informação, o atraso adicional do enlace e de tráfegos concorrentes.  

Gráfico 

7.4 Avaliação e Análise do Mód

7.4.1 Aspectos Gerais de 

O objetivo desta avaliação

Transparência para Seleção de R

de um parâmetro pré-definido, considerando parâmetros de redes, necessidades da aplicação e 

preferências do usuário. Para isto, utilizou

desempenho [Jain, 1991]. 

Inicialmente utilizou-se o ambiente de computação estatística R

linguagem própria de programação para 

possui uma série de análises e técnicas estatísticas como regressão linear e não

                                                
10 Disponível em: http://www.r-project.org
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na Tabela 7.11, a relação de saltos com o tempo médio de busca e

descoberta de informações de redes, quando o tempo DMAX for em média 30ms, 

o atraso acumulativo de um terminal móvel ao longo do cenário proposto. Desta forma, o 

apresenta uma comparação do atraso total de handover em função da quantidade de 

ao longo da trajetória. Verifica-se que, enquanto a busca de informação ocorre no 

servidor MIIS de área, a proposta P2P se iguala ao modelo hierárquico. Porém, à medida que as 

buscas são requisitadas para os servidores MIIS local e global, verifica-se um maior acúmulo no 

atraso do modelo hierárquico, resultando em uma eficiência de 56% e 74%, 

Este atraso adicional do modelo hierárquico tem como explicação a quantidade de saltos para 

o atraso adicional do enlace e de tráfegos concorrentes.   

 7.12– Atraso acumulativo de handover 

do Módulo de Transparência para Seleção de Redes

erais de Avaliação 

O objetivo desta avaliação de desempenho é demostrar a eficiência do 

Redes 4G, na escolha da rede candidata em função da estimativa 

, considerando parâmetros de redes, necessidades da aplicação e 

uário. Para isto, utilizou-se a simulação como metodologia de avaliação de 

se o ambiente de computação estatística R10, que utiliza 

linguagem própria de programação para a avaliação de sistemas. Este ambiente de programação 

e técnicas estatísticas como regressão linear e não
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estatísticos, análise de séries temporais, entre outros, que permitem obter resultados precisos 

sobre o modelo avaliado.  

 

Figura 7.7 – Cenário heterogêneo para seleção de rede 

Para esta simulação, o cenário utilizado compreende um usuário móvel passando por um 

trajeto em que ocorrem três momentos de handover vertical, nos quais existe uma quantidade de 

redes candidatas heterogêneas que variam de 5 a 15, como ilustra a Figura 7.7. Esta simulação 

foi executada 100 vezes, considerando um nível de confiança de 99% e o erro máximo de 1%.  

Neste cenário, cada rede informa 9 parâmetros e são escolhidos apenas 3 parâmetros por 

meio do modelo AIC. Uma vez escolhido cada um dos parâmetros, estima-se o valor do décimo 

parâmetro, neste caso o PSNR. Os parâmetros utilizados na simulação são apresentados na 

Tabela 7.12, já classificados em parâmetros de rede, usuário e aplicação. 

Tabela 7.12: Parâmetros das redes Candidatas 
Rede Usuário Aplicação 
Largurda de banda MOS Largura de banda necessária para Aplicação 
Atraso Preço Max Bateria (em horas) 
Perda de pacotes Velocidade Segurança 

A Equação 6.15 resulta na Tabela 7.13 com os parâmetros das redes candidatas e seus 

respectivos valores. 

Tabela 7.13: Exemplo dos valores dos parâmetros das redes candidatas 

Operadoras 
Variáveis Explicativas 

PSNR 
BwdN 
(Mpbs) 

Delay 
(ms) 

PckLss MOS 
PrçMx 
(dollar) 

Veloc 
(Km/h) 

BdwApp 
 

Batt 
(horas) 

Sec 
 

1 Alfa 30.8 14.8 50.4 6.1 3 0.10 60 0.05 2 0.7 
2 Beta 25.7 16.2 40.3 5.3 4 0.10 40 0.08 1 0.6 
3 Gama 22.8 10.3 60.1 7.1 2 0.25 18 0.04 1,3 0.5 
4 Delta 35.6 30.1 39.8 2.0 5 0.50 22 0.7 1,2 0.8 

            
15 Ômicron 19.2 8.2 80.2 5.4 1 0 35 0.1 2 0.7 
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Devido à utilização de múltiplos critérios, existe a necessidade de avaliar a exatidão 

global da classificação de cada rede considerada, o qual é obtido por meio da matriz de confusão. 

Uma matriz de confusão é considerada uma base padrão para se calcular as medidas de avaliação 

de hipóteses em problemas de classificação. Este procedimento também pode ser usado para 

avaliar a qualidade de regras de associação, ou seja, o objetivo de uma matriz de confusão é 

mostrar o número de previsões corretas em relação às esperadas para cada regra, neste caso, à 

melhor rede candidata [Baranauskas and Monard, 2000]. Aplica-se a matriz de confusão ao 

conjunto como um todo, neste caso, gerando uma matriz 100 x 100 e comparando os resultados 

da seleção, com a melhor rede a ser selecionada. 

