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RESUMO 
 

 

 

Espera-se que a Internet do Futuro permitirá aos usuários grandes taxas de 

transferência de dados, mobilidade e heterogeneidade de conexão transparente e ubíqua. Para 

que isto seja possível, devem existir mecanismos que permitam a manutenção da 

conectividade dos Terminais Móveis (TM), mesmo quando estiverem se deslocando entre 

diversas tecnologias sem fio (e.g., IEEE 802.11, IEEE 802.16 e redes celulares 3G) e 

utilizando aplicações baseadas no protocolo IP (Internet Protocol). Porém, um problema 

existente neste contexto é o atraso gerado no momento em que usuário necessita realizar  a 

mudança entre pontos de acoplamento heterogêneos (e.g., entre  uma estação base (BS) IEEE 

802.16 e um ponto de acesso (AP) IEEE 802.11). Esta troca, decorrente da mobilidade nesse 

cenário, é denominada de handover vertical e pode gerar degradação na qualidade de serviço 

(QoS) das aplicações e qualidade de experiência (QoE) percebida pelo usuário. 

Este trabalho apresenta uma técnica de predição de caminhos para Terminais 

Móveis que utiliza informações baseadas em coordenadas geográficas para modelar os 

caminhos do usuário. Com isto é possível descrever um modelo de movimentação 

independente de qualquer tecnologia. Dessa forma,  diferente dos métodos tradicionais,  esta 

técnica pode ser aplicada a ambientes baseados em redes heterogêneas sem fio. 

As simulações realizadas com redes de Petri e com o Network Simulator, bem 

como as análises estatísticas descritas, demonstram que é possível diminuir o atraso gerado no 

processo de handover através da antecipação de informações em até 500ms. Assim como, as 

avaliações em termos de métricas de QoE demonstraram que para aplicações de vídeo é 

possível manter a qualidade durante o handover, evitando assim, a aparição de borrões no 

vídeo que ocorrem devido a interrupção do fluxo de dados resultante do atraso  no decorrer do 

handover.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Redes Heterogêneas, Predição de Caminhos, Handover vertical. 
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ABSTRACT 

 

 

It is expected that the Future Internet will allow users to transfer large data rates, 

mobility and heterogeneity of ubiquitous and transparent connection. To make this possible, 

there should be mechanisms to maintain connectivity of Mobile Terminals (MT), even when 

moving between different wireless technologies (e.g., IEEE 802.11, IEEE 802.16 and 3G 

cellular networks) and using applications based on IP (Internet Protocol). However, a problem 

exists in this context is the delay generated when user needs to realize that the change 

between heterogeneous coupling points (e.g., between a base station (BS) and an IEEE 802.16 

access point (AP) IEEE 802.11). This exchange, due to mobility in this scenario, it is called 

vertical handover and can generate degradation in quality of service (QoS) of applications and 

quality of experience (QoE) perceived by the user. 

This work presents a technique of path prediction to Mobile Terminals that uses 

information based on geographic coordinates to model the paths of the users, with this it is 

possible to describe a model for movement independent of any technology. Thus, unlike 

traditional methods, this technique can be applied to environments based on heterogeneous 

wireless networks. 

Simulations using Petri nets, Network Simulator and statistical analysis, 

demonstrated that it is possible to reduce the delay in the handover process generated by the 

anticipation of information up to 500ms. Thus as, evaluations in terms of QoE metrics showed 

that for video applications can maintain the quality during the handover, thus avoiding the 

appearance of blurred in the video that occur due to interruption of data flow resulting from 

the delay during the handover. 

 

KEY WORDS: 

Heterogeneous Network, Path Prediction, Vertical Handover. 



 

x 

 

LISTA DE ABREVIATURAS/ACRÔNIMOS 
TM – Terminal Móvel 

QoS – Quality of Service 

MIPv6 – Mobile IPv6 

UMTS – Universal Mobile Telecommunication System 

FMIPv6 – Fast Handover for Mobile IPv6 

HMIPv6 – Hierarchical Mobile IPv6 

SMIPv6 – Seamless Mobile IPv6 

VHO – Vertical Handover 

EB – Estação Base 

MIH – Media Indepedent Handover 

CoA – Care of Address 

HA – Home Agent 

BU – Bind Update 

MAP – Mobility Anchor Point 

RCoA – Regional Care off Address 

UMP – User Mobility Profile 

GIS – Geografical Information Systems 

GMM – Global Mobility Model 

LMM – Local Mobility Model 

MC – Moviment Circle 

MT – Moviement Track 

SIMM – Simple Individual Markov Mobility 

MRP – Markovian Random Path 

WI-FI – Wireless Fidelity 

WIMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 

VHTC – Vertical Handoff Translation Center Architecture 

HMWNs – Heterogeneous Multi-hop Wireless Network 

NS – Network Simulator 

NIST – National Institute of Standards and Technology 

GV – Gravitational Vector 

PSNR – Peak Signal-to-Noise Ratio 

MOS – Mean Option Score 



 

xi 

 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

 
Figura 1 – Cenário de Redes Heterogêneas ............................................................................. 18 

Figura 2 – Mobile IP versão 6 .................................................................................................. 23 

Figura 3 – Shadow Cluster ....................................................................................................... 27 

Figura 4 – Modelo dos Vetores Gravitacionais ........................................................................ 38 

Figura 5 – Exemplo do uso de Vetores Gravitacionais ............................................................ 40 

Figura 6 – Visão dos modelos de mobilidade e das técnicas de predição de caminhos. .......... 42 

Figura 7 – Composição de Vetores .......................................................................................... 43 

Figura 8 – Interação entre o Perfil de Mobilidade e a Predição de Caminhos ......................... 45 

Figura 9 – Exemplo de Erro de Predição ................................................................................. 47 

Figura 10 – Modelo do Método Proposto. ............................................................................... 57 

Figura 11 – Diagrama de Alcançabilidade do Método Proposto GV. ..................................... 60 

Figura 12 – Modelo do MIPv6. ................................................................................................ 60 

Figura 13 – Diagrama de alcançabilidade do MIPv6. .............................................................. 61 

Figura 14 – Modelo do SMIPv6. .............................................................................................. 62 

Figura 15 – Diagrama de alcançabilidade do SMIPv6. ............................................................ 63 

Figura 16 – Eventos do Método GV ........................................................................................ 67 

Figura 17 – Fluxograma do protocolo GV. .............................................................................. 68 

Figura 18 – Cenário das simulações ......................................................................................... 69 

Figura 19 – Imagens do Vídeo Sem Predição e Com Predição ............................................... 85 

 



 

xii 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 – Comparativo entre a Pseudo-Probabilidade e a Probabilidade Normal. ............... 41 

Grafico 2 – Comparativo entre MIPv6 e GV. .......................................................................... 73 

Gráfico 3 – Comparativo entre GV e SMIPv6. ........................................................................ 73 

Gráfico 4 – Superfície do método proposto para simulações no TimeNet. ............................. 75 

Gráfico 5 – Comparativo entre o MIPv6 com MIH e o GV20. ............................................... 80 

Gráfico 6 – Superfície demonstrativa do método proposto para simulações no NS ................ 81 

Gráfico 7 – Perda de Pacotes por Handover ............................................................................ 83 

Gráfico 8 – PSNR por Handover ............................................................................................. 83 

Gráfico 9 – Vazão por Handover ............................................................................................. 84 

Gráfico 10 – PSNR X Quantidade de Handovers .................................................................... 84 

Gráfico 11 – Desvio Padrão X Quantidade de Handovers ....................................................... 85 

 



 

xiii 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 
Tabela 1 – Resumo dos trabalhos relacionados ....................................................................... 30 

Tabela 2 – Valores dos parâmetros das simulações em Redes de Petri ................................... 56 

Tabela 3 – Parâmetros das Simulações em NS ........................................................................ 70 

Tabela 4 – Parâmetros das Simulações de vídeo ...................................................................... 70 

Tabela 5 – Resultados Obtidos sobre o Modelo SMIPv6. ....................................................... 74 

Tabela 6 – Resultados Obtidos sobre o Modelo Proposto GV. ................................................ 74 

Tabela 7 – Dados do teste de hipótese emparelhado GV20 X SMIPv6 ................................... 77 

Tabela 8 – Dados do teste de hipótese emparelhado GV3 X SMIPv6 ..................................... 78 

Tabela 9 – Resultados sobre as simulações no NS sem predição ............................................ 80 

Tabela 10 – Resultado sobre as simulações no NS com predição ........................................... 80 

Tabela 11 – Dados do teste de hipótese emparelhado GV3 X MIPv6 ..................................... 82 

Tabela 12 – Resumo dos testes de hipóteses realizados. .......................................................... 86 

 



 

xiv 

 

SUMÁRIO 
 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 16 

1.1 Objetivo .................................................................................................................... 19 

1.2 Estrutura do Trabalho ............................................................................................... 19 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................... 21 

2.1 Introdução ................................................................................................................. 22 

2.2 Protocolos de Comunicação ..................................................................................... 22 

2.3 Modelos de Mobilidade ............................................................................................ 24 

2.4 Predição de Caminhos .............................................................................................. 26 

2.5 Redes Heterogêneas ................................................................................................. 31 

2.6 Métodos de Análise de Desempenho ....................................................................... 32 

2.7 Conclusão ................................................................................................................. 34 

3 VETORES GRAVITACIONAIS .............................................................. 36 

3.1 Introdução ................................................................................................................. 37 

3.2 Funcionamento ......................................................................................................... 39 

3.3 Esquema de Mobilidade ........................................................................................... 43 

3.4 O Algorítmo de Construção de Trajetória ................................................................ 45 

3.5 Propriedade dos Vetores ........................................................................................... 47 

3.6 Método de Composição de Vetores ......................................................................... 49 

3.7 Conclusões ............................................................................................................... 51 

4 DESCRIÇÃO DAS SIMULAÇÕES E ANÁLISES ................................ 53 

4.1 Introdução ................................................................................................................. 54 

4.2 Descrição das Simulações no TimeNet .................................................................... 54 

4.2.1. Métodos, Parâmetros e Medições das Simulações ........................................... 55 

4.2.2. O Modelo da Técnica Proposta ........................................................................ 57 

4.2.3. O MIPv6 ........................................................................................................... 60 

4.2.4. Modelo do SMIPv6 .......................................................................................... 62 

4.3 Descrição das Simulações no NS ............................................................................. 64 

4.3.1. A Implementação do MIH ................................................................................ 66 

4.3.2. Descrição do Método para Obtenção de Endereço .......................................... 66 

4.4 Métricas Para as Simulações com o NS ................................................................... 68 



 

xv 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................... 71 

5.1 Introdução ................................................................................................................. 72 

5.2 Resultado das Simulações nos Modelos de Rede de Petri estocásticas ................... 72 

5.2.1. Análise Estatística dos Resultados para as simulações com o TimeNet .......... 74 

5.3 Resultado das Simulações Com o NS ...................................................................... 79 

5.3.1. Resultados Utilizando Tráfego de Vídeo ......................................................... 82 

5.4 Considerações ........................................................................................................... 86 

6 CONCLUSÃO............................................................................................. 87 

6.1 Discussão sobre o Trabalho ...................................................................................... 88 

6.2 Principais Contribuições .......................................................................................... 89 

6.3 Trabalhos Futuros ..................................................................................................... 89 

ANEXO A ........................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Este Capítulo apresenta a contextualização  do trabalho realizado, nele são abordados temas 

referentes à motivação da pesquisa desenvolvida. É apresentada a problemática e o objetivo 

da pesquisa realizada, assim como a estrutura dos capítulos seguintes desta dissertação. 
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Com o avanço tecnológico, os requisitos de aplicações multimídia baseadas em vídeo 

e voz, jogos eletrônicos online, têm exigido da Rede Mundial de Computadores cada vez mais 

disponibilidade, altas taxas de dados e, principalmente, mobilidade, já que a proliferação dos 

Terminais Móveis (TM) impulsiona as pesquisas em tecnologias sem fio baseadas no 

protocolo IP (SO-IN, 2009) (IEEE-SA, 2007). 

Neste contexto surge o conceito de Internet do Futuro (HEEYOUNG, 2009), onde as 

tecnologias sem fio atuais e futuras coexistem ou coexistirão para permitir aos usuários 

adquirirem conectividade da melhor forma possível sem estarem cientes de qual tecnologia 

está sendo usada, e independente da forma como eles se locomovem. Sendo assim, uma vez 

que os usuários estão imersos em um cenário contendo mais de um tipo de tecnologia sem fio 

– cenário este conhecido como Redes Heterogêneas ou 4G (Quarta Geração) – existe a 

necessidade do desenvolvimento de técnicas que permitam aos seus dispositivos estarem 

sempre conectados, independente de estarem migrando entre células da mesma tecnologia 

(handover horizontal)  ou diferentes (handover vertical) (JOHNSON, 2004) (IEEE-SA, 

2009); e técnicas cujo objetivo é permitir ao TM manter informações sobre redes mais 

comumente visitadas, bem como sobre as preferências dos usuários em seu dia a dia, 

montando assim um perfil da mobilidade dos usuários (AKYILDIZ AND WANG. 2004). 

A qualidade de serviços (QoS – Quality of Service) também é um dos requisitos da 

Internet do Futuro, onde o usuário espera utilizar suas aplicações habituais de forma 

ininterrupta e com uma qualidade aceitável. O MIPv6 (Mobile IPv6) (JOHNSON, 2004) é um 

protocolo que permite ao TM manter sua conectividade em situações onde há handovers 

como é possível observar na Figura 1. Esta figura apresenta um TM se deslocando de uma 

célula A (tecnologia 802.11) para uma célula B (Tecnologia UMTS  

“Universal Mobile Telecommunication System”), e é apresentado o ponto onde a troca de 

ponto de conexão é realizada. 

Desta forma, o MIPv6 impede que sua conexão seja perdida no momento da troca, 

porém, como é possível observar em Lee (2004), o atraso gerado pelo processo de troca de 

células pode ser superior a 1,9s, o que certamente incidirá em uma interrupção na aplicação.  

Para a manutenção do alto nível de QoS no momento do handover, estudos levaram ao 

desenvolvimento de técnicas tais como: o FMIPv6 (Fast Handover for Mobile IPv6) 

(KOODLI, 2005) e o HMIPv6 (Hierarchical Mobile IPv6) (SOLIMAN, 2005); técnicas que 

utilizam inteligência artificial (SHEN, 2000) (AKOUSH, 2007); técnicas baseadas em 

informações que permitem a predição de localização dos usuários tais como as apresentadas 

por Kyriakakos et al. (2003), Hadjiefthmiades et al. (2002) e o SMIPv6 (Seamless Mobile 
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IPv6) (QUINTERO, 2006). Todas estas técnicas possuem o objetivo de reduzir o atraso 

gerado pelo handover, permitindo assim a manutenção da qualidade de serviços mesmo com a 

ocorrência de trocas de células. 

 
Figura 1 – Cenário de Redes Heterogêneas 

Técnicas de predição de caminhos para antecipação de handover (QUINTERO, 2006) 

têm demonstrado que o uso de informações para prever a localização dos usuários possui um 

grau de eficiência maior que as técnicas que não usam este tipo de mecanismo, 

principalmente, se tratando de tráfego de veículos em altas velocidades. Estas técnicas 

consistem em modelar os caminhos cujo usuário faz costumeiramente com a finalidade de 

utilizar as informações em próximas viagens. Assim, é possível prever qual a célula o usuário 

irá se conectar, antecipando o handover, bem como reservar previamente os recursos 

necessários (HADJIEFTHMIADES, 2003). 

Porém, as técnicas apresentadas foram desenvolvidas para ambientes com apenas um 

tipo de tecnologia (Redes Homogêneas), onde não há a existência de Handovers Verticais 

(VHO – Vertical Handover), e não há a necessidade de seleção de redes (KIM, 2010). O que 

tornam as técnicas de predição de caminhos inviáveis para a utilização em redes heterogêneas 

é a forma como as informações são armazenadas, pois estas, geralmente, referem-se aos 

identificadores das Estações Bases (EB), e são dispostas de uma maneira seqüencial em forma 

de lista, impedindo o TM de escolher a rede mais adequada as suas atuais necessidade. A 

forma como as informações são armazenadas também inviabiliza a modelagem dos caminhos 

do usuário, pois seria necessário armazenar todas as possibilidades de handovers no decorrer 

da movimentação do usuário, o que acarreta desperdício de recursos do terminal móvel. 
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Desta forma, baseado nos resultados apresentados em (QUINTERO, 2006) pode-se 

afirmar que o uso de uma técnica de predição de caminhos com suporte aos mecanismos de 

gerenciamento de mobilidade é uma boa opção para ser utilizada em ambientes heterogêneos, 

pois como é observado em Lee (2004) grande parte do atraso do handover, esta relacionado a 

obtenção das informações necessárias (cerca de 70% do atraso), e a antecipação destas 

informações diminui consideravelmente este atraso. 

1.1  OBJETIVO 

Como observado no início deste Capítulo, a Internet do Futuro permitirá aos usuários 

conectividade com qualidade de serviços, e as técnicas desenvolvidas, visam oferecer este 

serviço aos usuários. Porém, os mecanismos que visam diminuir o atraso de handover, foram 

desenvolvidos para redes homogêneas e não contemplam VHOs, o que acarreta um 

inconveniente para o sucesso da Internet do Futuro, uma vez que VHO é uma das exigências 

para este novo cenário. 

Ainda como anteriormente observado, técnicas de predição de caminhos têm 

demonstrado resultados superiores para redução do atraso gerado pelo handover 

(QUINTERO, 2006) em relação a outros tipos de técnicas (KOODLI, 2005) (SOLIMAN, 

2005). 

Este trabalho tem o seguinte objetivo geral: Desenvolver uma técnica de predição de 

caminhos para redes heterogêneas sem fio, que permita a redução do atraso gerado no 

handover vertical.  

A proposta consiste em modelar o caminho percorrido pelo usuário, permitindo assim 

predizer sua locomoção em viagens futuras. Onde é considerado que o usuário está imerso em 

um ambiente contendo redes heterogêneas, e devido à complexidade existente neste ambiente, 

este método deve ser simples e eficiente em termos de armazenamento. 