Foram realizadas 100 simulações com 3 handovers verticais cada, para cada conjunto de 

redes candidatas. A quantidade de redes candidatas variou de cinco até quinze. Para cada 

simulação, afetou-se os valores de todos os parâmetros de uma única rede candidata para esta ser 

a escolhida. Assim, comparou-se a rede afetada com a rede escolhida pelo modelo, por meio de 

uma técnica de matriz de confusão. 

7.4.2 Análise dos Resultados 

Inicialmente, verificou-se a necessidade de analisar a influência da quantidade de 

parâmetros na utilização do método AIC. Verifica-se que, no Gráfico 7.13, os valores da taxa de 

acerto variam em média 0,02% quando aumenta a quantidade de parâmetros que são informados 

ao método AIC.  

Nota-se que no primeiro handover, a taxa de acerto pouco varia (em média 0,02%), o que 

demonstra que um terminal móvel, ao receber um valor de até nove parâmetros distintos, 

consegue obter uma precisão semelhante ao caso em que se tem apenas 3 parâmetros. Isto se 

deve ao fato de que o método AIC, ao receber estes parâmetros (aqui expostos pelas quantidades 

de 3, 6 e 9), calcula apenas os 3 parâmetros que mais expressam o parâmetro requerido. 

 
Gráfico 7.13 – Quantidade de Parâmetros por método AIC 
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Uma vez verificado que não existe uma influência significativa da quantidade de 

parâmetros utilizados pelo método AIC, deve-se analisar a quantidade necessária de execuções 

deste método com relação à quantidade de handovers ao longo de uma trajetória do usuário 

móvel. Assim, o Gráfico 7.14 apresenta a análise da execução de uma única vez do método AIC 

em um cenário com três handovers (ver Figura 7.7), em comparação com a execução do método 

em cada um dos três momentos de handover. 

 
Gráfico 7.14 – Quantidade de execução de AIC 

Verifica-se no Gráfico 7.14 que, no primeiro handover, as taxas de acerto são iguais, 

devido o primeiro handover utilizar o valor calculado de AIC. Porém, observa-se que, no 

segundo e no terceiro handover, há uma diminuição na taxa de acerto quando se utiliza os 

valores do AIC calculado uma única vez (no início do primeiro handover) em comparação ao 

uso do método sendo calculado a cada momento de handover. Deste modo, verifica-se que existe 

a necessidade de que, para cada momento de handover, seja executado o método AIC. 

 A próxima análise a ser verificada é a influência da quantidade de redes candidatas para o 

modelo de seleção de redes 4G. Desta forma, o Gráfico 7.15 apresenta o resultado da análise 

utilizando nove parâmetros de redes candidatas em conjunto com execuções do método AIC para 

cada momento de handover. Verifica-se que, quanto menor o número de redes candidatas para a 

seleção de redes, maior a taxa de acerto da melhor rede para o usuário móvel e sua aplicação.  
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Gráfico 7.15 – Taxa de acerto por quantidade de rede candidata 

     Como a quantidade de redes candidatas ao longo de um trajeto pode ser diferente, deve-se 

analisar o comportamento da utilização do Módulo de Transparência de Seleção de Redes para 

uma quantidade diferente de redes candidatas. Inicialmente, no Gráfico 7.16, verifica-se, em uma 

seleção com cinco redes candidatas, que a não utilização do modelo faz com que a probabilidade 

de escolha da rede seja 20% para cada uma das cinco redes, resultando em uma probabilidade de 

80% de chances de escolha de redes que não sejam a melhor opção. Em comparação, com a 

utilização do modelo de seleção, a probabilidade média de escolha da pior rede é menor que 10% 

para cada uma das redes candidatas. Verifica-se, também, na barra denominda acerto, que a taxa 

de acerto de seleção com o uso do modelo reaulta em um aumento de 175%. 

 
Gráfico 7.16 – Taxa de erro/acerto para 5 redes candidatas 

O Gráfico 7.17 apresenta o comportamento do Módulo de Transparência para Seleção de 

Redes quando existem quinze redes candidatas em um mesmo momento de handover. Pode-se 

verificar que a não utilização deste módulo faz com que cada uma das quinze redes candidatas 

obtenham uma taxa média de erro na escolha da melhor rede de 6% para cada rede candidata e, 

com a utilização do módulo, esta taxa média diminui para 3%. Assim, a probabilidade da escolha 

de uma das quinze redes candidatas, que não seja a melhor opção para o usuário, é de 92%. 
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Neste mesmo gráfico, verifica-se, na barra denominada acerto, que a utilização do módulo 

resulta em um aumento de 110% na probabilidade da escolha da melhor rede. Uma análise com 

quantidades intermediárias de redes candidatas é apresentada no Anexo I.  

 
Gráfico 7.17 – Taxa de erro/acerto para 7 redes candidatas 

Verifica-se, no Gráfico 7.18, a quantidade de acerto na escolha da melhor rede para o 

usuário em relação à quantidade de redes candidata. Observa-se que a probabilidade de acerto 

para cada uma das 9 redes candidatas é em média 10%, quando não é utilizado o Módulo de 

Transparência para Seleção de Redes, em comparação aos 44% de probabilidade da escolha 

correta, ao se utilizar o Módulo. Nota-se que este comportamento se mantém para uma 

quantidade de redes candidatas crescente de 11, 13 e 15 redes, cujos percentuais de acerto, sem o 

uso do Módulo são em média, 9%, 7% e 6%, respectivamente. Em contrapartida, ao utilizar o 

Módulo seus valores de acerto mantém-se acima de 40%. 

 
Gráfico 7.18 – Taxa de acerto na seleção para melhor rede candidata 

O Gráfico 7.19 apresenta a probabilidade de ocorrer um erro na seleção da melhor rede, 

quando existem mais de cinco redes candidatas. Verifica-se que, sem a utilização do Módulo de 

Transparência para Seleção de Redes, a probabilidade passa de 20% para cada uma das cinco 

redes, para 11% de chance de ocorrer a seleção da rede errada. Nota-se que, quanto maior a 
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quantidade de redes candidatas, maior a probabilidade de ocorrer uma seleção errada. Mesmo 

assim, com a utilização do Módulo, a probabilidade de ocorrer a seleção errada para cada uma 

das 15 redes candidatas é aproximadamente 7% para cada rede, totalizando acima de 90%. 

Porém, com a utilização do Módulo, esta probabilidade diminui para 4%. 

 
Gráfico 7.19 – Taxa de erro na seleção para melhor rede candidata 

Assim, o Gráfico 7.20 apresenta o percentual de aumento na probabilidade de seleção 

correta da melhor rede para um usuário final. Verifica-se que, mesmo com uma quantidade de 15 

redes candidatas, a utilização do Módulo possui um percentual de ganho acima de 100%, em 

comparação à seleção aleatória de redes cadidatas. 

 
Gráfico 7.20 – Ganho percentual na escollha da melhor rede  

Uma análise do percentual de erro de seleção em comparação com o acerto na seleção da 

melhor rede é apresentada no Gráfico 7.21. Este gráfico descreve a relação do percentual de 

acertos de seleção, quando existe um número considerado de redes candidatas. Desta forma, 

verifica-se que com cinco redes candidatas, a predição da seleção da rede com melhores 

características para o usuário final é acima de 50%, enquanto cada uma das quatro redes 

restantes (com menor qualidade para o usuário) possui uma probabilidade de seleção de 10%.   
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Pode-se verificar que, mesmo com o aumento da quantidade de redes candidatas, com o 

uso do Módulo, a probabilidade é sempre maior que 40%, comparada com probabilidades 

médias de 6% para cada uma das redes possíveis de serem escolhidas. 

 

Gráfico 7.21 – Análise de erros versus acertos 

 

Com a necessidade de observar a quantidade de dados úteis transmitidos por uma 

aplicação de vídeo em tempo real com a utilização do Módulo de Transparência para Seleção de 

Redes 4G, desenvolveu-se, utilizando a ferramenta TimeNet [TimeNet, 2007], uma modelagem 

com redes de Petri deste Módulo, como ilustra a Figura 7.8. 

 

 

Figura 7.8: Modelagem do Método de seleção de redes para 5 redes candidatas 

Desta maneira, a marcação do lugar #PConnected indica que existe uma rede atualmente 

selecionada e que iniciará o processo de seleção de redes candidatas habilitando o lugar #P2. 

Neste momento, as transições T4 representam o início da seleção utilizando o Módulo de 

Transparência para Seleção de Redes 4G e a transição T5 o início da seleção aleatória entre as 
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redes candidatas. Uma vez que as transições T4 e T5 são disparadas, os lugares #PXMelhor e 

#PXPior armazenam tokens que representam respectivamente a quantidade de vezes que ocorreu 

um acerto na escolha da melhor rede candidata para a seleção e a quantidade média de vezes que 

o melhor caso não foi encontrado. A soma da quantidade de tokens marcados nos lugares 

#PAPMelhor, #PAP1, #PAP2, #PAP3 e #PAP4 indicam a quantidade de dados recebidos durante 

um deslocamento. Esta simulação foi repetida 100 vezes com 99% de índice de confiança e erro 

médio de 1%, durante o tempo de simuação 200 UTS (unidade de tempo de simulação). 

Como resultado, no Gráfico 7.22, verifica-se que com a utilização do Módulo de 

Transparência para Seleção de Redes 4G, obtém-se ao final de 200 unidades de tempo de 

simulação, uma quantidade superior a 16 Mbits de carga útil recebido pelo usuário móvel. Sem o 

Módulo, mesmo a melhor rede sendo escolhida, foi obtido no máximo um valor de 5 Mbits.Isto 

significa que a utilização do Módulo resultou em um ganho aproximado de 240% na transmissão 

de dados úteis.   

 

Gráfico 7.22 – Quantidade de dados transmitidos pela melhor rede 

Para avaliar o comportamento das outras redes com menor qualidade, no Gráfico 7.23, é 

apresentada a quantidade de dados transmitidos quando estas são selecionadas, ao invés da 

melhor rede. Observa-se que, no mesmo período de 200 unidades de tempo de simulação, ocorre 

uma transmissão de dados de aproximadamente 600 kbits, quando a transmissão ocorreu pela 

rede 4, chegando a, no máximo, 1.6 megabits, quando a transmissão ocorre pela rede 1. 
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Gráfico 7.23 – Quantidade de dados transmitidos  

Verifica-se pelas barras mais escuras (rotuladas de “com Módulo”) que aproximadamente 

10% dos dados são transmitidos pela rede escolhida. Observando as barras mais claras, a 

transmissão pelas redes com menor qualidade chega a 47% da totalidade dos dados tansmitidos. 