1.2  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho apresenta-se da seguinte forma: no Capítulo 2 é apresentado o referencial 

teórico utilizado para a construção da proposta; no Capítulo 3 é apresentada a técnica 

proposta; no Capítulo 4 são descritas as simulações e análises realizadas para validar a 

técnica; no Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos, bem como as análises 
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estatísticas para haver um melhor entendimento destes resultados; e finalizando, no Capítulo 6 

é apresentada a conclusão e os trabalhos futuros.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

Este Capítulo apresenta o conhecimento necessário existente na literatura para alcançar o 

objetivo proposto. São abordados temas como: Protocolos de comunicação e gerenciamento 

de mobilidade; técnicas de perfil de mobilidade; técnicas de predição de caminhos; e 

trabalhos relacionados a redes heterogêneas.  
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2.1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o levantamento bibliográfico referente aos objetivos deste 

trabalho. O objetivo principal deste capítulo é explorar, através de pesquisa bibliográfica, o 

conhecimento necessário com a finalidade de construir a base para a formulação de uma 

proposta que esteja de acordo com o objetivo deste trabalho. Serão pesquisados temas 

referentes aos protocolos de comunicação, modelos de mobilidade, técnicas de predição de 

caminhos e redes heterogêneas, onde será dado enfoque maior às técnicas de predição de 

caminhos. 

2.2  PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO 

Nesta seção são descritos os protocolos que permitem aos TM manterem as suas 

conexões mesmo trafegando por ambientes celulares. O objetivo desta seção é apresentar os 

protocolos utilizados para manutenção de comunicação, as diferenças entre eles e os desafios 

que estas técnicas apresentam e que devem ser resolvidos pelo modelo criado neste trabalho.  

O Mobile IPv6 (JOHNSON, 2004) é um protocolo desenvolvido para que dispositivos 

móveis possam se deslocar em diferentes redes e/ou células sem a necessidade de refazer as 

conexões antes existentes. Para que isto aconteça, o TM possui um endereço Home, que é 

responsável por manter todas as conexões. Quando o TM entra em uma rede visitada, ele 

configura um endereço denominado Care of Address (CoA), endereço este que é válido na 

rede visitada, e em seguida atualiza-o no HA (Home Agent) e em todos os Nós 

Correspondentes (Servidores da Internet), passando então a encaminhar os pacotes para o 

CoA. A Figura 2 ilustra o funcionamento do MIPv6. Os pacotes enviados para o nó móvel são 

enviados do servidor para o HA, e em seguida os envia para o nó móvel situado em uma rede 

visitada. O desenho do túnel indica que todo o processo é realizado de forma transparente 

para o usuário.  

Lee (2004) realizou um trabalho onde através de testes, investigou o atraso real do 

handover utilizando o MIPv6. Neste trabalho, os resultados obtidos pelo teste foram 

comparados com as análises em simulação, e foi observado que a simulação possui uma boa 

aproximação do resultado real. Em dois tipos de análises, foram encontrados atrasos médios 

iguais a 1,896s e 2,470s, sem considerar o Bind Update (JOHNSON, 2004) que consiste em 
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atualizar o novo endereço no HA e nos servidores aos quais o usuário está conectado.  A 

maior parte deste atraso é gerado pela obtenção do CoA cujo valor médio é 1,489s. É possível 

notar que independente do tipo de análise, o atraso gerado pode inviabilizar completamente 

alguns tipos de aplicações, principalmente em se tratando de redes heterogêneas onde existe a 

possibilidade de ocorrerem mais handovers. 

 
 

Figura 2 – Mobile IP versão 6 

Em (KOODLI, 2005), é descrito o FMIPv6 (Fast Handover for Mobile IPv6), uma 

alternativa ao  atraso gerado pelo processo de handover no MIPv6. A idéia principal do 

FMIPv6 é a de iniciar o handover na camada de rede, antes de realizar o handover na camada 

de enlace, pois um TM só poderá continuar sua conectividade com o nó correspondente 

quando todo o processo de Bind Update estiver concluído.  O TM poderá descobrir a 

existência dos pontos de acesso vizinhos ao atual utilizando alguns mecanismos específicos 

de camada de enlace.  Uma vez que o nó móvel consegue detectar novos pontos de acesso, ele 

pode requisitar informações correspondentes a estes pontos. Todo este processo pode ser 

realizando quando o TM ainda está conectado a atual rede de acesso. Com as informações 

adquiridas pelo ponto de acesso (endereço de rede, endereço da camada de enlace.), o TM 

pode realizar o handover com um atraso menor do que o gerado pelo MIPv6. 

Assim como o FMIPv6, o HMIPv6 (Hierarchical Mobile IPv6) (SOLIMAN, 2005) foi 

desenvolvido para reduzir o atraso gerado pelo MIPv6. Neste contexto é introduzido o MAP 

(Mobility Anchor Point) (SOLIMAN, 2005), um agente que funciona basicamente como um 

Home Agent local de um domínio ou de uma região específica.  Assim, quando o nó móvel 
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entra em uma determinada região, ele receberá um RCoA (Regional Care of Address) 

(SOLIMAN, 2005) e atualizará este endereço no HA e nos nós correspondentes. O RCoA será 

o endereço do MAP responsável por uma região, o qual poderá conter vários pontos de 

acessos cada um com seu endereço pertencente à rede. Sendo assim, o TM manterá seu RCoA 

atualizado no HA e nos nós correspondentes enquanto estiver dentro da região. Os endereços 

locais de cada ponto de acesso são atualizados no MAP, diminuindo assim a quantidade de 

Bind Updates necessários. Quando o nó móvel muda de célula, ele atualiza o seu endereço 

apenas no MAP, caso ele esteja dentro de uma mesma região; caso o usuário desloque-se de 

uma região para outra, ele precisará atualizar o seu RCoA através do Bind Update. 

2.3  MODELOS DE MOBILIDADE 

Nesta seção são apresentados os métodos e modelos utilizados para reduzir os 

problemas gerados (atraso elevado, degradação da qualidade de serviços)para a manutenção 

da conectividade dos usuários quando estes estão deslocando-se em ambientes celulares ou 

em redes heterogêneas. Nesta seção são abordados apenas modelos de perfil de mobilidade 

onde se considera que o usuário possui uma rotina de movimentação e de localização. O 

objetivo desta seção é apresentar as características dos modelos de mobilidade, para a 

construção do modelo de predição de caminhos, pois este deverá contemplar estas 

características, uma vez que predição de caminhos será utilizada por modelos de mobilidade. 

Em (STOJANOVIC AND DJORDJEVIC-KAJAN, 2001) e (KARIMI AND LIU, 

2003), são abordados os temas de serviços baseados em localização. Os autores utilizam 

informações sobre a localização do usuário para  a prestação de serviços de forma a preservar 

a qualidade oferecida. Com esta abordagem é possível prever cenários futuros, assim o TM 

poderá tomar medidas como configurar suas aplicações para trabalharem com taxas de 

transferências menores do que as taxa habituais, dependendo das condições oferecidas pelas 

redes futuramente visitadas. Tal benefício pode proporcionar ao usuário uma qualidade maior 

dos serviços oferecidos e, por conseguinte, melhorar a distribuição dos recursos existentes 

eficientemente. Em (KARIMI AND LIU, 2003) é apresentado um modelo diferente dos 

modelos convencionais para ambientes celulares; este modelo tem um nível de granularidade 

baseado em estradas. 



 

25 

 

Assim, o modelo desenvolvido nesta dissertação deve contemplar os serviços baseados 

em localização independente do tipo de movimentação dos usuários (estradas, avenidas e 

ruas). 

Akyildiz, I. & F. Wang, W. (2004), abordam o UMP (User Mobility Profile) como 

uma combinação de padrões de mobilidade do usuário com padrões preditivos estocásticos de 

mobilidade, onde o uso de um perfil de mobilidade para cada usuário permitirá oferecer uma 

melhor qualidade nos serviços prestados. Baseado no perfil de mobilidade é possível prever 

quais os requisitos de qualidade que o usuário necessitará em um futuro próximo no decorrer 

de sua viagem, bem como é possível predeterminar o tempo de permanência do usuário em 

uma determinada célula, pois o usuário tende a seguir uma vida rotineira.  

Khokhar & Nilsson (2009), desenvolveram um método para predição de trajetória 

levando em consideração dois desafios: erros em estimação de localização; e a freqüência no 

número de buscas de localização, processo utilizado para manter a tabela de localização 

sempre atualizada. Neste trabalho é proposto um método para diminuir a freqüência de 

atualizações onde a trajetória do usuário é sobreposta sobre um mapa utilizando GIS 

(Geographical Information System). Seu perfil de mobilidade é constituído pelo conjunto de 

trajetórias do usuário em seu dia a dia. Desta forma, baseado em (AKYILDIZ & WANG, 

2004) e (KHOKHAR & NILSSON, 2009) o modelo de predição de caminhos deve considerar 

modelos individuais, onde estes podem ser combinados aos UMPs.  

Outro desafio discutido na literatura é a utilização de técnicas que permitam ao usuário 

estar conectado sempre da melhor forma possível quando o usuário dispõe de mais de uma 

interface em seu dispositivo. Cavalcanti et al (2008), aborda em seu trabalho o desafio de 

manter sempre a melhor conexão. Neste trabalho é proposto um algoritmo para seleção de 

conectividade onde são utilizadas informações sobre o estado da rede e informações sobre o 

perfil de mobilidade para tomada de decisão sobre qual rede é mais adequada às necessidades 

atuais do usuário. Assim, o modelo de predição de caminhos deve oferecer todo o aparato 

(localização do usuário, probabilidades de locomoção, e assim por diante.) necessário para os 

métodos de seleção de rede tomem decisões baseado nas preferências do usuário. 
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2.4  PREDIÇÃO DE CAMINHOS 

Nesta seção são abordadas técnicas para a predição de caminhos que fazem uso de 

informações armazenadas em perfis de mobilidade. A idéia principal destas técnicas é 

permitir que recursos sejam disponibilizados antecipadamente para os usuários em 

movimento e para diminuir a carga de sinalizações deste processo. O objetivo desta seção é 

avaliar as técnicas existentes em relação a redes heterogêneas e descobrir quais as principais 

deficiências. 

Kyriakakos et al. (2003) propõe uma técnica que utiliza autômatos de aprendizagem, 

onde as probabilidades de transição de estados são armazenadas em uma matriz de transição. 

Neste trabalho, é proposto um mecanismo de atualização de probabilidade através de um 

comportamento de Linear Reward-Penality (LR-P). Embora erros de predição possam ser 

tratados com esta abordagem, em redes heterogêneas, descrever o processo de seleção de rede 

não será viável, pois para cada célula adicionada ao modelo deve-se acrescentar à matriz as 

informações das transições homogêneas e das transições heterogêneas.  Dessa forma, isto 

exige que os dados sejam modelados como uma matriz multidimensional, onde as dimensões 

da matriz estão diretamente relacionadas com a quantidade de tecnologias suportadas pelo 

TM. 

Hadjiefthymiades et al. (2002) propôs o uso de predição baseado em autômatos de 

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

tráfego a ser realocado para cada uma das células mais prováveis de serem visitadas. Segundo 

este trabalho, existem três classes de células A, B e C em um handover, onde A é a célula com 

maior probabilidade de ser visitada, recebendo assim todo tráfego antecipadamente do 

usuário, B e C são as células menos prováveis de serem visitados, com C sendo menos 

provável que B, e conseqüentemente, recebendo menor quantidade de tráfego. Esta visão é 

importante, pois permite observar a real importância na utilização de algoritmos de predição 

em ambientes móveis, já que eles auxiliam na alocação de recursos da rede de forma mais 

eficiente para cada usuário. 

Liu e Bahl (1998) desenvolveram um modelo em dois níveis de hierarquia, no nível 

mais alto o global mobility model (GMM), é descrito o padrão de movimentação do usuário 

durante todo o tempo do movimento. O nível mais baixo é descrito pelo local mobility model 

(LMM), que é baseado na descrição do movimento em um 3-tuple espacial (velocidade, 
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direção, posição).  Em outras palavras, o GMM é um modelo determinístico que descreve o 

movimento intercelular enquanto o LMM é um modelo estocástico que determina a mudança 

de estados, onde o modelo completo é formado pela junção dos dois modelos (GMM + 

LMM).  

A proposta baseada no conceito de Shadow Cluster  foi desenvolvido em (LEVINE, 

1997). Segundo este conceito,  todo terminal móvel com um enlace sem fio ativo exerce uma 

influência sobre as células, onde a região de influência segue o terminal móvel como uma 

sombra. As células que recebem maior influência do terminal móvel são aquelas que estão 

mais próximas do terminal, e esta influência vai diminuindo dependendo de fatores como a 

distância em que as células estão da célula atualmente visitada pelo usuário. O nível de 

escuridão da sombra (Figura 3) determina a quantidade de recursos que devem ser reservados 

nas células que recebem influência do terminal ativo para suportar o nível de QoS contratado 

por este usuário. 

 
Figura 3 – Shadow Cluster 

Fonte: Adaptado de (LEVINE, 1997) 

Shen et al (2000) descrevem um modelo de predição de mobilidade através do uso de 

uma abordagem de inferência adaptativa fuzzy. Este trabalho assume que a probabilidade de 

que um usuário estará em uma determinada célula i no próximo passo τ𝑛+1 (A próxima célula 
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a qual ele estará conectado) (SHEN, 2000) dado que ele está no passo τ𝑛  depende da 

distância, da velocidade e da direção do movimento. É utilizado uma base de conhecimento 

expressa em termos de regras de inferência fuzzy e um engenho de inferência que permite 

estimar a probabilidade do usuário estar na célula i no passo τ𝑛+1 (SHEN, 2000). Embora 

utilizar técnicas de inteligência artificial para predizer a próxima localização do terminal seja 

de grande contribuição para a diminuição do atraso gerado pelo handover, a complexidade 

deste tipo de técnica pode gerar um atraso adicional, principalmente, com a alta freqüência de 

handovers esperado em ambientes heterogêneos de alta velocidade (KIM, 2010).  

Chew (2007) avalia 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 pólos de gravidade, onde usuários que 

saem de uma região são atraídos para alguns destes pólos, 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 por Chew para redes 

celulares é 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  e degradação qualidade do serviço. No entanto, podem ser utilizados para 

os casos em que outros modelos de predição individual não funcionam (LIU AND 

MAGUIRE, 1995). 

Em Liu & Maguire (1995) é proposto um algoritmo que permite modelar o movimento 

diário dos usuários em duas partes: movimento regular e movimento aleatório. Na parte 

regular do movimento, foi proposta uma modelagem baseada em MC (Moviment Circle) na 

qual um determinado estado inicial será o estado final, e MT (Movement Track) que modela 

os movimentos rotineiros do usuário. E na parte aleatória, é proposto o uso de um modelo de 

Cadeia de Markov (LIU AND MAGUIRE, 1995), onde a probabilidade de um estado 𝑋𝑛  

dependerá apenas do seu estado anterior 𝑋𝑛−1. Este modelo foi construído com o objetivo de 

oferecer predição de caminhos para TM que possuem apenas uma interface de comunicação. 

Quando é adicionada ao TM mais de uma interface, este modelo não se adéqua, pois ele é 

dependente de tecnologia por usar as informações das estações bases. E devido à forma 

seqüencial como as informações são armazenadas, não é possível a utilização na seleção de 

redes. 
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Em seu trabalho, Quintero (2006) propõe o SMIPv6, um modelo que utiliza o perfil de 

mobilidade para melhorar o processo de handover. Este é um modelo de mobilidade que foi 

desenvolvido para resolver alguns problemas existentes no MIPv6 (JOHNSON, 2004). Seu 

principal objetivo é diminuir o atraso gerado no processo de handover.  Este modelo utiliza o 

conceito de perfil de mobilidade juntamente com o conceito de predição de caminhos, 

permitindo assim que toda a sinalização existente no processo de troca de células seja 

antecipada. Quando o handover ocorre, existem algumas etapas que precisam ser realizadas 

tais como: detecção de movimento, handover em camada 2 (L2), handover em camada 3 (L3) 

e o Bind Update. No MIPv6, segundo Lee (2004), o componente que gera maior atraso é o 

handover em L3, pois neste processo o terminal tem que receber um novo endereço e verificar 

se aquele endereço é único na rede. Utilizando o perfil de mobilidade, o SMIPv6 encurta cada 

etapa por já conhecer as informações necessárias para o handover, e usa a técnica de predição 

de caminhos para acessar as informações no momento devido. 

 O SMIPv6 é uma boa alternativa para a predição de caminhos baseado em perfil de 

mobilidade quando consideradas tecnologias que possuem um raio celular consideravelmente 

grandes (1000 m de diâmetro, por exemplo), porém ele utiliza o mesmo conceito de 

armazenagem de células mais comumente visitadas, o que torna inadequada a sua utilização 

em redes heterogêneas, onde existem células de pequeno tamanho (100 m de diâmetro, por 

exemplo), uma vez que dentro de uma grande cidade (cidades com mais 100𝑘𝑚2) podem 

existir muitas células deste tipo. O perfil de mobilidade do trabalho apresentado por Quintero 

(2006) também se apresenta inadequado para redes heterogêneas, uma vez que as informações 

sobre as células preditas estão dispostas de forma seqüencial. Porém, o usuário deve ter a livre 

iniciativa de escolher a rede de acesso mais adequada a sua atual situação, e esta decisão só 

poderá ser feita no momento em que o usuário estiver dentro de uma determinada região. 

Campos & Moraes (2007) abordam em seu trabalho o uso de técnicas para a geração 

de movimentação aleatória de usuários em análises e simulações para protocolos sobre redes 

ad-hoc. Este é um desafio importante para a avaliação de protocolos, pois permite que seja 

possível a geração de um espaço de estados para este fim. Neste trabalho é desenvolvida uma 

técnica para a criação de perfis de mobilidade onde a geração de estados é realizada através 

do uso de cadeias de markov, onde é utilizado o SIMM (Simple Individual Markov Mobility) 

uma extensão do MRP (Markovian Random Path) (CHIANG, 1998). 
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Tabela 1 – Resumo dos trabalhos relacionados 

 

Na Tabela 1 é possível observar que as técnicas apresentadas não podem ser utilizadas 

para redes heterogêneas, pois este ambiente requer uma modelagem independente de 

Referência Contribuição Ponto Forte Pontos Fracos 

Liu & Maguire 

(1995) 

Desenvolve um modelo 

para a descrição da 

movimentação do 

usuário para a predição 

de caminhos. 

-Descreve de forma concreta 

um modelo de locomoção 

para ambientes celulares; 

-Ideal para redes homogêneas 

e redes celulares. 

-Informações armazenadas de 

forma seqüencial; 

-Inadequado para redes 

heterogêneas. 