Como resultado final, obtém-se pelo mesmo período de tempo de transmissão um total de 

aproximadamente 18 megabits com a utilização do Módulo, enquanto que, sem a utilização, o 

resultado foi de apenas 9 megabits. Uma apresentação mais detalhada de cada rede candidata 

encontra-se nos Gráficos A.5, A.6, A.7 e A.8 ilustrados no Anexo I deste trabalho. 

 

7.5 Avaliação e Análise do Modelo para Transparência de Handover Vertical 

7.5.1 Aspectos Gerais da Avaliação 

Para finalizar a avaliação de desempenho do Modelo para Transparência de Handover 

Vertical em redes de quarta geração, foi desenvolvido um modelo em rede de Petri com a 

integração dos seguintes Módulos: Módulo de Transparência para Predicação de Caminhos, 

Módulo de Transparência na Busca de Informação e do Módulo de Seleção de Redes 4G , como 

ilustra a Figura 7.9.  

Para esta avaliação, o Modelo para Transparência de Handover Vertical utilizou a técnica 

de vetor gravitacional (GV) para a predição de caminhos, a técnica de busca de informação 

hierárquica por área em conjunto com a técnica de P2P, e a metodologia de seleção transparente. 

Todas estas técnicas foram descritas nos módulos do modelo proposto. Para fins de comparação, 

utilizou-se a técnica do MIPv6 para predição de caminhos, as técnicas de busca de informações 

hierárquicas Local e Global, adicionando a  metodologia de seleção aleatória de redes candidatas 
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com melhor força de sinal (RSS), como ilustra a Figura 7.10. Estes modelos foram simulados na 

ferramenta Network Simulator. 

 

Figura 7.9 - Modelagem para a proposta de Transparência de Handover Vertical 

 
Figura 7.10 – Modelos da Simulação 

7.5.2 Avaliação e Análise dos Resultados 

Como resultado, no Gráfico 7.24, verifica-se que o atraso médio total do handover 

vertical com a melhor seleção de redes chega ao máximo a 133 ms, o que possibilita uma 

transparência para o usuário final, considerando na seleção as preferências do usuário, os 

requisitos da aplicação e as características da rede. Caso não seja utilizado o modelo proposto, o 

atraso médio total de handover vertical chega a 611 ms, o que invibializa a utilização de 

aplicações multimídia de tempo-real segundo a norma G.114 da ITU-T, resultando em perdas de 

quadros de vídeo, pacotes de áudio ou congelamentos de imagens [ ITUT, 2003]. 
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Gráfico 7.24 – Atraso total do handover vertical 

Para aplicações críticas de sincronismo, como é o caso das aplicações de voz e vídeo em 

tempo real, deve-se verificar também a variação do atraso, ou jitter. No Gráfico 7.25, verifica-se 

que o jitter com menor variação ocorre com a utilização do modelo proposto, tendo uma 

diferença média de oito vezes menor. Esta diferença é refletida na melhor qualidade de serviço 

de voz e vídeo para um usuário final. 

 
Gráfico 7.25 – Jitter médio do Modelo para Transparência 

No Gráfico 7.26, é apresentada a quantidade de dados úteis recebidos no tempo de 

simulação igual a 10 segundos. Pode-se verificar que a utilização do Modelo para Transparência 

de Handover Vertical possibilita uma transferência de 180% de dados úteis a mais, se comparado 

com a não utilização do modelo proposto. 
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Gráfico 7.26 – Quantidade de dados recebidos 

Por fim, com os valores obtidos pelo modelo de rede de Petri da Figura 7.9, inseriu-se na 

ferramenta de simulação Network Simulator (NS 2.29) em conjunto com a ferramenta EvalVid 

[Klaue et al., 2003] um vídeo de 40 segundos para obtenção da percepção do usuário no 

momento do handover vertical. A resolução do vídeo foi de 320 x 240 pixels, com uma taxa de 

30 quadros por segundo. As Figuras 7.11 e 7.12 ilustram a percepção da transparência de 

handover vertical pelo usuário ao utilizar uma aplicação de vídeo em tempo-real. As Figuras 

7.11(a) e 7.12(a) ilustram a tela do dispositivo móvel com a utilização do Modelo para 

Transparência de Handover Vertical, enquanto que, na Figura 7.11(b) e 7.12(b), são 

apresentados os mesmos dispositivos, sem utilizar o modelo proposto. Percebe-se que ao utilizar 

o modelo proposto, no momento do handover vertical, o usuário observa uma menor degradação 

da imagem, obtendo-se um PSNR de 52dB na Figura 7.11(a) em comparação com 30dB obtido 

sem o modelo,  na Figura 7.11(b).  Em um segundo momento de handover, a Figura 7.12(a) 

demostra o resultado visual obtido com 69 dB ao utilizar o modelo, e 35dB (Figura 7.12(b)) sem 

a utilização. Verifica-se que o emprego do modelo resulta na diminuição da percepção de 

ocorrência do handover por parte do usuário final durante sua movimentação.  