 

Kyriakakos et al. 

(2003) 

Desenvolve um modelo 

para a descrição da 

movimentação do 

usuário utilizando o 

conceito de autômato de 

aprendizado. 

Possui um mecanismo de 

recompensa. 

-Utiliza o método de 

autômatos de aprendizagem; 

-Descreve o cenário de forma 

detalhada; 

-Permite correção de erros de 

predição. 

-Em redes heterogêneas, a 

matriz de transição torna-se 

confusa; 

-Mecanismo de seleção de redes 

torna-se impossível; 

-Inadequado para redes 

heterogêneas. 

 

Hadjiefthymiades 

et al. (2002) 

Utiliza autômatos de 

aprendizagem e descreve 

o uso de classes de 

comunicação onde cada 

célula é classificada em 

uma classe A, B ou C.  

-Apresenta o uso de classes 

de serviços; 

-Técnica que permite melhor 

disponibilidade de recursos; 

-Contempla qualidade de 

serviços. 

-Utiliza autômatos de 

aprendizagem; 

-Ineficaz para redes 

heterogêneas. 

Liu e Bahl (1998) Divide a movimentação 

do usuário em dois 

modelos, o global 

mobility model (GMM) e 

o local mobility model 

(LMM) 

-Divide a ação do usuário em 

dois modelos; 

-Organiza os níveis de 

mobilidade do usuário. 

-Foi desenvolvido para redes 

heterogêneas; 

-No LMM não contempla a 

seleção de rede em redes 

heterogêneas.  

Levine, D et al. 

(1997) 

Demonstra que a 

movimentação de 

usuários em uma rede 

celular influencia esta 

rede como um todo, 

principalmente para as 

regiões onde o usuário é 

mais provável de ir. 

-Estuda a influência dos 

terminais móveis sobre os 

recursos da rede. 

 

-O Estudo não contempla a 

complexidade das redes 

heterogêneas. 

Shen et al (2000) Utiliza regras de 

inferência fuzzy pra 

definir qual a célula mais 

provável de ser visitada. 

-Técnicas de inteligência 

artificial acrescentam uma 

descrição matemática; 

-Permite que a decisão seja 

tomada por termos mais 

complexos e sofisticados. 

-Para redes homogêneas as 

técnicas já apresentam um alto 

grau de complexidade; 

-Para redes heterogêneas pode 

acarretar em um nível de 

complexidade impraticável. 

Chew, G. C. et al. 

(2007) 

Avalia o uso de modelos 

de gravidade geralmente 

utilizados em engenharia 

de tráfego para a 

construção de modelos 

de mobilidade para 

grupos de usuários. 

-Utiliza informações do 

espaço geográfico onde os 

usuários estão imersos; 

-Descrita sobre a 

movimentação das massas o 

que reduz o trabalho no lado 

do usuário; 

-Cria modelos mais precisos 

do que os randômicos 

-Modelo não garante a 

modelagem de usuários de 

forma individualizada; 

-Pode acarretar em diminuição 

na qualidade dos serviços 

prestados. 

Quintero, A. et al. 

(2006) 

Desenvolve o SMIPv6, 

uma técnica que utiliza 

modelos de mobilidade 

para diminuir o atraso 

gerado no processo de 

handover 

-Permite a diminuição do 

atraso gerado no handover; 

-Armazena informações em 

um perfil de mobilidade; 

-Técnica elaborada para redes 

homogêneas; 

-Perfil de mobilidade utiliza 

informações de forma 

seqüencial; 

-Inadequado para redes 

heterogêneas. 



 

31 

 

tecnologia e que permita a diminuição do atraso gerado no handover, permitindo que modelos 

de mobilidade utilizem estas informações para realizar a seleção de redes de forma 

transparente. 

2.5  REDES HETEROGÊNEAS 

Nesta seção serão abordados os estudos relacionados às redes heterogêneas. Um 

usuário está em uma rede heterogênea quando seu dispositivo possui mais de uma interface de 

comunicação tais como Wi-Fi (Wireless Fidelity) e WIMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) e estas interfaces estão ligadas e prontas para enviar e receber mensagens. 

Os estudos sobre redes heterogêneas vêm ganhado importância devido ao conceito de Internet 

do Futuro sem fio, onde o usuário estará conectado e suas necessidades estarão sendo 

atendidas. 

A IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) através do padrão IEEE 

802.21, desenvolveu o MIH, que permite continuidade na conectividade em ambientes 

heterogêneos (IEEE-AS, 2009). Este padrão facilita a descoberta de redes e a seleção daquelas 

que mais se adéquem as necessidades do usuário. O MIH possui uma camada que fica 

localizada entre a camada de enlace e a camada de rede, e ela serve para oferecer serviços a 

estas camadas tais como, eventos e informações. 

Bellavista (2009) apresenta uma arquitetura primária e um guia para a implementação 

de um middleware que permite facilitar a seleção de redes em um ambiente heterogêneo, 

ajudando assim o TM a escolher qual a rede mais adequada, considerando-se a aplicação 

utilizada.  

Nguyen-Vuong et al. (2008) em seu trabalho aborda o problema de seleção de rede 

onde é utilizada para esta seleção a idéia de user-centric, em que cada ação é tomada tendo o 

usuário como centro de cada decisão, sendo suas preferências e necessidades sempre levadas 

em conta. Segundo o trabalho, a cada decisão a ser tomada existem algumas característica que 

devem ser consideradas, onde em meio a várias redes de acesso, deve-se escolher aquela rede 

que mais se adéqüe às necessidades do usuário levando-se em consideração: as características 

das redes; a aplicação que o usuário está utilizando; e a situação a qual o usuário está imerso. 
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Chen et al. (2009), abordam os problemas existentes em handovers verticais e 

propõem o VHTC (Vertical Handoff Translation Center Architecture) para permitir a 

transmissão da qualidade de serviço entre tecnologias.  

Kim et al. (2010) desenvolve um algoritmo para a seleção de rede em VHO, baseado 

nos dados históricos sobre o tráfego de dados das aplicações do usuário. Segundo o autor, os 

algoritmos existentes utilizam uma série de variáveis das redes candidatas e de preferências 

dos usuários, o que pode levar a decisões instáveis devido à grande quantidade de variáveis 

existe. Outras técnicas consistem em uma tomada de decisão baseado em informações 

compartilhada pelos nós das redes, técnicas estas que tornam-se difíceis de serem 

implementadas, e que não leva em consideração as próprias escolhas dos usuários. 

Bari & Leung (2007), abordam o uso de informações para a tomada de decisão sobre 

redes de acesso candidatas, onde são abordados cenários em que as informações existentes 

para a tomada de decisão são indisponíveis ou não confiáveis. Neste trabalho é desenvolvida 

uma técnica que permite ao tomador de decisão escolher dentre redes semi-ótimas diminuindo 

assim o espaço de busca. Este espaço de busca é construído a partir da utilização de técnicas 

Fuzzy para dar um nível de confiança as redes candidatas a partir dos dados preditos por esta 

técnica. 

As técnicas de gerenciamento de mobilidade em redes heterogêneas apresentadas até 

este ponto são técnicas de único salto (single-hop), onde a comunicação existente dentro da 

rede é realizada entre o terminal móvel e a estação base ou ponto de acesso. Porém, existem 

esforços de pesquisa envolvendo gerenciamento de mobilidade em redes heterogêneas de 

salto múltiplo (multi-hop) chamados de HMWNs (Heterogeneous Multi-hop Wireless 

Network), utilizando redes ad-hoc ou redes em malha. George et al (2008), faz um 

levantamento e uma análise dos diversos protocolos de gerenciamento de mobilidade em 

múltiplo salto, onde são levantados pontos fortes e fracos de cada, bem como os desafios 

ainda existentes nesta área.  

2.6  MÉTODOS DE ANÁLISE DE DESEMPENHO 

Esta seção tem o objetivo de apresentar os métodos e análises utilizados para a 

Avaliação de Desempenho deste trabalho. 
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O TimeNet (GERMAN, 1995), é uma ferramenta que utiliza o conceito de Redes de 

Petri Estocásticas (CHIOLA, 1993) para avaliar o desempenho de sistemas. Esta ferramenta 

(TIMENET, 2007) possui uma interface gráfica que facilita o desenho de modelos, e também 

permite a utilização de simulação estacionária (PAWLIKOWSKI, 1990), onde a simulação só 

alcança o final quando um erro máximo é atingido. 

O NS (Network Simulator) é um simulador de eventos discreto (JAIN, 1991) utilizado 

para simulações em redes de computadores. Esta ferramenta oferece um arquivo de trace 

contendo todas as informações sobre a simulação. 

Métodos estatísticos (TRIOLA, 2005) são utilizados em avaliação de desempenho 

para validação dos resultados. Estes métodos permitem, por exemplo, estimar valores médios 

de um conjunto de amostras (TRIOLA, 2005, p. 163), e realizar testes de hipóteses (TRIOLA, 

2005, p. 185) que permitem verificar o quão confiável é uma dada afirmação sobre o conjunto 

de amostras, em relação ao valor populacional. 

No teste de hipótese paramétrico, dado que existem dois conjuntos de amostras a 

serem testados, existe a necessidade de se conhecer dois valores em ambas as amostras, o 

desvio padrão amostral e a quantidade de amostras utilizadas. 

Porém, no TimeNet existe a opção pela utilização de simulações estacionárias – em 

que a simulação só chega ao fim quando um determinado erro máximo é alcançado – e nesta 

ferramenta não é possível encontrar os valores do desvio padrão amostral nem da quantidade 

de amostras necessárias para montar a simulação. Todavia, existem dois valores que são 

conhecidos, pois são configurados no início da simulação, estes valores são o erro e o nível de 

confiança. Sendo assim, pela equação do erro temos que: 

        𝐸 =
𝑍𝛼𝜎

 𝑛
                                                         (1) 

Para o teste T temos que o erro será igual a: 

        𝐸 =
𝑡𝛼𝑆

 𝑛
                                                          (2) 

Da Expressão (2) é possível encontrar uma relação entre o erro junto ao nível de 

confiança, e o desvio padrão amostral juntamente com a quantidade de amostras. 

Desenvolvendo a Expressão (2) temos: 
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𝐸

𝑡𝛼
=

𝑆

 𝑛
                                                           (3) 

Elevando-se ambos os lados ao quadrado temos: 

                 
𝐸2

𝑡𝛼
2 =

𝑆2

𝑛
                                                           (4) 

A expressão utilizada para o Teste T de duas amostras é a seguinte: 

                 𝑡 =
 𝑋 1−𝑋 2 − 𝜇1−𝜇2 

 
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

                                                    (5) 

Pela Expressão (4) e (5) é possível e chegar à seguinte expressão: 

                 𝑡 =
 𝑋 1−𝑋 2 − 𝜇1−𝜇2 

 
𝐸1

2

𝑡𝛼
2+

𝐸2
2

𝑡𝛼
2

                                                    (6) 

 A Expressão (6) será utilizada para realizar os testes de hipótese sobre os resultados 

extraídos das simulações no TimeNet por motivos de conveniência.   

2.7  CONCLUSÃO 

Como foi visto no decorrer deste capítulo, várias propostas foram realizadas para a 

construção de modelos de mobilidade que permitam diminuir os transtornos causados pela 

adição de movimentação na conectividade dos usuários. O uso de predição de caminhos 

juntamente com os perfis de mobilidade demonstra uma solução eficaz para a diminuição do 

atraso gerado pelo processo de handover em redes homogêneas onde há apenas um tipo de 

tecnologia. 

Porém, em se tratando de redes heterogêneas, as técnicas de gerenciamento de 

mobilidade apresentadas na literatura não se adéquam as necessidades deste ambiente. As 

principais razões para esta afirmação são: 

 As técnicas de predição de caminhos consistem em armazenar informações sobre as 

células visitadas pelo usuário em de forma seqüencial, o que em redes heterogêneas 

levará a uma inconsistência, dado que o usuário deve se conectar a célula da 

tecnologia que melhor se adéqüe às suas necessidades. 
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 As informações sobre o perfil de mobilidade dos usuários são geralmente armazenadas 

em uma tabela contendo dados seqüenciais sobre os hábitos dos usuários. Porém, esta 

forma de armazenar os dados sobre os usuários também não é adequada devido ao 

dinamismo apresentado nas redes heterogêneas. 

 Para que as informações sobre a mobilidade dos usuários sejam devidamente 

armazenadas, se faz necessário que sejam armazenadas todas as combinações dos 

estados possíveis para cada usuário.  Assim, quando um usuário estiver em um 

determinado estado (conectado a uma determinada célula), ele poderá verificar quais 

as opções de conexão possível para ele. Porém, este método implicaria em um 

desperdício de recursos no terminal móvel, uma vez que muitos registros necessitam 

ser armazenados. 

 Outro problema existente nos modelos apresentados diz respeito aos mecanismos para 

a prevenção de erros. Na abordagem dos autômatos de aprendizagem este problema é 

resolvido, porém a quantidade de registros necessários para redes heterogêneas e a 

complexidade relacionada ao gerenciamento de informações torna impraticável sua 

implantação. Na abordagem de células visitadas, não há técnicas de correção de 

predição na movimentação, pois os dados são armazenados seqüencialmente. 

Assim, com base nos motivos apresentados, é correto afirmar que os modelos de 

mobilidade existentes não  são adequados em relação a gerenciamento de mobilidade em 

redes heterogêneas. Há a necessidade do uso de novas técnicas que não possuam sua base no 

armazenamento de células visitadas ou no uso de autômatos de aprendizado que tenham como 

princípio o uso de informações sobre a topologia celular.  
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3  VETORES GRAVITACIONAIS 

 

 

 

 

 

Neste Capítulo é apresentada a técnica desenvolvida para alcançar o objetivo deste trabalho 

(desenvolver uma técnica de predição de caminhos para redes heterogêneas). A técnica 

desenvolvida consiste em armazenar pontos geográficos em uma lista, onde a relação entre 

dois pontos 𝑝1e 𝑝2formam um vetor com propriedade de atração sobre o terminal móvel. 
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3.1  INTRODUÇÃO 

Devido à quantidade de opções de handover que pode existir em ambientes com redes 

heterogêneas, armazenar as células visitadas em um intervalo de tempo pode levar a uma 

forma confusa de representação de caminhos pois as técnicas existentes foram desenvolvidas 

para ambientes homogêneos. 

Conseqüentemente, o armazenamento de uma quantidade muito grande de dados é 

esperado, pois em apenas um caminho pode haver várias listas que representam as opções de 

handovers. Outra motivação para rejeitar o uso das técnicas de predição de caminhos que 

consistem em armazenar as células visitadas pelo usuário, é que: mesmo o usuário utilizando 

o mesmo caminho todos os dias, a seqüência de células conectadas (considerando as 

tecnologias suportadas pelo TM) pode não ser a mesma durante suas viagens, e isto 

acarretaria erros de predição. Isto acontece, principalmente, porque tais técnicas não levam 

em consideração questões como seleção de redes, onde o dispositivo deve se conectar àquela 

rede que possui uma melhor condição para o usuário. 

Neste trabalho é apresentado o conceito de Vetor Gravitacional para modelar 

determinados caminhos de forma a minimizar a quantidade de registros necessários para esta 

modelagem, e servir como modelo de predição de caminhos para técnicas de conectividade 

que usam seleção de redes como propósito principal. 

A base desta abordagem consiste em modelar a mobilidade de um usuário em uma 

lista de vetores que contém a coleção de pontos 𝑝 = (𝑥, 𝑦), onde tais pontos podem 

representar uma coordenada geográfica, ou seja, o movimento de um TM pode ser descrito 

por uma coleção de vetores. Esta técnica é desenvolvida basicamente para ser utilizada por 

usuários com veículos que trafegam em ruas, avenidas e rodovias, pois assim é possível 

modelar a sua movimentação de forma simples, uma vez que este terá, em geral, trajeto em 

linha reta. 

 A obtenção destes pontos por parte do TM tem sido estudada em tópicos como 

Serviços Baseados em Localização (LBS – Location Based Services) (LI, 2009), onde as 

informações sobre posicionamento podem ser obtidas através de uma técnica chamada de 

Assisted GPS (DJUKNIK, 2001) que utiliza a infraestrutura das redes celulares para encontrar 

a localização por meio da triangulação de ERBs (Estação Radio Base). 
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Assim, a coleção de pontos pode ser representada por uma lista de posições denotada 

por: 𝐿 =  𝐻 𝑋  

Onde H é a primeira posição e X corresponde ao corpo da lista, este corpo pode ser 

vazio ou pode conter outra lista. A posição inicial do TM e a posição final, que é representada 

pelo primeiro elemento da lista H, formam o vetor de gravidade, ou seja, a abordagem 

consiste em modelar os movimentos do TM através de vetores que exercem uma pseudo-força 

gravitacional no movimento do TM. Dado que o usuário possui um perfil de mobilidade, 

quando este em determinado dia da semana α e em um determinado intervalo do dia β segue 

em direção a um ponto H, e ele repete pelo menos duas vezes este caminho, diz-se que H 

possui uma força de atração sobre o TM. Então, o vetor formado pelo ponto inicial da 

movimentação e H exerce uma força sobre ele, indicando que o TM tende a seguir nas 

proximidades deste vetor.  A idéia é que o TM para alcançar seu ponto de atração H tenderá 

seguir sempre sendo atraído por este vetor. Assim a probabilidade 𝑃 de o veículo ir em 

direção a H seguindo o vetor de gravidade será 𝑃 > 0, e tomando 𝑃𝑗  para 𝑗 > 0 como sendo a 

n-ésima vez que o usuário refaz o caminho, tem-se que 𝑃1 < 𝑃2 < … < 𝑃𝑛 . 

A Figura 4 apresenta um modelo de como a técnica é utilizada, esta figura apresenta 

um modelo completo da técnica em si, e por este motivo será utilizada como referência no 

restante do capítulo. 

 

Figura 4 – Modelo dos Vetores Gravitacionais 
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Observando a Figura 4, e considerando que os pontos (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, … , 𝑝6) são os pontos 

onde o usuário modificou a direção de sua trajetória, é possível notar que esta trajetória está 

sendo guiada pelo vetor formado por 𝑝1e 𝐻. Porém na realidade, isto nem sempre acontece, 

pois de forma empírica, pode-se dizer que usuários costumam seguir por caminhos que lhes 

sejam mais convenientes, não necessariamente ele escolherá percorrer pelo menor caminho. 

Por este motivo, é necessário modelar o caminho do usuário por uma coleção de vetores, 

permitindo assim reduzir o escopo utilizando um vetor por cada região modelada. Sendo 

assim, o vetor formado pelos pontos 𝑝1 e 𝑝2, é utilizado para modelar apenas a trajetória entre 

estes dois pontos. 

3.2  FUNCIONAMENTO 

A técnica consiste em modelar os caminhos dos usuários faz rotineiramente em 

horários específicos. Desta forma, nem todo tipo de trajetória deve ser modelado. 

Quando o TM passa por um caminho a primeira vez, o ponto final é anotado e é dado 

um valor γ que representa a quantidade de vezes que esta trajetória foi repetida, onde {γ ∈

ℕ|γ ≥ 0}, e a este valor é atribuído inicialmente 1. Se o veículo na hora β do dia da semana α 

inicializa uma nova trajetória, os pontos de mudança de direção são armazenados, e é 

verificada a força exercida pelo ponto H previamente anotado. Se o veículo 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 primeiro elemento. 

Caso, ao final da trajetória, o TM não tenha se movimentado para H, a lista deve ser apagada, 

e o novo ponto deve ser armazenado em H, com o valor γ ajustado para 1. Caso o TM 

movimente-se em direção a H, a lista deve ser armazenada, e γ deve receber um incremento 

de uma unidade. 

A lista de pontos é descrita da seguinte forma: 

       𝐿 = {𝐻, 𝑥𝑛 , 𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛−2, … , 𝑥1, 𝑥}                                           (7) 

Onde L é a lista propriamente dita, H 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, e uma vez que o veículo entra numa curva, ele irá seguir em linha 

reta até a próxima curva. Em momentos em que a distância entre dois pontos da lista for 
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pequena, haverá um desperdício de recursos, pois existe a necessidade de modelar estes 

pontos; mas como é possível observar, consegue-se modelar uma avenida inteira apenas com 

dois pontos, ao  se considerar técnicas baseadas em armazenar informações de células, a 

mesma avenida poder ser modelada com uma grande quantidade de registros. Outra vantagem 

em usar esta abordagem é que os pontos armazenados independem de qualquer tipo de 

tecnologia, pois esta abordagem é baseada em mapas geográficos, o que permite a esta técnica 

se adequar a qualquer protocolo que venha a ser desenvolvido para redes heterogêneas. 

Quaisquer dois pontos dentro da lista formarão um vetor, ou seja, 𝐿′ = {𝑥𝑛−𝑗 , 𝑥𝑛−𝑘} 

sendo 𝑘 > 𝑗, formam um vetor na direção de 𝑥𝑛−𝑗  sujeito ao mesmo princípio de gravidade. 

Desta forma, se um vetor entre 𝑥𝑛  e 𝑥𝑛−𝑖  com 𝑖 > 0 for formado, e o caminho entre eles for 

uma linha reta, então a gravidade deste vetor terá um valor máximo. Se um determinado TM 

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 TM do vetor. 

Este princípio permite retirar alguns elementos da lista L, ou seja, se existirem três 

elementos de forma que 𝐿 = {𝑥𝑛−𝑗 , 𝑥𝑛−𝑖 , 𝑥𝑛−𝑘} com 𝑗 < 𝑖 < 𝑘, 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 possíveis; 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.  

Um exemplo deste método pode ser observado na Figura 5 onde o usuário sai do 

estado A e vai para o estado C. Neste caso o usuário sairá de A e chegará a C passando por B, 

assim o registro do estado B não precisa ser anotado, uma vez que saindo de A ele é o estado 

mais próximo do vetor formado por A e C. 

 
 

Figura 5 – Exemplo do uso de Vetores Gravitacionais 
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O valor de acerto γ servirá como entrada para a função proposta para taxa de 

aderência: 

                                               𝑡(γ) =   
1

γ
 − 1 +  

1

 γ+2 2                                            (8) 

Onde t é a taxa de aderência, e γ é o valor de acerto, ou a quantidade de vezes que o 

modelo foi repetido. A taxa de aderência que foi concebida empiricamente, indica a pseudo-

probabilidade de acerto do próximo estado do veículo, pois se o usuário estiver em um 

cruzamento, a probabilidade de ele seguir sua rotina seria expressa pela Probabilidade Normal 

𝑃 𝑋 = 𝑥𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎  =
γ

γ+2
, uma vez que em um cruzamento, o usuário teria três opções de destino 

sendo uma delas modelada por um vetor. O Gráfico 1, demonstra a comparação entre a 

Pseudo-Probabilidade e a Probabilidade Normal, e é possível observar que a Pseudo-

Probabilidade a partir do ponto 2 no eixo Quantidade de Acertos tem um crescimento maior 

que a Probabilidade Normal. Este crescimento permite uma escolha otimista por seguir a 

rotina, pois se o usuário estiver refazendo o caminho pela segunda vez, ele teria apenas 50% 

de chances de terminar este caminho. 

A justificativa para o uso da pseudo-probabilidade é que os usuários que obedecem  

uma vida rotineira não possuem uma mobilidade aleatória, e seu comportamento não pode ser 

descrito por variáveis aleatórias nem por distribuições de probabilidades, pois em grande parte 

de sua movimentação os usuários vão para compromissos. Por este motivo existe a 

necessidade do uso da Expressão (8) para calcular a pseudo-probabilidade.  

 
 

Gráfico 1 – Comparativo entre a Pseudo-Probabilidade e a Probabilidade Normal. 
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O uso de probabilidade em modelos de mobilidade serve para tomar decisões sobre 

classes de serviços que devem ser previamente configurados nos próximos estados possíveis 

(HADJIEFTHYMIADEAS, 2002), como por exemplo, no caso em que um usuário estiver 

utilizando uma aplicação qualquer e está na iminência de passar por um handover; neste caso 

como mostrado em HADJIEFTHYMIADEAS (2002), 100% do tráfego da aplicação é 

direcionado para a célula que possui maior probabilidade de ser a próxima célula, e uma 

porcentagem de tráfego menor (menor que 50%, por exemplo) poderá ser direcionada para as 

outras células, dependendo da probabilidade de cada uma. Assim, é possível diminuir a 

degradação do QoS na hora do handover, mesmo havendo um erro de predição. Desta forma, 

o uso de probabilidade não é tão indicado para a predição de caminhos, porém é bastante 

recomendável para modelos de mobilidade. 

A Figura 6 ilustra o modo como o modelo de vetores gravitacionais interage com o 

modelo de mobilidade. A Figura 6(a) ilustra a forma como os modelos de mobilidade atuais 

trabalham: os modelos que utilizam predição de caminhos são baseados em suas próprias 

técnicas, o que significa que cada modelo tem uma especificação própria para sua técnica que 

geralmente é derivada do trabalho do Liu (1995); basicamente, o perfil de mobilidade é 

montado sobre a técnica de predição de caminhos, e estas informações são armazenadas em 

uma base de dados e uma estrutura conjunta, o que impede o uso da predição de caminhos 

para outro fim, como por exemplo, utilizar informações de predição para configurar redes ad-

hoc veiculares. 

 
 

Figura 6 – Visão dos modelos de mobilidade e das técnicas de predição de caminhos.  

A Figura 6(b) ilustra a forma como o modelo de vetores gravitacionais interage com o 

modelo de mobilidade, neste caso é possível observar que a técnica de predição, está 

totalmente desvinculada do modelo de mobilidade, oferecendo os serviços de predição de 

caminhos a ela. Assim, os serviços oferecidos pela predição de caminhos podem ser utilizados 
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para outros fins, uma vez que ela possui autonomia tanto na forma de armazenamento quanto 

na forma de oferecer os serviços. 

3.3  ESQUEMA DE MOBILIDADE 

O esquema de mobilidade deve ser armazenado em uma túpla de forma 𝐸(𝐿, γ) onde L 

é o esquema de mobilidade disposto em lista de vetores e γ é a quantidade de acerto de L. Se 

L tiver posições que podem estar muito distantes do vetor principal, então 𝐸(𝐿, γ) pode ser 

quebrado de forma se ter:  

       𝐸′ =  𝐸𝑛 𝐿𝑛 , γn , 𝐸𝑛−1 𝐿𝑛−1, γn−1 , … , 𝐸1 𝐿1, γ1                          (9) 

Sendo E' uma lista de esquemas de mobilidade onde estes esquemas seguem uma linha 

seqüencial como apresentado na Figura 4. A Figura 6 mostra a forma como o modelo é 

composto. 

Desta forma é possível descrever a mobilidade de um veículo em uma coleção de 

esquemas de mobilidade, onde cada esquema 𝐸𝑖  representa um vetor de gravidade 𝐿𝑖  sujeito a 

todos os fenômenos descritos sobre vetores gravitacionais. 

 
 

Figura 7 – Composição de Vetores 

Na Figura 7, o Vetor fundamental indica o vetor formado entre o ponto de origem e o 

ponto de destino da viagem, ele serve para indicar a direção da locomoção do usuário. A linha 
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escura denominada de Caminho do Usuário corresponde ao caminho que o TM seguiria se na 

lista de pontos dele existisse apenas este vetor. Os vetores mais claros correspondem aos 

vetores reais que estão modelando a movimentação do TM. Os círculos em branco significam 

os pontos que não estão sendo armazenados, pois estes são os estados modelados pelo vetor, e 

os pontos pretos indicam os pontos realmente armazenados no TM do usuário.  

 Sendo assim, mesmo que um único vetor contenha uma grande quantidade de 

estados, se acontecer um erro em algum destes estados, o valor de acerto γ é então penalizado. 

Quando acontece um erro na predição, o valor γ é dividido em uma divisão inteira por 2: se a 

taxa resultante for menor que 2, o esquema de mobilidade é quebrado; a parte anterior ao erro 

do vetor é mantida até o atual estado, ou seja, do ponto inicial até o estado atual; do estado 

atual até o estado final, é feito uma nova coleção de vetores, com um novo vetor de gravidade 

entre o ponto atual e o ponto final do trajeto.  

Este tipo decisão dependerá da forma como a técnica será empregada, por exemplo: 

pode-se decidir que o vetor será mantido mesmo havendo erros na predição de caminhos, pois 

usuários algumas vezes mudam sua rotina em algum instante por motivos pessoais; pode-se 

decidir que o vetor será apagado se o centro de atratividade for modificado, o que poderia ser 

interpretado como uma mudança de hábito.  

Quando há um erro em um estado, a idéia é que mesmo com o erro, o TM tende a ser 

atraído pelo vetor gravitacional. Caso o TM continue a se mover em estados mais afastados 

do vetor, há fortes indícios de que o centro de atração está sendo substituído, e que o veículo 

está mudando sua trajetória. Neste caso, a rede deve criar uma lista de pontos paralela 

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 (CHEW, 2007), porém os conceitos envolvidos nestas técnicas não 

fazem parte do escopo desta dissertação. 

A partir de uma quantidade limite de erros, o valor de acerto γ do vetor de gravidade 

não deve mais ser penalizado, pois podem ocorrer mudanças eventuais de caminhos. Quando 

ocorrem mudanças eventuais pode-se optar por criar vetores paralelos como medida 

preventiva, sendo que somente pode haver um vetor paralelo. Caso o TM surja com outra 

trajetória, a trajetória de menor acerto deve ser descartada. 
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3.4  O ALGORÍTMO DE CONSTRUÇÃO DE TRAJETÓRIA 

A Figura 8 mostra como os vetores são organizados em um perfil de mobilidade, onde 

é possível observar como a técnica de predição de caminhos pode interagir com o perfil de 

mobilidade do usuário, uma vez que este não faz parte do escopo deste trabalho, a técnica de 

predição de caminhos foi desenvolvida para ser utilizado em conjunto com perfis de 

mobilidade.  

 

Figura 8 – Interação entre o Perfil de Mobilidade e a Predição de Caminhos 

Dado que o usuário possui um perfil de mobilidade, a forma como os vetores são 

montados é descrito da seguinte forma: Antes do inicio da locomoção, o processo responsável 

pelo perfil de mobilidade verifica se existe algum esquema de mobilidade para aquele 

movimento, caso não exista, o modelo de predição de caminhos não é utilizado. Se houver um 

esquema de mobilidade, os vetores são carregados, e os pontos de mudança de direção 

desenhados sobre o mapa desde o destino da viagem até o ponto onde o usuário se encontra. 

O desenho dos pontos é feito desta maneira, pois permite uma representação algorítmica de 

forma recursiva, o que facilita sua construção como é possível observar no pseudocódigo 

abaixo.  

1: begin: 
2: GravitationalVectorList = SearchGravitationalList() 

3: if GravitationalVectorList != NULL 
4: for each GravitationalVectorList as GVector do 
5:  prediction(GVector) 

6: else 
7: useGravityModel_or_MarkovChain() 
8: buildGravitationalVector() 

9: end 
10: prediction(GVector gv) 
11: begin 

12: if(gv == NULL) 
13:  return  
14:  if(gv.next != NULL) 
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15:  prediction(gv.next)  
16: printMov(gv.position) 

17: end 
18: printMov(point p) 
19: begin 

20:  if(p==myActualPosition()) 
21:   return 
22:  if(isANextState(p)) 

23:  print(p)  
24: if(ThereIsOneStateThatMakeOneLineWithMeByTheWay(p)) 
25:  print(p) 

26: for each nextStates as ns do 
27: ChooseStateThatHaveLessDistanceOfActrationCenterAndGravityVector(); 
28:  myActualPosition()=ns 

29: print(ns) 
30:  printMov(p) 
31: end. 

 

O algoritmo representa a forma como os pontos são montados sobre o mapa da região 

onde o TM está. Este mapa deve ser mantido no TM e obtido pela operadora que oferece os 

serviços.  

Considerando que, uma vez que o usuário se encontra em um determinado lugar, os 

pontos onde ele poderá ir em um próximo passo representam estados em um tempo futuro. A 

descrição da escolha do próximo estado é dada da seguinte forma: Se existe uma coleção ε de 

estados aos quais o TM pode ir, e existe um vetor de gravidade que modela este movimento, 

então o próximo estado tem maior probabilidade de ser o estado mais próximo do ponto de 

atração e do vetor gravitacional.  

Sendo ε um conjunto de pontos que representa os estado no próximo passo, com 

ε = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛}, então o ponto mais provável será aquele em que a distância D e D’ forem 

as menores, onde D é a distância entre o ponto 𝑝𝑖  e o centro de atração do vetor, e D’ é a 

distância entre o ponto 𝑝𝑖   e o vetor gravitacional dado pela Expressão 4: 

        𝐷′ =
  

𝛿𝑦

𝛿𝑥
 𝑥0−𝑦0+ −𝑦𝑎 + 

𝛿𝑦

𝛿𝑥
 𝑥𝑎  

  
𝛿𝑦

𝛿𝑥
 

2
+1

                                             (10) 

Onde  
𝛿𝑦

𝛿𝑥
  é igual à reta tangente do vetor gravitacional, 𝑥𝑎  e 𝑦𝑎  o ponto de atração, e 

𝑥0 e 𝑦0 o valor do ponto no próximo estado. 

 A Figura 9 apresenta uma visão de como o processo de escolha de estado é feita. Se o 

TM estiver no ponto 𝑝2, o próximo estado em que ele estará será 𝑒1, pois este é o ponto mais 

próximo do vetor formado por 𝑝2 e 𝑝3, e do ponto 𝑝3. Porém, caso o próximo estado do TM 
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for 𝑒2, a próxima escolha a ser feita será pelo conjunto de estados ε = {𝑒5, 𝑒4}, onde a 

probabilidade do TM seguir para 𝑒5 será 𝑃 𝑋 = 𝑒5 = 𝑡(
γ

2 ). O valor de γ é dividido por 2, 

pois se o TM seguir para 𝑒2 partindo de 𝑝2, significa que houve um erro de predição e o valor 

de γ deve ser penalizado. 

 

Figura 9 – Exemplo de Erro de Predição 

Quando o usuário começa a se locomover, o sistema procura na base o perfil de 

mobilidade para aquele dia, qual será o próximo ponto de atratividade, que no caso será o 

primeiro valor do esquema de mobilidade E' mencionado na Seção 3.3. Quando o sistema 

descobre o próximo ponto de atratividade, ele recupera o esquema de mobilidade E', e em 

seguida utiliza o algoritmo proposto para desenhar o caminho a qual ele está mais propenso a 

percorrer. Onde o caminho é desenhado do ponto de atração em que o TM está até o ponto de 

atração ao qual o usuário tem maior chance de ir. A cada estado em que o TM se encontra ele 

poderá atualizar a rede onde ele está com as probabilidades dos próximos estados onde ele 

passará, e a rede pode tomar as melhores decisões sobre alocação de recursos para o usuário 

levando em conta o tipo de aplicação a qual ele está utilizando (Revista digital, rádio Digital, 

IPTV, Voip, Jogos online.). 

3.5  PROPRIEDADE DOS VETORES 

É possível demonstrar que a técnica de vetores gravitacionais possui propriedades de 

autômatos, e seu comportamento pode ser expresso por uma matriz de transição de estados. 
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Se existe um usuário cuja movimentação está sujeita a todos os fenômenos descritos 

neste trabalho, a probabilidade normal do usuário ir para o estado predito é igual a: 

          𝑃 𝑋 = 𝑝𝑖 =
𝛾

(𝛾+𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡  휀 −1)
                                            (11) 

Onde i é a posição do estado predito pelo modelo, 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡 휀  é uma função que 

retorna a quantidade de elementos no conjunto 휀. No denominador da expressão há uma 

operação de subtração de uma unidade, pois existem 휀 elementos e um deles possui um peso 

𝛾. A probabilidade para qualquer um dos outros estados sejam escolhidos é mostrada na 

Equação 12: 

         𝑃 𝑋 = 𝑝휀−𝑖 =
1

 𝛾+𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡  휀 −1 
                                          (12) 

Onde 𝑝휀−𝑖  representa um dos estados do conjunto 휀 exceto o elemento i. A 

probabilidade do estado a ser escolhido não seja o estado i é igual a: 

        𝑃 𝑋 = ~𝑝𝑖 = 1 − 𝑃 𝑋 = 𝑝𝑖 =
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡  휀 −1

 𝛾+𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡  휀 −1 
                         (13) 

Onde ~𝑝𝑖  representa um estado que não é 𝑝𝑖 . Somando-se as expressões (11) e (13) é 

possível observar que o valor 1 é obtido, e que as expressões são resultado de uma 

normalização de valores entre os estados, o que confere uma propriedade de autômatos 

(HADJIEFTHYMIADEAS, 2002) à técnica de vetores gravitacionais. A Expressão (14) 

demonstra o valor da soma entre as Expressões (11) e (13). 