        
(a) Com o Modelo                                     (b) Sem o Modelo      

7.11- Percepção do usuário no momento do 1º handover vertical 
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(a) Com o Modelo                                     (b) Sem o Modelo      
7.12- Percepção do usuário no momento do 2º handover vertical 

 

7.6 Considerações Finais  

Este capítulo apresentou a avaliação de desempenho e a análise dos resultados dos 

módulos que compõem o Modelo para Transparência de Handover Vetical em Redes 4G, assim 

como a avaliação do próprio modelo. Verificou-se que a utilização da técnica de predição de 

caminhos, em conjunto com o mecanismo de busca de informação colaborativa possibilitou a 

antecipação da fase de seleção de redes. Esta antecipação reduz o atraso gerado pelo processo de 

handover vertical. 

 Verificou-se que, a possibilidade de prever os caminhos que este usuário fará ao longo de 

uma trajetória permite a antecipação das fases de busca de informações de redes candidatas e da 

seleção de redes em um handover vertical. Como resultado, obteve-se um atraso médio de 35ms 

com a utilização do módulo de predição de caminho, comparado com 551ms de propostas como 

MIPv6, indo assim, ao encontro da hipótese H1 levantada no Capítulo 1. 

Constatou-se que, com a utilização do módulo de busca de informação colaborativa das 

redes candidatas,  obteve-se como resultado um atraso médio de 36ms, enquanto que soluções 

hierárquicas de Área, Local e Global obtiveram em média 45ms, 103 e 207ms, respectivamente. 

A solução de busca em servidor centralizado gerou um atraso médio de 104ms, enquanto a não 

utilização de nenhuma técnica resulta em uma quebra de conexão do terminal móvel com seu 

ponto de acesso, resultando em um atraso médio de acima de 5 segundos. Estes resultados 

corroboram a hipótese H2, onde a utilização de uma técnica de busca eficiente colaborativa 

reduzir o atraso gerado na fase de descoberta de redes;   
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Verificou-se também que, a utilização do Módulo de Transparência para Seleção de 

Redes 4G confirmou a hipótese H3, pois resultou em um ganho de 240% na transmissão de 

dados úteis e a taxa de acerto na seleção superou em 5 vezes a as técnicas de seleção que 

utilizam apenas a potência do sinal. E a utilização do Modelo proposto resultou em um atraso 

total 5 vezes menor, com uma vazão 180% maior e a escolha de uma rede com o PSNR superior 

em 73%, resultando assim em uma melhor percepção visual para o usuário final. 

Por fim, constata-se que a seleção de redes deve considerar aspectos como preferência do 

usuário, requisitos mínimos para a contínua execução de uma aplicação e as características das 

redes candidatas. Esta abordagem, em conjunto com a estimação de parâmetros relacionados à 

qualidade de experiência do usuário, possibilita a fase antecipada de seleção de redes, uma 

melhor escolha de uma rede candidata, resultando em uma menor percepção na mudança de 

redes heterogêneas pelo usuário final, aumentando, assim, a transparência do processo de 

handover vertical em redes de quarta geração. 
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Capítulo 8 

CONCLUSÕES  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões obtidas a partir da proposta 

do Modelo para Tranparência de Handover Vertical em redes de quarta geração, em conjunto 

com as avaliações de desempenho e análise dos resultados apresentados neste trabalho. São 

mencionadas também as publicações nacionais e internacionais obtidas, assim como as 

perspectivas de trabalhos futuros.  
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8.1 - Considerações Iniciais 

As redes de quarta geração de comunicação móvel (4G) estão sendo desenvolvidas para 

prover novos serviços como, voz e vídeo com alta definição e qualidade para um cenário com 

usuários com alta mobilidade conectados às redes heterogêneas sem fio. Diante destas novas 

características, é necessário que haja a utilização de mecanismos que garantam não só a 

qualidade de serviços multimídias, mas principalmente, a transparência nos handovers verticais, 

considerando as preferências do usuário, os requisitos da aplicação em uso e as características 

das redes candidatas. Como resultado, obtém-se uma melhor percepção de qualidade pelo 

usuário móvel.   

8.2 – Principais Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho foi a proposta de um Modelo para Transparência 

de Handover Vertical em redes de quarta geração compatível com o padrão MIH definido pelo 

grupo de trabalho IEEE 802.21. Este modelo é composto por três partes denominadas Módulo de 

Transparência para Predição de Caminho, Módulo de Transparência na Busca de Informação, e 

Módulo de Transparência para Seleção de Redes 4G. Um fator importante a ser destacado deste 

modelo é a integração entre estes módulos por meio de mensagens de sinalização MIH, o que 

garante a compatibilidade como padrão IEEE 802.21.  

A utilização deste modelo apresenta como resultado a menor percepção visual do usuário, 

por meio da predição antecipada do parâmetro PSNR nas redes candidatas, para aplicações de 

vídeo em tempo-real em momentos de handover vertical. Como resultado obteve-se uma melhor 

transparência de handover e qualidade de experiência para o usuário final. 

Este modelo também possibilita o desenvolvimento de mecanismos e funções não 

incluídos no escopo do padrão IEEE 802.21 MIH para a execução de uma handover, além de 

garantir a interoperabilidade entre os módulos, os quais implementam algumas funções do 

escopo 802.21, utilizando novas aborgadens como predição de caminho com redes heterogêneas 

e descoberta colaborativa, ambas compatíveis com o padrão MIH. 

Este trabalho também possui as seguintes contribuições: 

1. Um mecanismo de Transparência para Predição de Caminho, que permite, em conjunto 

com um perfil de mobilidade do usuário, prever o caminho ao longo do qual um usuário 

irá se locomover em um determinado dia e horário, possibilitando o conhecimento prévio 

das possíveis redes candidatas ao longo da trajetória. Com tal mecanismo, é possível 
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antecipar a fase de Busca de Informação e, assim, obter previamente as informações 

sobre as redes candidatas; 

2. Uma técnica de busca de informação utilizando a tecnologia P2P, denominada Módulo de 

Transparência na Busca de Informação, com o objetivo da descoberta colaborativa de 

informações antecipadas das redes candidatas ao longo de uma trajetória de um terminal 

móvel. Esta técnica é utilizada em conjunto com a técnica de busca hierárquica por área e 

possibilita a obtenção das informações necessárias para a antecipação da fase de seleção 

de redes em um processo de handover vertical; 

3. Uma técnica de seleção de redes heterogêneas, denominada Módulo de Transparência 

para Seleção de Redes 4G. Utilizando métodos como AIC e regressão linear múltipla, 

tem o objetivo de selecionar a melhor rede candidata em função da estimativa de um 

parâmetro pré-definido, considerando parâmetros de redes, as necessidades da aplicação 

e as preferências do usuário.  

 

Desta forma, é possível analisar as hipóteses levantadas no Capítulo 1, referentes aos 

desafios em ambientes de redes heterogêneas sem fio de quarta geração: 

H.1 A predição de caminho de um usuário móvel pode antecipar a fase de 

descoberta de informações de redes candidatas – Verificou-se que a 

possibilidade de prever os caminhos que este usuário fará ao longo de uma 

trajetória possibilita minimizar o atraso gerado no processo de handover em até 10 

vezes. Quando comparada com outras técnicas como o SMIPv6, os resultados 

obtidos apresentaram maior eficiência (150% para o melhor caso), possibilitando, 

assim, a antecipação da fase de descoberta de informação; 

H.2  A busca eficiente de informações de redes candidatas descobertas pode 

reduzir o tempo na fase de seleção de redes – uma vez descobertas as redes 

candidatas, a utilização da técnica de busca de informação utilizando P2P resulta 

em um atraso de no máximo 4ms. Em um cenário com sete momentos de 

handovers, obtem-se um atraso máximo acumulativo de 200ms utilizando o modelo 

de busca P2P e utilizando o modelo hierárquico e centralizado que obtive-se em 

média 400 a 500 ms, respectivamente. Desta forma, verificou-se que minimizar este 

tempo de busca pode reduzir o atraso gerado na fase de descoberta de redes;   

H.3 A possibilidade de estimar a seleção de redes candidatas, considerando as 

preferências do usuário, os requisitos da aplicação e as características da rede 

candidata podem resultar na melhor escolha de uma rede que possibilite a 

contínua execução de uma aplicação multimídia em ambientes 4G. – A 
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utilização do método AIC em conjunto com a técnica de regressão linear possibilita 

uma maior quantidade de parâmetros candidatos para a fase de seleção de rede. 

Verifica-se ainda que, quanto menor a quantidade de redes candidatas em uma 

seleção de handover vertical, maior a taxa de acerto da melhor rede. Em situações 

de handover com cinco redes candidatas, a utilização do mecanismo de seleção 

proposto aumenta em 175% a seleção de melhor rede, comparada à probabilidade 

de acerto com a não utilização do mecanismo. Mesmo em momento de handover 

com quize redes candidatas, a utilização do mecanismo chegou a uma taxa de 

acerto de 100% superior à utilização de mecanismos que consideram a força do 

sinal.  

 

H.4 O aumento na eficiência da transparência de um handover vertical pode ser 

obtido minimizando o atraso em uma ou mais fases deste processo, sem 

minimizar a qualidade de serviço e considerando a perspectiva do usuário. – 

Verificou-se que o aumento na eficiência da transparência de um handover vertical 

foi obtido minimizando o atraso em duas fases deste processo, sem minimizar a 

qualidade de serviço e considerando a perspectiva do usuário, as características da 

rede e os requisitos da aplicação. Obteve-se como resultando um atraso total médio 

aproximado de 100ms, enquanto que a não utilização do Modelo resultou em um 

atraso médio aproximado de 600ms.  Como resultado final, alcançou-se uma maior 

transparência (menor percepção visual) para o usuário móvel durante um handover 

vertical. 

8.3 - Trabalhos Publicados  

Estas contribuições resultaram em 8 trabalhos publicados (ou submetidos em fase de análise) 

em eventos internacionais e nacionais, a saber: 

• Nóbrega, O, Domingues, M., Souza, R., and Cunha, P., Using Symbolic Linear 

Regression for 4G Network Selection. International Conference IADIS WWW/Internet, 

Novembro 19-22, Roma, Italia. 2009. O objetivo deste artigo foi apresentar a ideia da 

utilização da regressão linear como técnica para estimativa da seleção de redes 4G. 