      𝑃 𝑋 = ~𝑝𝑖 + 𝑃 𝑋 = 𝑝𝑖 =
𝛾

(𝛾+𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡  휀 −1)
+

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡  휀 −1

 𝛾+𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡  휀 −1 
= 1          (14) 

Porém, como mencionado anteriormente, os usuários que possuem uma vida rotineira 

não devem ser expressos por variáveis aleatórias, pois seu comportamento é baseado em 

motivações pessoais como explicado no Capítulo 2, por isso este trabalho faz uso da pseudo-

probabilidade para descrever o comportamento dos usuários, pois esta possui um crescimento 

mais rápido que a expressão (11) em relação ao valor de 𝛾. Sendo assim a probabilidade do 

próximo estado ser o estado predito pelo modelo pode ser demonstrada pela Expressão (15): 

             𝑃 𝑋 = 𝑝𝑖 =  𝑡(γ)                                              (15) 

Onde 𝑡(γ) é a expressão utilizada para calcular a taxa de aderência do TM ao vetor, e 

é definida na Expressão (2). Para encontrar a taxa de aderência para os estados que são 



 

49 

 

diferentes de 𝑝𝑖  é necessária uma demonstração que a Expressão (8) pode ser considerada 

uma função de probabilidade para substituir a função Expressa por (11). Se tomarmos a 

Expressão (8), e fizermos γ tender ao infinito, teremos o seguinte resultado: 

         limγ→∞𝑡 γ =   
1

γ
 − 1 +  

1

 γ+2 2                                    (16) 

            𝑡 ∞ =   
1

∞
 − 1 +  

1

 ∞+2 2                                          (17) 

         𝑡 ∞ = 0 − 1 + 0                                                  (18) 

                 𝑡 ∞ = 1                                                        (19) 

logo, 

            limγ→∞𝑡 γ = 1                                                   (20) 

sendo assim temos que: 

           𝑃 𝑋 = 𝑝𝑖 = 1 ⇔ lim
γ→∞

𝑡 γ = 1                                     (21) 

Da mesma forma, é possível admitir que 𝑃 𝑋 = ~𝑝𝑖 = 1 − 𝑡 𝛾  como pode ser 

observado a seguir: 

        𝑃 𝑋 = ~𝑝𝑖 = 0 ⇔ 1 − lim
γ→∞

𝑡 γ = 0                               (22) 

             lim
γ→∞

𝑡 γ → 𝑃 𝑋 = 𝑝𝑖 + 𝑃 𝑋 = ~𝑝𝑖 = 1                          (23) 

Pela Expressão (23), é possível confirmar que a pseudo-probabilidade pode ser 

utilizada para modelar o comportamento da movimentação do usuário. 

3.6  MÉTODO DE COMPOSIÇÃO DE VETORES 

Como apresentado na Seção 1.3, um dos objetivos deste trabalho é o de desenvolver 

uma técnica de predição de caminhos que seja adequada à ambientes de redes heterogêneas. 

Para isto, é necessário que esta técnica consiga modelar o caminho de um TM utilizando uma 

quantidade menor de registros comparada à técnica de armazenamento de todos os estados 

possíveis. Para isto, a técnica proposta neste trabalho utiliza uma regra onde os estados mais 
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próximos ao vetor e ao centro de atratividade são escolhidos, caso estes estados não façam 

parte da coleção de pontos. 

Observado o conceito da técnica proposta, percebe-se que se existir um vetor 

modelando um caminho em linha reta do usuário, significa que todos os pontos neste caminho 

podem ser excluídos, ficando apenas o estado onde o terminal móvel irá mudar a sua direção. 

Baseado nesta suposição é possível criar um método para a composição de vetores, onde 

possa se estabelecer uma quantidade mínima de estados necessários para o armazenamento. 

Sendo assim, um estado é dito ser de mudança de direção se, dado a lista de estados 

𝐿′ = {𝑥2, 𝑥1, 𝑥}, os vetores formados por (𝑥2, 𝑥1) e (𝑥1, 𝑥) possuírem um ângulo 𝜃 ≥

45°(Como é possível observar na Figura 4), então 𝑥1 é considerado um estado de mudança de 

direção. Tomando 𝑄𝑐  como a quantidade de estados de mudança de direção, é possível 

construir um coeficiente de curva que permita saber a quantidade de curvas necessárias para a 

modelagem da movimentação do usuário. Para isto deve-se dividir a quantidade de estados de 

mudança de direção pela quantidade total de estados que podem ser de mudança de direção, 

assim como demonstra a Expressão: 

             𝐶𝑐 =
𝑄𝑐

𝑇𝐸−2
                                                            (24) 

Onde 𝐶𝑐  representa o coeficiente de curvas, 𝑄𝑐  é a quantidade de curvas existente na 

movimentação dos usuários, e 𝑇𝐸  é a quantidade total de estados existentes na movimentação. 

O valor de 𝑇𝐸  é subtraído em duas unidades por existirem dois estados que não podem ser de 

mudança de direção, o primeiro estado e o último. 

A partir da Expressão (24) é possível encontrar a quantidade esperada de pontos a 

serem armazenados através da seguinte Expressão: 

        𝑄𝐸𝑒𝑠𝑝 = (𝑇𝐸 ∗ 𝐶𝑐) + 2                                            (25) 

Onde 𝑄𝐸𝑒𝑠𝑝  representa a quantidade de estados esperados a serem armazenados. 

Baseado nestes cálculos é possível observar que a quantidade de pontos reais 

armazenados será 𝑄𝐸𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 ≤ 𝑄𝐸𝑒𝑠𝑝 , uma vez que outros pontos podem ser retirados 

utilizando as regras propostas neste trabalho para o uso de vetores gravitacionais. 

Sendo assim, cada linha reta deve ser armazenada em um esquema 𝐸𝑛 𝐿𝑛 , γ𝑛  (Como 

é possível observar na Figura 4) e as curvas devem ser armazenadas em esquemas onde o 
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vetor de estados será maior que 2. Nota-se que este modelo de composição tem um alto grau 

de adequação a usuários que trafegam por avenidas e que costumam viajar em estradas. 

3.7  CONCLUSÕES 

Neste capítulo, foi apresentada a técnica de predição de caminhos desenvolvida para 

alcançar o objetivo desta dissertação. Esta técnica consiste em utilizar pontos 𝑝 = (𝑥, 𝑦) que 

podem ser representados por coordenadas geográficas (Latitude e Longitude), como unidade 

básica de representação. Estes pontos representam lugares onde o TM pode optar por mudar 

sua direção como, por exemplo, os cruzamentos. 

A idéia principal é modelar a trajetória do usuário através de uma coleção de vetores 

que exercem uma pseudo-força gravitacional sobre o TM, onde dado que o usuário está em 

um ponto em que tem a opção de mudar de direção, ele seguirá para o próximo ponto que 

estiver mais próximo do vetor e do seu destino. Esta regra foi adicionada para que pontos 

possam ser retirados do modelo da trajetória. A probabilidade a qual o TM tem de seguir o 

vetor é data pela Expressão (8) e depende da quantidade de vezes 𝛾 que o usuário refez a 

trajetória em questão.  

 A técnica de Vetor Gravitacional foi desenvolvida para oferecer a simplicidade que a 

técnica de Liu e Maguire (1995) oferece aos modelos de mobilidade, e os recursos que as 

técnicas de autômatos de aprendizado (HADJIEFTHMIADES, 2003) oferecem para o 

planejamento de reserva de recursos à infra-instrutora. Com o conceito de Vetor Gravitacional 

é possível oferecer estes serviços, independente do usuário está em redes homogêneas ou 

heterogêneas. 

 A deficiência que a técnica possui, é que ela não é capaz de descrever o 

comportamento do usuário em toda a região a qual ele está imerso. Para que isto fosse 

possível, a cada trajetória do usuário seria necessário manter uma matriz contendo os pesos 

para cada transição de estados em todo o mapa da região. Desta forma, optou-se por fazer um 

modelo mais simples de trajetória e eficaz em termos de armazenamento, do que um modelo 

complexo que incidiria em desperdício de recursos. 

 Embora a técnica possa ser aplicada a outros contextos, neste trabalho ela é 

considerada apenas para a predição de caminhos em redes heterogêneas, uma vez que este é o 
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objetivo da pesquisa. Sendo assim as simulações que forma realizadas, tiveram foco no 

objetivo. 

 

 

 

 



 

53 

 

4  DESCRIÇÃO DAS SIMULAÇÕES 

E ANÁLISES 

 

 

 

 

 

 

Este Capítulo apresenta a descrição do conjunto de simulações e análises estatísticas 

realizadas para validar a proposta do trabalho. Os modelos em rede de Petri são devidamente 

descritos, bem como as alterações realizadas no Network Simulator. 
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4.1  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão descritas as simulações e análises realizadas com o objetivo de 

validar a técnica proposta. Todos os artifícios utilizados e desenvolvidos neste capítulo têm a 

finalidade de auxilio às simulações, e não devem ser considerados como contribuições 

principais. O foco deste trabalho está relacionado a uma técnica de gerenciamento de 

caminhos, sendo esta técnica desenvolvida para se adequar a modelos de gerenciamento de 

mobilidade que venham a ser descritos no futuro. 

Para a análise, serão realizadas simulações que visam demonstrar que o uso de 

técnicas de predição de caminhos propicia uma melhora no handover em relação à diminuição 

do atraso gerado por este processo, devido à antecipação de algumas informações necessárias. 

As simulações foram realizadas fazendo-se uso de duas ferramentas: A primeira 

ferramenta é o TimeNet (2007), que utiliza modelos em Redes de Petri Estocásticas (BOLCH, 

2006, p. 94) (CHIOLA, 1993) 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 apenas 

alcançado quando um erro máximo é atingido. Neste trabalho, as simulações serão realizadas 

sobre Redes de Petri Estocásticas Generalizadas (CHIOLA, 1993). 

A segunda ferramenta que será utilizada é o NS-2.29 (Network Simulator), um 

simulador utilizado para realizar pesquisas na área de protocolos de redes em todas as 

camadas do modelo TCP/IP. Para realizar as simulações utilizando o NS com a técnica de 

Vetores Gravitacionais, algumas modificações foram feitas no código do simulador. Com este 

intuito, a implementação do MIH (DHEEPAK, 2006) desenvolvida pelo NIST (National 

Institute of Standards and Technology), será escolhida por possuir suporte a handover em 

redes heterogêneas. 

4.2  DESCRIÇÃO DAS SIMULAÇÕES NO TIMENET 

Antes de iniciar a descrição das simulações em redes de Petri, duas considerações 

devem estar bem esclarecidas: A primeira delas é que para as simulações, as escolhas que os 

usuários fazem quanto à forma como eles se deslocam devem ser consideradas aleatórias, 
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sendo sua escolha por seguir por sua rotina ou não descrita pelos pesos da transição de cada 

estado; o atraso gerado pelo processo de handover é formado por algumas componentes (por 

exemplo: handover em Camada Física, Camada de Enlace, Camada de Rede), onde cada 

componente inicia quando a anterior é concluído e com a predição de caminhos algumas 

destas podem ser antecipadas, porém nesta simulação será considerado que, quando há acerto 

de predição, o atraso é nulo. Aqui o atraso será considerado nulo, pois nos permite observar 

exatamente a influência que o atraso gerado por erros de predição tem sobre o atraso total em 

toda a viagem do usuário. 

Fazer as simulações considerando que usuários possuem uma escolha randômica 

permite avaliar qual o grau de eficiência da técnica se tais condições existissem, como se esta 

situação fosse o pior caso. 

4.2.1. MÉTODOS, PARÂMETROS E MEDIÇÕES DAS 

SIMULAÇÕES 

Para comparar a eficiência da técnica, três métodos serão avaliados: O MIPv6 com a 

ausência de qualquer tipo de predição; o SMIPv6 que utiliza o conceito de predição de 

caminhos; e o método proposto por este trabalho que será denominada pela sigla GV 

(Gravitational Vector). Nas simulações, o GV é considerado um protocolo de gerenciamento 

de handover baseado em predição de caminhos, onde dado que há um acerto de predição, 

todas as componentes do handover são antecipados. O modelo FMIPv6 não será avaliado 

neste trabalho, pois em Quintero (2006) o FMIPv6 foi avaliado através de modelos 

matemáticos, e foi constatado que o SMIPv6 possui vantagem sobre este método. 

Os modelos que são utilizados representam um TM com duas interfaces, uma Wi-Fi 

802.11 e uma WIMAX 802.16. Para a Wi-Fi é considerado que ela possui um diâmetro de 

alcance médio igual a 60 metros, e para a WIMAX é considerado que ela tem um diâmetro de 

alcance médio igual a 3000 metros. Sempre que o TM começa a se locomover, dois conflitos 

devem ser resolvidos para as técnicas que utilizam predição de caminhos: O primeiro conflito 

é quanto ao acerto de predição, onde as probabilidades de acerto e de erro dependerão dos 

pesos ajustados para cada parte do conflito; a segunda é quanto à seleção de rede, cujos pesos 

serão sempre ajustados em 50% para cada parte, sendo que este conflito é comum a todos os 

modelos. 
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Uma vez que todos os conflitos estiverem resolvidos (seleção de rede e acerto de 

predição), o TM estará se locomovendo dentro da área de cobertura da célula, e realizando o 

processo de handover. O tempo de permanência do TM na célula dependerá do raio desta e da 

velocidade a qual o TM se locomove, e o tempo de handover dependerá do erro ou do acerto 

de predição. Uma vez que o usuário termina o handover ele está conectado e todo o processo 

se repetirá quando o usuário sair da célula em questão. 

Dois parâmetros serão utilizados: O primeiro parâmetro será a velocidade do veículo, 

que deverá cobrir velocidades urbanas até as velocidades em rodovias; o segundo parâmetro 

será utilizado apenas para o modelo proposto GV, onde será variada a quantidade de vezes 

que o usuário refez o mesmo caminho denotado por 𝛾. 

Os valores que serão configurados para a velocidade média serão iguais a 18, 36, 54, 

72, 90, 108km/h. Estes valores permitem a observação do comportamento das técnicas 

analisadas para usuário que trafegam em ruas e avenidas das cidades até usuários que 

trafegam em rodovias. Os valores que serão configurados para a quantidade de repetição dos 

caminhos 𝛾 serão iguais a 3, 4, 6, 8, 10, 20. Estes valores permitem analisar o comportamento 

de TM em caminhos utilizados com pouca freqüência 𝛾 = 3, e utilizados com alta frequência 

𝛾 = 20. 

Todas as simulações serão realizadas de forma estacionária, onde o processo só chega 

ao fim quando um erro de simulação é atingido. Este tipo de simulação permite ao 

pesquisador obter dados com grande relevância estatística o que facilita as análises de 

comparação. Para as simulações será considerado um nível de confiança de 99% e o erro 

máximo será de 1% no TimeNet (2007).  

Na Tabela 2, estão listados os parâmetros utilizados para as simulações no TimeNet. 

Tabela 2 – Valores dos parâmetros das simulações em Redes de Petri 
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4.2.2. O MODELO DA TÉCNICA PROPOSTA 

O Modelo da técnica proposta denominada GV é apresentado na Figura 10. 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 surgindo assim um 

conflito. Os pesos configurados para estas transições representam a taxa de acerto de predição 

e a taxa de erro, onde o peso de TAcerto é ajustado dependendo do valor de γ para a 

simulação. O peso ajustado para TErro será sempre igual a 2 em todas as simulações com este 

modelo, pois aqui é considerado uma topologia com apenas cruzamentos. Dessa forma, dado 

que o dispositivo alcança um estado, ele poderá seguir apenas para três outros estados: seguir 

em frente; ir para a sua direita; ou ir para a sua esquerda. 

 

Figura 10– Modelo do Método Proposto. 

Independente da transição que seja disparada da marcação 𝑀𝐺𝑉1 = {(#𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜)} um 

token será colocado no lugar #PSelRede. Quando há um token no lugar #PSelRede, significa 

que o TM está passando por um processo de seleção de rede. Para esta simulação, será 

considerado que a probabilidade da escolha por qual rede se conectar são iguais para as duas 

tecnologias utilizadas, sendo assim, as transições TSelWifi e TSelWimax terão seus pesos 

ajustados para o valor 1. 

Quando uma das transições TSelWifi ou TSelWimax é disparada a partir do lugar 

#PSelRede, um token é gerado para o lugar #PCelWifi ou #PSelWimax, dependendo da 

transição foi disparada. Neste momento tem-se que o TM está sobre os domínios da célula da 

tecnologia escolhida, o que indica que ele está apto a conectar-se à Estação Base. O tempo de 

permanência do TM na célula em questão será configurado nas transições temporais 
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TtmpWifi e TtmpWimax, onde os valores configurados dependerão do tamanho da célula e da 

velocidade a qual o usuário estará se locomovendo (por exemplo, o usuário passará algo em 

torno de 2s na célula Wi-Fi se estiver a 108km/h). 

Uma vez que uma das transições temporais é disparada, o token é sempre gerado para 

#PFimCell, pois todas as transições posteriores as transições temporais são imediatas. Isto 

significa que o TM está deixando as dependências da célula e entrado 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 

TM 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 TM se conecta à rede sem sofrer atraso. Quando há erro de predição, o TM 

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, que automaticamente é disparada gerando um token 

para o lugar #PFimHandAcerto habilitando a transição #TFimHandAcerto, que também é 

disparada gerando um token para o lugar #PFimHand. Todo este processo não é necessário 

para a simulação, pois geraria o mesmo resultado se existisse um arco ligando a transição 

TAcerto ao lugar #PFimHand, porém esta estrutura é mantida por motivos de observação, 

uma vez que permite ao leitor distinguir o processo por trás do handover. 

Com o disparo da transição TErro, um token é gerado para o lugar #PInicioHandErro o 

que significa que o TM está iniciando o processo de handover. A transição temporal 

TtmpHandErro só está habilitada para disparar quando existir um token #PInicioHandErro e 

um token em #PCellWifi ou em #PCellWimax. Neste momento, o TM estará sobre os 

domínios de uma célula e estará se conectando a esta célula. O valor ajustado para a transição 

TtmpHandErro será igual a 1.9s, valor retirado de (LEE, 2004) e representa o atraso gerado 

pelo MIPv6 para o handover. 