• Vasconcelos, E., Nóbrega,O. and Cunha., P., “Prediction in Heterogeneous Networks 

Based on Vector of Gravity Approach”. International Conference IADIS WWW/Internet, 

Novembro 19-22, Roma, Italia. 2009. Este artigo teve como objetivo apresentar a ideia da 
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utilização da técnica de vetor gravitacional (GV) como ferramenta para predição de 

caminhos em redes 4G. 

• Nóbrega, O., Vasconcelos, E.,  Domingues, M., and Cunha, P., “Um Modelo Eficiente 

de Mobilidade Centrada no Usuário para Internet do Futuro.” XXVIII Simpósio 

Brasileiro de Redes de Computadores SBRC2010, Gramado, Brasil, maio de 2010. Este 

trabalho teve como objetivo avaliar a utilização do perfil do usuário com a técnica de 

vetor gravitacional (GV) para predição de caminho em um ambiente 4G centrado no 

usuário.  

•  Valenzuela, G., Colares, I., Nóbrega, O., Dias, K., and Cunha, P. “User Perception Related 

to Video Quality for using as Network Selection Criterion to Vertical Handover”. The 

2011 International Conference on Image and Vision Computing (ICIVC 2011) Xiamen, 

China, 8-11 de Julho de 2011. Este artigo teve como objetivo apresentar a seleção de 

redes heterogêneas, utilizando a percepção do usuário para tomada de decisão de seleção 

de redes 4G. 

• Freire, S., Nóbrega, O., Dias, K., and Cunha, P. “Análise de Soluções para Handover 

Vertical Baseado em Consumo de Energia”. Apresentado na X Conferencia 

Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2011). Orlando, USA 19 

a 22 de Julho de 2011. Este artigo teve como objetivo avaliar o consumo de energia como 

critério importante na fase de seleção de redes candidatas durante um handover vertical 

em redes 4G. 

• Nóbrega, O., Lins, M., Dias, K., and Cunha, P. “A Proposal P2P Collaborative for 

Wireless Discovery Network for Future Internet. International Conference IADIS 

WWW/Internet, Novembro 05-08, Rio de Janeiro, Brasil. 2011. O objetivo deste artigo foi 

apresentar o modelo colaborativo de busca de informações  de redes candidatas 

utilizando P2P, para aumentar a eficiência da utilização de elementos de Informação do 

MIIS. 

• Freire, S., Nóbrega, O., Dias, K., and Cunha, P. “A Study of Energy-Aware Vertical 

Handover Decision Algorithms Based on Cost Function. International Conference 

IADIS International Conference Applied Computing 2011, Novembro 05-08, Rio de 

Janeiro, Brasil. 2011. Este artigo tem o objetivo de apresentar uma análise dos principais 

algoritmos de seleção de redes baseados em função de custo que consideram o consumo 

de energia como fator principal para tomada de decisões. 

• Valenzuela, G., Colares, I., Nóbrega, O., Dias, K., and Cunha, P. “Vertical Handover 

Decision Based on Quality of Experience in Heterogeneous Wireless Networks”. 

International Conference IADIS International Conference Applied Computing 2011, 
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Novembro 05-08, Rio de Janeiro, Brasil. 2011. (aguardando resultado da submissão). O 

objetivo deste artigo é avaliar a utilização do PSNR  como parâmetro para decisão de 

handover vertical em redes heterogêneas. 

8.4 – Trabalhos Futuros 

Este trabalho de doutorado representa um ponto importante na discussão do uso do 

padrão IEEE 802.21 MIH para uma eficiente transparência de handover vertical para o usuário 

final. Desta forma, vislumbram-se como propostas para trabalhos futuros: 

1. Implementação de um testbed com o modelo proposto 

a. Com a possibilidade de programação para novos dispositivos móveis de quarta 

geração, que possuem alto poder de processamento e diversas interfaces de rede, em 

conjunto com o sistema operacional Android e a interação com aplicativos de 

localização por satélite, e pesquisas de ponto de acesso WiFi e 3G, é possível 

desenvolver um protótipo para testes em campo real do modelo para transparência de 

handover vertical.  

2. Avaliar o custo computacional ao utilizar as técnicas de Regressão Linear Simples OLS 

(Ordering List Square), o Modelo linear Generalizado Simétrico Maximo verossimilhança e 

o Modelo de regressão simétrica simbólica [Domingues et al., 2008] . 

a. A possibilidade de utilizar outras metodologias de regressão linear que 

possibilitem o tratamento de casos como valores de parâmetros que estejam 

dentro de margens de aceitação, e não apenas valores fixos; o tratamento de 

outliers e a diferença do custo computacional para cada uma destas soluções. 

b. Analisar o tratamento de outliers na seleção de redes, utilizando regressão linear 

simétrica simbólica para casos específicos em que os valores dos parâmetros 

obtidos na busca de informações forem dicotômicos, ou seja, apenas possuírem os 

valores zero ou um.  