No momento em que a transição temporal TtmpHandErro é disparada um token é 

gerado para o lugar #PFimHandErro, que em seguida é retirado e colocado no lugar 

#PFimHand devido ao disparo da transição imediata TFimHandErro. Sempre que houver um 

token no lugar #PFimHand, e as transições temporais TtmpWifi ou TtmpWimax ainda não 

estiverem habilitadas, significa que o TM estará conectado ao servidor de conteúdo, ou seja, 
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completou o processo de handover e já detém um CoA. Com o disparo de uma das transições 

temporais que está habilitada, um token é gerado para #PFimCell, habilitando a transição 

TFim, que automaticamente dispara gerando um token para o lugar #PInicio, iniciando assim 

todo o processo. 

Um caminho diferente do mencionado pode ser seguido quando as transições 

temporais estiverem habilitadas: a transição temporal que representa o tempo de permanência 

na célula (TtmpWifi ou TtmpWimax) pode ser disparada antes da transição que representa o 

atraso do handover (TtmpInicioHand). Quando isto acontece, significa que o TM saiu do 

alcance da célula sem conseguir ter sua conexão efetivada, o que implica em um atraso de 

handover maior. 

A seguir é listado o conjunto de marcações para o modelo GV, e na Figura 11, é 

mostrado o diagrama de alcançabilidade para este modelo. 

 𝑀𝐺𝑉1 = {(#𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜)} 

 𝑀𝐺𝑉2 = {(#𝑃𝑆𝑒𝑙𝑅𝑒𝑑𝑒, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜)} 

 𝑀𝐺𝑉3 = { #𝑃𝑆𝑒𝑙𝑅𝑒𝑑𝑒, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 } 

 𝑀𝐺𝑉4 = { #𝑃𝑆𝑒𝑙𝑅𝑒𝑑𝑒, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑 } 

 𝑀𝐺𝑉5 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑 } 

 𝑀𝐺𝑉6 =   #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑   
 𝑀𝐺𝑉7 =   #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑   
 𝑀𝐺𝑉8 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑 } 

 𝑀𝐺𝑉9 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑙, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑 } 

 𝑀𝐺𝑉10 = { #𝑃𝑆𝑒𝑙𝑅𝑒𝑑𝑒, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝐺𝑉11 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝐺𝑉12 =   #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜   
 𝑀𝐺𝑉13 =   #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑   
 𝑀𝐺𝑉14 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑 } 

 𝑀𝐺𝑉15 =   #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜   
 𝑀𝐺𝑉16 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝐺𝑉17 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑 } 

 𝑀𝐺𝑉18 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑 } 

 𝑀𝐺𝑉19 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝐺𝑉20 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝐺𝑉21 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑙, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝐺𝑉22 =   #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑙, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜   

 

A medição escolhida para a avaliação dos modelos 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 1 menos a proporção de 

tempo durante o qual o usuário estará conectado. Para medir o atraso gerado pelo handover, a 
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medida utilizada no TimeNet é igual: 1 − 𝑃{#𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑 > 0} medição esta que indica a 

proporção de tempo em que o TM está passando por handover, pois sempre que existir um 

token em #PFimHand, o TM estará conectado ao servidor de conteúdo. Ou seja, independente 

de haver erros ou acertos de predição, quando o dispositivo do usuário termina o handover, a 

partir dos disparos nas respectivas transições imediatas, um token sempre é gerado para o 

lugar #PFimHand, significando que o usuário estará conectado quando existir um token neste 

lugar. 

 

Figura 11– Diagrama de Alcançabilidade do Método Proposto GV. 

4.2.3. O MIPV6 

O modelo para o MIPv6 é mostrado pela Figura 12. 

 
 

Figura 12 – Modelo do MIPv6.  
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A Figura 12 apresenta o modelo para a avaliação do MIPv6 em redes heterogêneas. 

Todo o processo de seleção de redes é igual ao processo apresentado para o modelo do GV, a 

diferencia do MIPv6 é que não há erro ao acerto de predição, e o handover é feito de forma 

tradicional. O valor ajustado para a transição temporal TtmpMIPv6 é igual ao valor ajustado 

para o lugar TtmpErroHand da Figura 10. 

A seguir será listado o conjunto de marcações para o modelo MIPv6 e na Figura 12 

será mostrado o diagrama de alcançabilidade. 

 𝑀1 = {(#𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜)} 

 𝑀2 = {(#𝑃𝑆𝑒𝑙𝑅𝑒𝑑𝑒, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑀𝐼𝑃𝑣6)} 

 𝑀3 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑀𝐼𝑃𝑣6 } 

 𝑀4 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑀𝐼𝑃𝑣6 } 

 𝑀5 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝑀𝐼𝑃𝑣6 } 

 𝑀6 =  (#𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝑀𝐼𝑃𝑣6 } 

 𝑀7 = {(#𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝑀𝐼𝑃𝑣6)} 

 𝑀8 = {(#𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝑀𝐼𝑃𝑣6)} 

 𝑀9 = {(#𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑀𝐼𝑃𝑣6)} 

 𝑀10 =   #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑀𝐼𝑃𝑣6   

 𝑀11 = {(#𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑙, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝑀𝐼𝑃𝑣6)} 
 

A Medição utilizada será igual a 1 − 𝑃{#𝑃𝐹𝑖𝑚𝑀𝐼𝑃𝑣6 > 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 for disparada, as 

transições imediatas subseqüentes serão disparadas retirando assim o token de #PFimMIPv6, 

e a medição utilizada permitirá extrair a proporção do atraso gerado. 

 
 

Figura 13 – Diagrama de alcançabilidade do MIPv6.  
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4.2.4. MODELO DO SMIPV6 

A Figura 14 mostra o modelo em rede de Petri para o SMIPv6. A estrutura desta figura 

segue a mesma lógica do modelo do modelo proposto GV, porém, as transições TAcerto e 

TErro possuem valores diferentes dos apresentado para o modelo GV. Os valores ajustados 

para estas transições são 50 e 5, uma vez que o mecanismo de predição de caminhos não 

possui características probabilísticas.  

Quintero (2006) em seu trabalho desenvolveu o SMIPv6 e realizou simulações 

considerando as células num formato hexagonal, sendo assim, uma vez que o TM esta se 

locomovendo dentro de uma célula, ele terá 6 opções de células para seguir, e 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 configurada para 5, 

enquanto a transição TAcerto será configurada para 50 pois normalizando estes dois pesos a 

probabilidade de acerto será igual a 90% (𝑃 𝑋 = 𝑥𝑖 =
𝑇𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑇𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 +𝑇𝐸𝑟𝑟𝑜
 que será igual a 

50

55
≅ 90%) probabilidade máxima encontrada no trabalho de Liu e Maguire (1995) do qual a 

técnica de predição de caminhos do SMIPv6 é baseada. 

 
 

Figura 14 – Modelo do SMIPv6. 

Outra diferença existente entre este modelo e o modelo GV é que no SMIPv6 não há 

tratamento de erros de predição, por isso, sempre que um erro ocorrer, não há mais a 

possibilidade de haver acertos de predição. Por este motivo a transição imediata 

TFimHandErro é conectada diretamente com os lugares #PSelRede e #PInicioHandErro.   

A seguir será listado o conjunto de marcações possíveis para o modelo do SMIPv6, e 

na Figura 15 será apresentado o diagrama de alcançabilidade do modelo. 
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 𝑀𝑆𝑀1 = {(#𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜)} 

 𝑀𝑆𝑀2 = {(#𝑃𝑆𝑒𝑙𝑅𝑒𝑑𝑒, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜)} 

 𝑀𝑆𝑀3 = { #𝑃𝑆𝑒𝑙𝑅𝑒𝑑𝑒, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀4 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀5 =   #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜   
 𝑀𝑆𝑀6 =   #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜   
 𝑀𝑆𝑀7 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀8 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑙, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀9 = { #𝑃𝑆𝑒𝑙𝑅𝑒𝑑𝑒, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀10 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀11 =   #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜   
 𝑀𝑆𝑀12 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀13 =   #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜   
 𝑀𝑆𝑀14 = { #𝑃𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀1𝑆𝑀5 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀16 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑓𝑖, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 𝑀𝑆𝑀17 = { #𝑃𝐹𝑖𝑚𝐶𝑒𝑙𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥, #𝑃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 } 

 

 

Figura 15 – Diagrama de alcançabilidade do SMIPv6.  

A expressão que será utilizada para a medição será 1 − 𝑃{(#𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 >

0)𝑂𝑅(#𝑃𝐹𝑖𝑚𝐻𝑎𝑛𝑑𝐸𝑟𝑟𝑜 > 0)}, que dará exatamente a proporção de tempo que o usuário 

estará em handover, que por conseguinte tem em seu valor contrário a proporção do atraso 

gerado. 
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4.3  DESCRIÇÃO DAS SIMULAÇÕES NO NS 

Embora seja possível simular de forma eficiente e com coerência matemática um 

modelo em rede de Petri, utilizando a ferramenta TimeNet (2007), existem detalhes na 

implementação de técnicas – tais como a apresentada neste trabalho – que podem não ser tão 

visíveis com modelos matemáticos, como seriam na ferramenta NS. Outro motivo para o uso 

de outra ferramenta de simulação, é que outras métricas (perda de pacotes, por exemplo) 

podem ser avaliadas, pois já estão implementadas na ferramenta.  

O NS é um simulador de eventos discretos bastante conhecido no meio acadêmico. Ele 

foi utilizado para as simulações sobre a técnica proposta por este trabalho pelos seguintes 

motivos: por já possuir toda a estrutura necessária para simulações em rede; por ser um 

software de código aberto, permitindo assim as alterações necessárias; e por ser amplamente 

utilizado em diversos trabalhos em todo mundo. 

Para que as simulações sejam realizadas, algumas alterações no NS necessitaram ser 

feitas. Mas primeiramente é necessário que algumas considerações sobre o cenário de 

simulação sejam descritas: O primeiro fato a ser considerado, é que os usuários irão trafegar 

por uma topologia igual às encontradas nas ruas das cidades, onde há vários cruzamentos 

entre ruas, sendo que estes cruzamentos serão modelados como estados possíveis de serem 

alcançados, esta forma de guiar a movimentação do usuário é idêntica ao MMM (Manhattan 

Mobility Model) (ZHOU et al. 2004) diferenciando apenas as probabilidades que guiam o 

usuário. Os usuários só poderão trafegar por estes estados, algumas coordenadas não poderão 

ser visitadas dado que estas coordenadas representarão zonas residenciais. 

A topologia criada não será diretamente implementada no NS, ela será criada apenas 

para a tomada de decisão sobre a locomoção do usuário, sendo assim, a implementação da 

topologia do NS será mantida, mas a forma como o usuário se locomove será baseada nos 

estados que representam os cruzamentos. 

A movimentação dos usuários será considerada aleatória, ou seja, a tomada de decisão 

sobre o próximo destino do usuário dependerá de um fenômeno puramente aleatório, onde 

dependendo do parâmetro especificado, no caso a taxa de acerto de predição, a decisão por 

acerto ou erro de predição será maior ou menor. 
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Sendo assim, sempre que um nó móvel for criado, um esquema de mobilidade será 

criado automaticamente de forma aleatória, e o valor de acerto será colocado em cada vetor 

dependendo da configuração deste parâmetro para cada simulação. 

Toda a implementação da técnica poderá ser consultada no Anexo A. Antes de 

prosseguir com a descrição das simulações, existem considerações que precisam ser feitas 

sobre todo o processo que foi realizado, estas considerações serão listadas a seguir: 

 As simulações que serão realizadas visam apenas demonstrar que o uso da técnica 

proposta pode ser empregada para antecipar o handover independente de qual 

tecnologia será utilizada; 

 Para que seja possível analisar o atraso do handover utilizando a técnica de predição 

proposta, um método de antecipação de handover na camada de rede será descrito, 

porém com o único objetivo de avaliar o uso de um mecanismo de predição de 

caminhos em redes heterogêneas.  

O NS gera um arquivo trace contendo as informações sobre a simulação, e para extrair 

os resultados necessários, é preciso fazer uma análise deste arquivo. Porém houve a 

necessidade de alteração no código do NS para configurar uma simulação estacionária o que 

devido ao tamanho do arquivo trace gerado, levou a uma implementação que extraísse os 

valores necessários diretamente da execução da simulação.  

As simulações ocorreram no processo estacionário (PAWLIKOWSKI, 1990) para que 

fosse possível extrair dados normalmente distribuídos, por este motivo as simulações 

ocorreram com o seguinte processo: A cada 30 resultados de atrasos obtidos foi retirada uma 

média, e esta média foi armazenada; cada simulação só alcançou o término quando a média 

das médias atingiu um erro máximo de 1% com 99% de confiança. Desta forma, baseando no 

Teorema do Limite Central (TRIOLA, 2005, p. 133), garante-se que os dados obtidos 

seguiram uma distribuição normal, o que facilitou as análises e conclusões posteriores. 

 A média para cada intervalo de 30 handovers foi extraída da seguinte forma: 

                                                      𝑀𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 =
 𝑇𝑖 𝑡𝑎𝑐𝑘 −𝑡𝑙𝑖𝑛𝑘𝑈𝑝  

30
𝑖=1

30
                                           (26) 
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 Onde 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜  representa a média do atraso para este intervalo de 30 handovers, e 

𝑇𝑖 𝑡𝑎𝑐𝑘 −𝑡𝑙𝑖𝑛𝑘𝑈𝑝   indica o i-ésimo tempo de handover que é extraído pela diferença entre o 

momento em que o TM recebe um linkUp até o momento que ele recebe um ack da do HA. 

 Desta forma, a métrica utilizada para a simulação foi a seguinte: 

                                                   𝐸 =
𝑡0,01 

  𝑀𝑖−𝜇 𝑀  

𝑛−1

𝑛
≤ 0,01𝜇𝑀                                       (27) 

 Onde 𝑡0,01  indica o valor de t para 99% de confiança (ou 1% de significância), 𝑀𝑖  

significa a média de atraso para um dos i-ésimos conjuntos de 30 dados, 𝜇𝑀  é a média das 

médias dos atrasos e 𝑛 representa quantidade de elementos existentes no conjunto. Somente 

quando a expressão 𝐸 ≤ 0,01𝜇𝑀  for alcançada, a simulação chegará ao fim, e o valor de 𝜇𝑀  

será utilizado para validação. 

4.3.1. A IMPLEMENTAÇÃO DO MIH 

Para ser possível extrair os resultados desejados do NS, há a necessidade de se fazer 

alterações no MIPv6, uma vez que dado que o usuário sabe para onde está indo, seu 

dispositivo terá a capacidade de prever o acontecimento de um handover antecipando assim 

toda a troca de mensagem existente no processo como um todo. 

Dado que as simulações devem ocorrer em redes heterogêneas, não será possível 

utilizar a implementação do MIPv6 comum, uma vez que este não faz o gerenciamento das 

interfaces do dispositivo. Por este motivo, as alterações necessárias serão realizadas sobre a 

implementação do MIH no NS 2.29 (DHEEPAK, 2006). 

4.3.2. DESCRIÇÃO DO MÉTODO PARA OBTENÇÃO DE 

ENDEREÇO 

Antes de fazer as modificações necessárias, é necessário descrever a forma como o 

handover será antecipado, e indicar o passo a passo para a sua antecipação. 

Um método será descrito e implementado para que seja possível desenvolver 

simulações coerentes com a proposta deste trabalho. O protocolo em questão fará uso de 
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alguns eventos do MIH para dar início à busca por informações sobre o próximo handover, 

Assim como é mostrado na Figura 16. 

 

 
Figura 16 – Eventos do Método GV 

A Figura 17 apresenta a interação entre os eventos do MIH e a troca de mensagens 

feitas pelo terminal móvel e as estações bases que são candidatas a serem futuros pontos de 

conexão. Inicialmente, sempre que o MIH envia um evento Link Detected, o dispositivo do 

usuário envia uma mensagem em broadcast na camada de enlace informando o 

posicionamento predito para as estações base que estão a sua volta. Todas as estações bases 

que receberem esta mensagem verificam se o local predito está em sua área de cobertura, se 

estiver, a estação base envia uma mensagem para o terminal contendo as informações 

necessárias para a antecipação do handover. Quando o MIH envia um Link Up, o dispositivo 

móvel verifica se sua posição é igual à posição predita e em seguida, de posse das 

informações da sua próxima estação base, faz as configurações necessárias para poder se 

conectar. Uma vez que o terminal móvel já possua o novo endereço, o fluxo das aplicações é 

redirecionado, e as mensagens de Bind Update são enviadas aos seus respectivos destinos. 

A Figura 17 mostra de forma mais clara um fluxograma para a estação base e para o 

nó móvel do funcionamento do protocolo. 
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Figura 17 – Fluxograma do protocolo GV. 

4.4  MÉTRICAS PARA AS SIMULAÇÕES COM O NS 

As simulações ocorrerão com a utilização de uma aplicação de vídeo utilizando o 

Evalvid no NS (KLAUE, 2003), onde as métricas para validação serão as seguintes: 

 O atraso gerado pelo handover (que será o valor de 𝜇𝑀  da Expressão (27)); 

 Perda de pacotes no momento do handover; 

 PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) (GROSS, et al, 2004)  durante a ocorrência do 

handover; 

 PSNR de um vídeo de 40s 

O valor do atraso foi obtido através de uma alteração no código NS, onde a obtenção 

deste valor está expressa pela Expressão (27). O valores da perda de pacotes e PSNR 

(indicador de qualidade do vídeo) foram extraídos diretamente das ferramentas do EvalVid 

(KLAUE, 2003). 

O Atraso gerado será medido em segundos, diferentemente das redes de Petri onde o 

atraso é medido em proporção do tempo total da viagem. Os parâmetros utilizados aqui serão 

os mesmo apresentados para os modelos de rede de Petri. Para todos os métodos comparados 

as velocidades utilizadas serão iguais a 18, 36, 54, 72, 90, 108 km/h, o que permitirá verificar 

o atraso em velocidades nas vias urbanas, até velocidades em rodovias. Para o método GV, o 
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valor de acerto de caminhos γ, que serão configurados com os valores 3, 4, 6, 8, 10, 20, o que 

permitirá verificar o atraso para caminhos utilizados com pouca freqüência e alta freqüência. 

Para o vídeo de 40s, o parâmetro que será variado é a quantidade de handovers, e os valores 

serão iguais a 4, 8, 12, 16, 20. Estes valores que permitiram observar o grau de deterioração 

do vídeo. 