2. Criar mecanismos e regras para cenários de múltiplos saltos; 

a. As redes heterogêneas sem fio de multipo saltos possibilita melhorar a capacidade 

e/ ou estender a cobertura de sistemas celulares e hots pots WLAN. Deve-se 

considerar a utilização de cenários de quarta geração com múltiplos saltos 

(HMWN – Heterogeneous Multi-hop Wireless Networks) [Cavalcante et al., 

2008], e todas as características necessárias para que o Modelo para 

Transparência de Handover Vertical possa ser utilizado nestes cenários.  
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3. Propor novos cenários com a extensão desta proposta na perspectiva da Internet do Futuro, 

como Content-Centric e Object-Centric [Tronco, 2010]; 

a. A Internet do Futuro apresenta duas outras linhas de pesquisas que devem ser 

contempladas nas pesquisas futuras. As redes centradas em conteúdo e em objetos são 

fortes linhas na tendência futura da Internet. Ambas devem necessitar do tratamento 

de tansparência para handovers verticais.  

4. Avaliar a Segurança no perfil do usuário  

a. As questões apresentadas no perfil de mobilidade do usuário para o Módulo de 

Transparência para Predição de Caminho necessitam de mehor tratamento no aspecto 

de segurança da Informação. Questões como garantia de acesso por redes heterogênas 

e confiabilidade devem ser investigadas [Dudykevych and Garasym, 2009]. 
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Anexo I  

 

Este anexo tem como objetivo apresentar os gráficos de alguns resultados referentes 

ao Capítulo 7 
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Para uma análise mais detalhada, serão apresentados os gráficos referentes ao Módulo de 

Transparência para Seleção de Redes 4G, em que a variação da quantidade de redes candidatas é 

relacionada à taxa de acerta da seleção da melhor rede. 

O Gráfico A.1 apresenta o comportamento do Módulo de Transparência de Seleção de 

Redes quando existem sete redes candidatas em um mesmo momento de handover. Pode-se 

verificar que a não utilização deste módulo faz com que todas as sete redes obtenham uma taxa 

média de erro na escolha da melhor rede de 14%; com a utilização do módulo, esta taxa média 

diminui para 7%. Desta forma, a probabilidade da escolha de uma das sete redes candidatas que 

não seja a melhor opção é de 84%. Neste mesmo gráfico, verifica-se na barra denomidade 

acerto, que a utilização do módulo resulta em um aumento de 150% na probabilidade da escolha 

da melhor rede. 

 
Gráfico A.1 – Taxa de erro/acerto para 7 redes 

candidatas 

 
Gráfico A.2 – Taxa de erro/acerto para 9 redes 

candidatas 
 

Para um momento de handover com nove redes candidatas, como ilustra o Gráfico A.2, a 

probabilidade da escolha de uma rede que não seja a melhor das nove candidatas é em 

média11% para cada uma das redes, resultando em uma probabilidade total de aproximadamente 

88%.  Porém, ao utilizar o Módulo de Transparência de Seleção de Redes, a probabilidade de 

não escolher a melhor redes é em média 6%, assim como, existe um aumento de 120% na 

probabilidade da escolha da melhor rede.     

 
O Gráfico A.4 apresenta o comportamento do módulo para onze redes candidatas em um 

mesmo momento de handover. Pode-se verificar que a não utilização deste módulo faz com que 

todas as onze redes obtenham uma taxa média de erro na escolha da melhor rede de 9%; com a 

utilização do módulo, esta taxa média minimiza para 5%. Desta forma, a probabilidade da 

escolha de uma das onze redes candidatas que não seja a melhor opção é de 90%. Neste mesmo 
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gráfico, verifica-se na barra denomidade acerto, que a utilização do módulo resulta em um 

aumento de 120% na probabilidade da escolha da melhor rede. 

 
Gráfico A.3 – Taxa de Erros para 11 redes 

candidatas 

 

Gráfico A.4 - Taxa de Erros para 13 redes 
candidatas 

 
Para um momento de handover com treze redes candidatas, como ilustra o Gráfico A.4, a 

probabilidade da escolha de uma rede que não seja a melhor das treze candidatas é em média 7% 

para cada uma das redes, resultando em uma probabilidade total de aproximadamente 91%.  

Porém, ao utilizar o Módulo de Transparência de Seleção de Redes, a probabilidade de não 

escolher a melhor redes é em média 4%, assim como, existe um aumento de 110% na 

probabilidade da escolha da melhor rede.     

 

 

Gráfico A.5 –  Vazão na rede candidata 1  
 

Gráfico A.6 – Vazão na rede candidata 2 

Em um momento de handover vertical com cinco redes candidatas, para avaliar o 

comportamento das outras quatro redes com menor qualidade, nos Gráficos A.5, A.6, A.7 e A.8  

são apresentadas as quantidades de dados transmitidos quando estas são selecionadas, ao invés 

da melhor rede. Observa-se que, no mesmo período de 200 unidades de tempo de simulação, 

ocorre uma transmissão de dados de aproximadamente 1.710 kbits, 1.269 kbits, 853 kbits e 639 

kbits respectivamente para cada uma das quatro redes candidatas. Vale salientar que no Gráfico 

7.22 apresenta o valor de dados transmitidos pela melhor rede de 16.950 kbits, o que resulta em 

um ganho de aproximadamente 10 vezes superior no caso da rede candidata número 1 fosse 

selecionada, e 26 vezes superior caso a rede candidata número quatro fosse a escolhida.  
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Gráfico A.7 – Vazão na rede candidata 3 

 

Gráfico A.8 – Vazão na rede candidata 4 

 

 

 

 

 