O cenário de redes heterogêneas será configurado com cinco células de rede WI-FI 

802.11 e uma célula de rede WIMAX 802.16, como mostrado na Figura 18. Serão 

comparados os métodos sem a utilização de predição de caminhos, ou seja, o handover apenas 

com o MIH; o método com a predição de caminhos, denominado aqui de GV. O SMIPv6 não 

será comparado pois sua implementação no NS, não existe na literatura. 

 

Figura 18 – Cenário das simulações 

A Tabela 3 contém os valores dos parâmetros que serão utilizados nas simulações. 
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Tabela 3 – Parâmetros das Simulações em NS 

 

Os parâmetros da simulação com vídeo podem ser vistos na Tabela 4.  

Tabela 4 – Parâmetros das Simulações de vídeo 
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5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Este Capítulo é dedicado a apresentar os resultados obtidos nas simulações e a analisar estes 

resultados de forma a validar a proposta do trabalho.  Cada simulação realizada é 

devidamente apresentada mediante Gráficos, e os resultados das simulações em redes de 

Petri juntamente com os resultados de atraso na simulação no NS são analisados 

estatisticamente através da utilização de testes de hipóteses. 
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5.1  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, são apresentados os resultados das simulações obtidas dos modelos 

previamente apresentados no Capítulo 4. Os resultados serão analisados com o intuito de 

comprovar a validade dos resultados obtidos.  

5.2  RESULTADO DAS SIMULAÇÕES NOS MODELOS DE 

REDE DE PETRI ESTOCÁSTICAS 

Nesta seção discutem-se os resultados obtidos pelas simulações com os modelos em 

redes de Petri. São apresentados os gráficos e, em seguida, estes resultados são analisados 

estatisticamente para uma melhor compreensão e para que dúvidas sejam esclarecidas sobre 

os valores obtidos. Os resultados apresentados estão expressos em termos de porcentagem, o 

que significa que o TM gastou certa porcentagem do tempo total da experiência vivida na 

simulação passando por vários processos de handover. Sendo assim, se o usuário se 

locomoveu por 1000s, e a taxa de atraso foi de 1%, 10s deste tempo ele gastou em handover, 

onde este tempo é a soma de todos os tempos dos handovers.  

O Gráfico 2, mostra o gráfico contendo os resultados das simulações para o MIPv6 e o 

método proposto GV. Os resultados dos dois métodos foram postos em um mesmo gráfico 

para demonstrar a diferença entre os valores.  

Como é possível observar no gráfico, o MIPv6 e bastante influenciado pela  alteração 

da velocidade chegando a um atraso próximo de 4% do tempo total de locomoção, enquanto 

que o método 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 TM 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 acarretará em uma quantidade de atraso maior com o 

aumento da velocidade. Para melhor exemplificar este fenômeno, se o tempo em que o TM 

leva para completar o handover for igual a 2s, e o tempo em que o usuário estará sobre os 

domínios da célula for igual a 1,7s, o usuário passará por esta célula e simplesmente não 

conseguirá se conectar. Isto fará com que o tempo em que o TM ficará sem conexão seja 

ainda maior. 
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Grafico 2 – Comparativo entre MIPv6 e GV. 

O Gráfico 3 contém os resultados da simulação do SMIPv6 em relação ao método 

proposto GV. 

 

Gráfico 3 – Comparativo entre GV e SMIPv6. 

O Gráfico 3 demonstra que o método proposto possui vantagem sobre o SMIPv6 em 

todas as velocidades, inclusive para velocidades próximas a 18km/h. Porém, como é possível 

observar, para velocidades médias próximas a 18km/h, os pontos que representam os valores 

do SMIPv6 e do GV estão bastante próximos, com uma diferença de apenas 0,07%. Mesmo 

para uma simulação estacionária, ainda não é possível afirmar que o método GV é superior ao 

SMIPv6. Para se fazer a afirmação de que o método proposto é melhor que o SMIPv6, é 

necessário que alguns tratamentos estatísticos sejam realizados utilizando testes de hipóteses 

(TRIOLA, 2005, p. 185). 
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5.2.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS PARA 

AS SIMULAÇÕES COM O TIMENET 

Para que seja possível verificar a validade dos resultados estatisticamente, é necessário 

primeiramente apresentar os resultados em seu formato numérico. A Tabela 5 mostra os 

resultados obtidos com as simulações do SMIPv6. 

Tabela 5 – Resultados Obtidos sobre o Modelo SMIPv6. 

 
Os resultados do modelo proposto são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Resultados Obtidos sobre o Modelo Proposto GV. 

 

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos após as simulações sobre o modelo GV com 

as variações do parâmetro γ, como especificado no Capítulo 4.  

O Gráfico 4, apresenta todos os resultados das simulações com o TimeNet em um 

gráfico tridimensional, onde a primeira dimensão (largura), apresenta os valores do parâmetro 

velocidade, a segunda dimensão (altura) apresenta os valores do atrasos obtidos com as 

simulações, e a terceira dimensão apresenta (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 6 é apresentado no 

Gráfico 4, onde é possível observar como a variação da velocidade do TM juntamente com a 

variação da taxa de acertos afetam o atraso gerado no processo do handover.  
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Assim, o Gráfico 4 apresenta uma superfície que demonstra a forma como a variação 

da velocidade e do valor de γ afetam os resultados. É possível observar que para GV3 (γ =

3), a uma velocidade de 108 km/h, o valor do atraso aproxima-se de 1,5%, enquanto que para 

uma velocidade de 18 km/h aproxima-se de 0,25%, uma diferença de 1,25%. 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 TM com pouca vida rotineira, é bastante afetado pela velocidade em que trafega. Através 

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 TM 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 4 – Superfície do método proposto para simulações no TimeNet.  

Como especificado no final da Seção 2.6, um teste de hipótese foi feito com o intuito 

de demonstrar se há diferenças entre os valores obtidos entre o SMIPv6 e o método GV20 – 

que representa o valor γ = 20 – para uma velocidade média igual a 18km/h, uma vez que 

ambos os valores apresentam-se próximos no Gráfico 3 e, apenas observando este gráfico, não 

é possível supor que há diferenças entre os valores. 

Para que o Teste T seja utilizado, deve-se supor normalidade nos dados, porém, por se 

tratar de simulações estacionárias, pode-se afirmar que os dados seguem uma normal, já que 

este tipo de simulação utiliza a média das médias como resultado, e pelo teorema do limite 

central (TRIOLA, 2005, p. 133), a média das médias sempre segue uma normal. 

O tipo de artifício utilizado para se alcançar a Expressão (6) é possível, pois o teste de 

hipótese está sendo realizado no mesmo conjunto de dados resultante de uma simulação 
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estacionária onde o erro alcançado é próximo do erro máximo 𝐸, e o nível de confiança é 

igual ao previamente configurado. Ou seja, para se alcançar o erro 𝐸1 é necessário que o valor 

do desvio padrão seja 𝑆 = 𝑆1, a quantidade de amostras 𝑛 = 𝑛1, e o nível de confiança seja 

igual ao nível configurado. 

Uma vez definida a expressão que será utilizada para realizar o teste de hipótese, cabe 

agora descrever os valores que serão utilizados para os cálculos. Os valores das médias que 

serão comparados serão o SMIPv6 e o método proposto com o valor γ = 20 a uma velocidade 

média de 18km/h pois, como observado no Gráfico 3, os pontos das curvas estão mais 

próximas. Os dados utilizados foram retirados diretamente das Tabelas 5 e 6. 

Os valores para cada parâmetro podem ser vistos na seguinte lista: 

 Médias Amostrais, 𝑋 1 = 0,072 e 𝑋 2 = 0,143; 

 Erros, 𝐸1 = 0,00072 e 𝐸2 = 0,00143, uma vez que os erros foram configurados a 

1%; 

 𝑡0,01 = 2,57, uma vez que a simulação foi configurada para 99% de confiança, ou seja 

1% de significância, com n-1 graus de liberdade. 

Para o teste de hipótese, o valor de 𝜇1 será a média que será testada para o método 

GV, e 𝜇2 será a média do SMIPv6. As hipóteses que serão testadas serão: 

𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 ≥ 0 

𝐻𝑎 : 𝜇1 − 𝜇2 < 0 

Onde a hipótese nula indica que as médias testadas são iguais ou a média do método 

GV é maior que a média do SMIPv6, e a hipótese alternativa indica que o método proposto 

possui uma média menor que o SMIPv6. 

O teste será realizado com um nível de significância de 1%. O valor de t encontrado 

foi 𝑡 = −114,31, valor que está abaixo da região crítica que é igual a -2,57. O que oferece 

indícios de que a hipótese nula pode ser descartada, aceitando-se assim a hipótese de que para 

este experimento o valor da média de atraso é menor que o valor do SMIPv6. Como esta é a 

menor diferença entre as médias obtidas, todas as simulações foram realizadas sobre os 

mesmos parâmetros, e a diferença entre a região crítica e o valor de t foi menor que -100. É 
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possível assumir que todos os valores seguem a mesma hipótese para os valores existentes no 

Gráfico 3 e que os valores da curva GV20 possuem uma média de atraso menor que o 

SMIPv6. 

Para realmente se ter certeza de que o método GV20 possui uma média de atraso 

menor que o SMIPv6, será realizado um teste de hipótese emparelhado (TRIOLA, 2005, p. 

255) com os dados das simulações. A Tabela 7 ilustra os dados que serão utilizados para este 

teste de hipótese. 

Tabela 7 – Dados do teste de hipótese emparelhado GV20 X SMIPv6 

 

Com os dados da Tabela 7 é possível montar o teste de hipótese, os valores das 

estatísticas são listados a seguir: 

 

 𝑑 = −0,418, onde 𝑑  representa a diferença entre as médias; 

 𝑆𝑑 = 0,21, onde 𝑆𝑑  é o desvio padrão amostral da diferença entre as médias; 

 𝑛 = 6, quantidade de médias testadas. 

A expressão que será utilizada é a do teste t para amostras emparelhadas dada pela 

seguinte expressão: 

                         𝑡 =
𝑑 −𝜇𝑑

𝑆𝑑

 𝑛

                                                            (26) 

As hipóteses que serão testadas são as seguintes: 

𝐻0: 𝜇𝑑 ≥ 0 

𝐻𝑎 : 𝜇𝑑 < 0 
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A hipótese nula indica que a média das diferenças é maior ou igual a zero, ou seja, não 

há diferenças entre os dois métodos; e a hipótese alternativa indica que a média das diferenças 

é menor que zero, o que significa que o método proposto possui um atraso menor que o 

SMIPv6. Para este teste é utilizado um nível de significância de 1%, e a quantidade de graus 

de liberdade utilizado é 5. 

Aplicando-se os valores obtidos na Expressão (26) é possível obter o valor de 𝑡 =

−4,8, que está fora da região crítica cujo valor é de -4,03, que revela indícios que é possível 

rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Agora existem fortes indícios para se 

afirmar que o método proposto com um valor de acerto igual a 20, gera um atraso menor que 

o SMIPv6 baseado nas simulações realizadas. 

Todas as análises aqui descritas são referentes ao SMIPv6 e o método proposto com 

um valor de acerto γ = 20. A última análise que será realizada sobre os modelos de redes de 

Petri Estocásticas será um teste emparelhado entre o método GV3 e o SMIPv6 para identificar 

se o SMIPv6 possui um atraso médio menor que o método GV com o valor de acerto γ = 3. 

A Tabela 8 ilustra os valores que são utilizados neste teste. 

Tabela 8 – Dados do teste de hipótese emparelhado GV3 X SMIPv6 

 

Utilizando os dados da Tabela 8, é possível montar o teste de hipóteses. Os valores das 

estatísticas são os seguintes: 

 𝑑 = −0,265;  

 𝑆𝑑 = 0,21;  

 𝑛 = 6;  

As hipóteses que serão testadas serão: 
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𝐻0: 𝜇𝑑 ≥ 0 

𝐻𝑎 : 𝜇𝑑 < 0 

A hipótese nula que será testada é que a média das diferenças é maior ou igual a zero, 

o que indica que o método GV e o SMIPv6 possuem médias iguais, e a hipótese alternativa é 

que a media das diferenças é menor que zero, o que indica que o SMIPv6 possui uma média 

de atraso menor que o GV3. 

Aplicando-se os valores listados para o teste na Expressão (26), encontra-se o valor de 

𝑡 = −3,897, valor este que dentro dos limites da região crítica que é igual a -4,03 para um 

nível de significância de 1%. Desta forma há indícios de que não se deve rejeitar a hipótese 

nula, o que permite concluir que se for utilizado o método proposto GV com uma quantidade 

de acertos γ = 3, pode-se obter um resultado compatível com o modelo SMIPv6. 

Pelos resultados obtidos e analisados, e baseado nas simulações realizadas, é possível 

concluir que o método proposto possui um grau de eficiência melhor que o MIPv6 e 

compatível ou melhor que o SMIPv6. 

5.3  RESULTADO DAS SIMULAÇÕES COM O NS 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos após as simulações realizadas 

sobre o NS, todos os detalhes (método para obtenção de endereços, métricas, cenário de 

simulação) destas simulações poderão ser encontrados no Capítulo 4. O Gráfico 5 ilustra os 

resultados obtidos onde são comparados o GV20 e o MIPv6 com MIH. 

Os resultados apresentados no gráfico mostram 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 vai da detecção de um 

link melhor (MIH levanta um linkUp) até o tempo em que o TM realiza o Bind Update 

(JOHNSON, 2004) (TM recebe um ack do HA). 

Como é possível observar no Gráfico 5, o atraso gerado pelo MIPv6, independente da 

velocidade média do veículo, está sempre entre 500 e 600 ms, enquanto o método proposto 

com o valor de γ igual a 20, possui um atraso sempre abaixo de 50ms.  
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Gráfico 5 – Comparativo entre o MIPv6 com MIH e o GV20.  

Antes de concluir o resultado destas simulações, será realizado um teste de hipótese 

emparelhado entre os resultados do MIPv6 e do método proposto GV3. O teste de hipótese 

utilizado é o teste t emparelhado, pois estas simulações foram realizadas de forma a garantir 

que os resultados obtidos sigam uma distribuição normal como foi descrito na Seção 4.5.2. A 

Tabela 9 ilustra os dados encontrados na simulação sem o uso da técnica de predição de 

caminhos. 

Tabela 9 – Resultados sobre as simulações no NS sem predição 

 
A Tabela 9 ilustra os valores das simulações realizadas sem o uso da técnica de 

predição de caminhos, que em termos práticos seria o MIPv6 com o MIH gerenciando os 

eventos. A Tabela 10 ilustra os valores obtidos com as simulações em NS utilizando a técnica 

de predição de caminhos e a técnica descrita no Capitulo 4 para a simulação 

Tabela 10 – Resultado sobre as simulações no NS com predição 

 



 

81 

 

O Gráfico 6, da mesma forma que o Gráfico 4, ilustra uma superfície que demonstra a 

forma como os dados da Tabela 10 se comportam de forma mais visível para as simulações no 

NS. É possível observar que para o GV3, os valores obtidos independente da velocidade do 

TM, estão próximos de 200ms enquanto 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), o que indica que as velocidades 

configuradas têm pouca influência no atraso gerado quando utilizada a técnica de predição de 

caminhos. 

 

Gráfico 6 – Superfície demonstrativa do método proposto para simulações no NS 

Uma vez de posse dos dados das simulações, é possível montar o teste de hipóteses e 

verificar a diferença entre as médias dos métodos analisados. A Tabela 11 apresenta os 

valores que serão utilizados no teste t emparelhado. Os valores das estatísticas encontradas 

são: 

 𝑑 = −0,33078;  

 𝑆𝑑 = 0,01542;  

 𝑛 = 6;  
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Tabela 11 – Dados do teste de hipótese emparelhado GV3 X MIPv6 

 

As hipóteses testadas serão as seguintes: 

𝐻0: 𝜇𝑑 ≥ 0 

𝐻𝑎 : 𝜇𝑑 < 0 

A hipótese nula representa a igualdade entre as médias, o que significa que ambos os 

métodos geram a mesma quantidade média de atraso, enquanto a hipótese alternativa mostra 

que o método proposto GV com uma quantidade de acertos igual a 3 gera uma quantidade de 

atraso menor que o MIPv6. 

Aplicando-se os valores encontrados na Expressão (26), encontra-se o valor de 

𝑡 = −52,5892, valor este que está abaixo da região crítica que é delimitada pelo valor 

𝑡0,01 = −4,03 para 5 graus de liberdade e nível de significância igual a 1%. O resultado 

obtido indica que existem indícios para rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, 

indicando assim que o método proposto gera uma média de atraso menor que o MIPv6. 

Ainda, observando os resultados, nota-se que a diferença obtida entre as médias é igual a 

0,33078s, o que oferece embasamento suficiente para afirmar que o método proposto gerará 

uma diferença maior que 300 ms para qualquer valor de acerto. 

5.3.1. RESULTADOS UTILIZANDO TRÁFEGO DE VÍDEO 

O Evalvid (KLAUE, 2003) é uma ferramenta que permite a análise de tráfego de vídeo 

para as simulações no NS. Os resultados obtidos ajudam a observar o grau de deterioração 

que o processo de handover causa a qualidade dos vídeos utilizados. O Gráfico 7 ilustra a 

quantidade de pacotes perdidos durante a ocorrência do handover. 
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Gráfico 7 – Perda de Pacotes por Handover 

No Gráfico 7 é possível observar que quando não há predição de caminhos (na figura 

corresponde ao N/P), a quantidade de pacotes perdidos ultrapassa a marca dos 60 em 

decorrência do handover, livre de outras conseqüências; enquanto que quando há predição de 

caminhos, mesmo que a quantidade de acertos seja igual a 3, a quantidade de pacotes perdidos 

está sempre abaixo de 30. 

O Gráfico 8 ilustra o PSNR (GROSS, et al, 2004) por handover, juntamente com o 

desvio padrão para cada valor médio apresentado. 

 

Gráfico 8 – PSNR por Handover 

O Gráfico 8 indica os valores do PSNR no segundo em que está ocorrendo o 

handover. É possível observar que quando não há predição de caminhos, o PSNR é igual a 32 

que indica um valor de MOS (Mean Option Score) igual a 4 para esta simulação, enquanto 

que para valores de acerto maiores que 3, o valor é maior que 37, o que indica MOS igual a 5 

para esta simulação. O Valor representado por N/H indica o PSNR obtido para a simulação 

sem a ocorrência de handovers, o que nos permite observar que com a presença de handovers, 

a utilização de predição de caminhos permite uma menor degradação da qualidade do vídeo. 
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O Gráfico 9 mostra a vazão em bits/s no momento da ocorrência do handover. Neste 

gráfico observa-se que a ocorrência do handover sem a utilização de predição de caminhos 

(N/P no gráfico) faz com que a vazão da rede caia para valores próximos de 40kbps. Quando 

utilizado predição de caminhos, independente da quantidade de acertos, a vazão está sempre 

acima de 60kbps. 

 
 

Gráfico 9 – Vazão por Handover 

O Gráfico 10 mostra o resultado da simulação com um vídeo de 40s onde são variadas 

as quantidades de handovers neste intervalo. 

 

Gráfico 10 – PSNR X Quantidade de Handovers 

A partir do Gráfico 10, observa-se que, quanto maior a ocorrência de handovers,  há 

uma redução linear nos valores do PSNR quando não há predição de caminhos, enquanto que 

com predição (W/P) o valor do PSNR tem uma redução menor. O Gráfico 11 ilustra a curva 

dos desvios padrões para a simulação apresentada no Gráfico 10, o que demonstra que embora 

as distâncias dos valores do Gráfico 10 estejam relativamente próximas (para 4 handovers, a 
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diferencia do PSNR fica em torno de 3) pelo Gráfico 11 que quando não há predição a 

variabilidade é maior (curva N/P). 

 

Gráfico 11 – Desvio Padrão X Quantidade de Handovers 

Na Figura 19 é possível observar os quadros do vídeo no momento em que o handover 

está ocorrendo. 

 

Figura 19 – Imagens do Vídeo Sem Predição e Com Predição 

Na Figura 19, é possível observar a qualidade da imagem do vídeo quando não há 

predição de caminhos (Figura 19(a) – com atraso de 550ms) e quando há predição de 

caminhos (Figura19(b) – com atraso de 35ms). Estas imagens foram colhidas no momento em 

que o handover está ocorrendo, desta forma é possível observar o ganho de qualidade quando 

há o uso de predição. Embora a diferença na qualidade do vídeo como um todo mostrada no 

Gráfico 10 não seja tão grande (a maior diferença é menor que 10), a Figura 16 nos ajuda a 

observar que, quando não há predição de caminhos, há uma grande distorção na imagem o 

que naquele momento torna-se um inconveniente para o espectador. Enquanto que a 

deformação do vídeo quando há predição de caminhos é praticamente inexistente. 
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Como é possível observar no Gráfico 10, em todos os experimentos o MOS para o 

vídeo como um todo é igual 5, o que teoricamente permitiria a utilização de uma vídeo 

conferência em todos os casos, porém como é possível observar pelo Gráfico 11, nos casos 

em que não há predição de caminhos, o valor do PSNR tem grande variabilidade; e baseado 

na Figura 19(a), é possível observar que nos momentos de handover, a deformidade do vídeo 

poderia inviabilizar o uso de vídeo conferência. 

5.4  CONSIDERAÇÕES 

Este capítulo apresentou os resultados alcançados nas simulações descritas no capítulo 

4. Através de algumas análises foi possível demonstrar que: o método proposto, quando 

aplicado a uma técnica de gerenciamento de mobilidade possui um grau de eficiência melhor 

que as técnicas sem uso de predição de caminhos (onde no melhor caso a diferença para o 

atraso chega a ser 10 vezes menor); e melhor ou compatível com técnicas que utilizam 

mecanismos de predição de caminhos. Os testes estatísticos realizados apresentados na tabela 

12 ratificam esta afirmação contida neste parágrafo.. 

A Tabela 12 mostra um resumo dos testes de hipótese, e os resultados obtidos em cada 

teste. 

Tabela 12 – Resumo dos testes de hipóteses realizados. 

Descrição do Teste. Estatísticas do 

Teste 

Testes Resultado 

Teste entre o GV20 e 

SMIPv6 com velocidade 

igual 18Km/h 

𝑋 1 = 0,072 e 𝑋 2 = 0,143; 

𝐸1 = 0,00072 e 𝐸2 =
0,00143; 𝑡0,01 = 2,57. 

𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 ≥ 0 

𝐻𝑎 : 𝜇1 − 𝜇2 < 0 

𝑡 = −114,31; Decidi-se 

rejeitar a hipótese nula. 

Teste emparelhado entre 

GV20 e SMIPv6. 

 

 

𝑑 = −0,418; 𝑆𝑑 = 0,21; 

𝑛 = 6. 

𝐻0: 𝜇𝑑 ≥ 0 

𝐻𝑎 : 𝜇𝑑 < 0 

𝑡 = −4,8; Decide-se 

rejeitar a hipótese nula 

Teste emparelhado entre 

GV3 e SMIPv6 
𝑑 = −0,265; 𝑆𝑑 = 0,21;  

𝑛 = 6. 

𝐻0: 𝜇𝑑 ≥ 0 

𝐻𝑎 : 𝜇𝑑 < 0 

𝑡 = −3,897; Decide-se 

não rejeitar a hipótese 

nula. 

Tente emparelhado entre 

GV3 e MIPv6 para 

simulações no NS. 

𝑑 = −0,33078; 𝑆𝑑 =
0,01542; 𝑛 = 6;  

𝐻0: 𝜇𝑑 ≥ 0 

𝐻𝑎 : 𝜇𝑑 < 0 

𝑡 = −52,5892; Decide-se 

rejeitar a hipótese nula. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

Neste Capítulo são apresentadas as conclusões e considerações sobre toda a pesquisa 

realizada, bem como são apresentadas as contribuições obtidas no decorrer da pesquisa. 

Também são apresentadas temas de pesquisas para trabalhos futuros 
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Este trabalho apresentou uma técnica que permite a predição de caminhos em redes 

heterogêneas. As informações são armazenadas com base na topográfica das ruas, 

diferentemente das técnicas existentes na literatura, cujas informações armazenadas se 

baseiam nas células das tecnologias suportadas pelo TM, e foram desenvolvidas para redes 

homogêneas 

6.1  DISCUSSÃO SOBRE O TRABALHO 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de propor uma técnica de predição de 

caminhos para ambientes em cenários de redes heterogêneas de forma a minimizar a 

complexidade gerada pelas técnicas descritas para redes homogêneas (redes com apenas um 

tipo de tecnologia). Inicialmente, foi levantado o conhecimento necessário para direcionar o 

desenvolvimento, onde se constatou que utilizar informações de células para a predição de 

caminhos em redes heterogêneas levaria a um gerenciamento de mobilidade ineficiente e a um 

desperdício de memória. Foi constatado também que técnicas de predição que possuem 

propriedades probabilísticas facilitam o design de modelos de gerenciamento, pois os ajudam 

a fazer um melhor planejamento sobre a reserva de recursos. 

Com as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica, foi possível 

desenvolver uma técnica cujas informações armazenadas são pontos geográficos que 

representam locais onde o TM do usuário possa mudar de direção, em que a junção destes 

pontos formam vetores que exercem uma pseudo-força de atração sobre o TM. Assim, é 

possível modelar a rotina do usuário através de uma coleção de vetores, onde devido à 

propriedade de atração deste vetor pode-se omitir alguns pontos, neste caso os estados 

escolhidos durante a viagem do usuário será o estado mais próximo do vetor que o guia 

naquele momento. Com a utilização do valor γ, (que representa a quantidade de vezes que o 

usuário refez o caminho modelado), é possível assumir uma propriedade probabilística para a 

técnica, pois a probabilidade de escolha de um estado dependerá da normalização dos pesos, 

onde o estado mais próximo do vetor é o detentor do peso γ e os demais recebem peso 1. 

 A técnica desenvolvida permite modelar os caminhos dos usuários com a simplicidade 

oferecida pela técnica de Liu e Maguire (1995), e as propriedades oferecidas pela técnica 

apresentada em (HADJIEFTHMIADES, 2003), com a vantagem de ser utilizada em redes 

heterogêneas. 
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Por fim, foram realizadas análises que demonstraram que o uso da técnica proposta 

reduz o atraso gerado no processo de handover em até 10 vezes, e quando comparada com 

outras técnicas (SMIPv6), os resultados obtidos apresentaram maior eficiência (150% para o 

melhor caso). Para as simulações de vídeo foi constatado que no momento em que o handover 

está ocorrendo, a qualidade permanece a mesma, o que não ocorre quando não é utilizada uma 

técnica de predição de caminhos, onde foi observada a aparição de borrões no vídeo no 

momento do handover.  

6.2  PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

A primeira contribuição apresentada foi a revisão literatura técnica realizada, onde foi 

possível constatar que as técnicas de predição de caminhos atuais não são adequadas para 

redes heterogêneas, demonstrando assim a necessidade de outra linha de pensamento para este 

ambiente. 

A segunda contribuição foi o desenvolvimento de uma técnica de predição de 

caminhos que é independente de tecnologia e de métodos de gerenciamento de mobilidade. 

Possui propriedade probabilística e é adequado a ambientes heterogêneos. Esta técnica é 

independente de tecnologia, pois não utiliza as informações das estações bases como unidade 

fundamental, e sim coordenadas geográficas, o que a torna também independente de modelos 

de mobilidade. 

A terceira contribuição foi a forma como a técnica foi validada. Primeiramente 

utilizaram-se modelos de redes de Petri para realizar a validação com outras técnicas, com 

posterior validação da técnica utilizando a ferramenta NS, onde a técnica proposta foi 

implementada no código desta ferramenta. O código fonte da alteração segue no anexo A e 

pode ser utilizado por outros pesquisadores para análises futuras. 

6.3  TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros, pretende-se melhorar o método GV evoluindo-o para um 

padrão GVEMIPv6 (Gravitational Vector for Enhancement of Mobile IP version 6), 

utilizando os mecanismos do MIH para facilitar a operação do terminal móvel na antecipação 
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das informações. Também pretende-se realizar um testbed para demonstrar, através de um 

protótipo, a eficiência desta técnica para redes heterogêneas. 

O método desenvolvido para as simulações no NS permitiu demonstrar que é possível 

utilizar a técnica de predição de caminhos para facilitar a troca de mensagens em camada de 

enlace de dispositivos móveis. O método também poderá auxiliar e/ou ser estendido na 

construção de padrões a serem utilizados em redes ad-hoc veiculares, facilitando assim o 

gerenciamento destas redes. 
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Anexo A 
Anexo A 
Código da implementação do NS  

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/common/scheduler.h e está contido entre as linhas 229 e 
278. 

/* 
 * Esta classe representará a unidade dos estados que 

serão utilizados para 
 * construir a topologia das ruas das cidades. 
 */ 

class Estado{ 
 
                             //Cada estado será 

identificado pela tupla X e Y 
    int X_;                  //Representa o identificador X do 

estado 
    int Y_;                  //Representa o identificador Y do 
estado 
    double Dist_;            //Distância que cada rua terá 
entre os crusamentos 
     

 
public: 

    //Atributo estático que conterá o primeiro estado 
do mapa. 
    static Estado* Primeiro_; 

 
    //indica se o deslocamento é horizontal 

    int isHorizon; 
 

    //Os quatro atriburos seguintes servem para 
construir o mapa. 
    Estado* frente_; 
    Estado* esquerda_; 
    Estado* direita_; 
    Estado* traz_; 
 

    //Os três atributos a seguir são utilizados para 
guardar as informações 

    //das estações bases preditas. 
 

    static int prefixWIMAX; 
    static int prefixWIFI; 
    static int prefixUMTS; 

 

    //Método utilizado para a construção do mapa com 
um tamanho x,y. 

    //Quando a construção é finalizada, o atriburo 
Primeiro_ conterá a 

    //Referência para o estado 1,1. 
    void constroiEstados(int x, int y, double dist); 

 
    //Método que retorna o estado identificado pela 

tupla x,y 
    Estado* devolveEstado(int x, int y); 
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    //Método que retorna o valor de X_ 

    inline int getX(){return X_; } 
 
    //Método que retorna o valor de Y_ 

    inline int getY(){return Y_; } 
 
    //Método que retorna a distância configurada. 

    inline double getDist(){return Dist_; } 
 

}; 
O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-

2.29/common/scheduler.cc e está contido entre as linhas 1069 e 
1118. 
 
//Método criado para criar o mapa de estados 
void Estado::constroiEstados(int x, int y, double dist){ 

 

 
    //Cria o primeiro estado do mapa 

    Primeiro_ = new Estado; 
 
    //Configura os valores dos atributos 

    Primeiro_->X_=1; 
    Primeiro_->Y_=1; 
    Primeiro_->Dist_=dist; 
    Primeiro_->direita_=NULL; 
    Primeiro_->esquerda_=NULL; 
    Primeiro_->frente_=NULL; 
    Primeiro_->traz_=NULL; 

 
    Estado* aux1; 
    Estado* aux2; 

 
 
    //Cria todos os estados do mapa que terá um tamanho 

x,y e uma distância 
    //dist em comprimento. 

    for (int i = 2;i<x;i++){ 
        for (int j = 2;j<y;j++){ 
            aux1 = new Estado; 

 
            aux1->X_ = j; 
            aux1->Y_ = i; 
            aux1->Dist_ = dist; 
            aux1->direita_ = NULL; 
            aux1->esquerda_ = NULL; 
            aux1->traz_ = NULL; 

            aux1->frente_ = NULL; 
 

            if(j>1){ 
                aux2 = devolveEstado(j,i-1); 
                aux1->traz_ = aux2; 
                if(aux2!=NULL) 
                aux2->frente_ = aux1; 
            } 

 
            if(i>1){ 
                aux2 = devolveEstado(j-1,i); 
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                aux1->direita_=aux2; 

                if(aux2!=NULL) 
                aux2->esquerda_=aux1; 
            } 

 
        } 
    } 
} 
 

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/common/scheduler.cc e está contido entre as linhas 1120 e 
1148. 
 
Estado* Estado::devolveEstado(int x, int y){ 

 
    //Pega a referência do primeiro estado 

    Estado* aux = Estado::Primeiro_; 

 
    //Encontra o estado no eixo de X 
 

    if(!x || !y) 
        return NULL; 
 

    for (int i = 1;i<x;i++){ 
        if(aux->direita_==NULL) 
            return NULL; 

 
            aux = aux->direita_; 

 
    } 

 
    //encontra o estado no eixo de Y 

    for (int i = 1; i<y; y++){ 
        if(aux->frente_==NULL) 
            return NULL; 

 
            aux = aux->frente_; 
    } 

 
    //Retorna o estado encontrado 

   return (aux); 
} 
 

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/common/MobileNode.h e está contido entre as linhas 114 e 
135. 
 

//esta estrutura será utilizada como estrutura para o esquema 
de mobilidade. 
struct ponto{ 

 
    //Representa o ponto real deste objeto 
    int x; 
    int y; 

 
    //indica a quantidade de acertos para esta lista 
    int acertos; 
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    //indica qual a lista do esquema de mobilidade 

    int lista; 
 

    //utilizada para configurar uma lista simplesmente 
encadeada 
    ponto* prox; 

 
    //indica qual o primeiro ponto da lista 
    static ponto* prim; 

 
    //armazena o estado onde este ponto está inserido. 
    Estado* estado; 
}; 
 

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/common/MobileNode.h e está contido entre as linhas 193 e 
203. 

 
//Variável que armazena o vetor de gravidade 
        ponto* vetorP; 

 
        //Variável que armazena o ponto em que o veículo está 
no momento 
        ponto* pontoAtual; 

 
        //Variável que armazena o próximo ponto real da 
movimentação do veículo 
        ponto* proxPonto; 

 
        //Variável que armazena o estado predito para o 
veículo. 
        Estado* predito; 

 
O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-

2.29/common/MobileNode.cc e está contido entre as linhas 112 e 
119 no método PositionHandler. 

 
//Caso a simulação esteja utilizando vetores gravitacionais, 
        //utiliza a função vector_destination para indicar os 
próximos 
        //destinos do nó móvel. 
 
        if(node->gravitvector_ && Scheduler::simPred) 
            node->vector_destination(); 
        else 
            node->random_destination(); 
 

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/common/MobileNode.cc e está contido entre as linhas 157 e 
250 no construtor da classe MobileNode. 
bind("gravitvector_", &gravitvector_); 

 
    predito = NULL; 

 
    if(gravitvector_ == 1 && Scheduler::simPred){ 

 
            Scheduler::variavelNo = 0; 
            ponto::prim = NULL; 



 

101 

 

            Estado* e = new Estado; 

            e->constroiEstados(200,200, 30.0); 
 
            /* 
             *Construndo os vetores... 
             */ 
 
            //Variável que representa o Coeficiente de 

Curvas, configurado 
            //Randomicamente 

            double cc = Random::uniform(0,1); 
 
            //Variável que representa o total de 

estados, configurado 
            //Randomicamente 

            double te = Random::uniform(10,150); 
 

            //variável que representa o número de 
pontos esperados. 
            double npe = (cc*te)+2; 

 
            //variáveis utilizadas para controle dos 

vetores 
            ppv_ = te/npe; 
            rep_=0; 

 
            //incializa o vetor gravitacional 

            vetorP = (ponto*)malloc(sizeof(ponto)); 
 
            //faz as configurações necessárias 

            ponto::prim = vetorP; 
 

            pontoAtual = (ponto*)malloc(sizeof(ponto)); 
 

            pontoAtual->x = vetorP->x; 
            pontoAtual->y = vetorP->y; 

 
            vetorP->estado = e->devolveEstado(vetorP-
>x,vetorP->y); 

 
            //montado a lista de vetores 

            if(X_>100) 
                vetorP->x = (int)X_/10; 
            else 
                vetorP->x=(int)X_; 

 
            if(Y_>100) 

                vetorP->y = (int)Y_/10; 
            else 
                vetorP->y=(int)Y_; 

 
            X_ = vetorP->x * Estado::Primeiro_->getDist(); 
            Y_ = vetorP->y * Estado::Primeiro_->getDist(); 

 
            vetorP->acertos = Scheduler::Gama; 

 
            vetorP->lista = 1; 
            vetorP->prox = NULL; 
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            //Construindo o Esquema de mobilidade 
            for (int i = 2;i<npe-1;i++){ 

 
                vetorP->prox = (ponto*)malloc(sizeof(ponto)); 

 
                if(vetorP->x > 50){ 
                    vetorP->prox->x = vetorP->x - 
(int)(te/npe); 
                    if(vetorP->prox->x < 1) 
                        vetorP->prox->x = 1; 
                }else{ 
                    vetorP->prox->x = vetorP->x +  
(int)(te/npe); 
                    if(vetorP->prox->x > 100) 
                        vetorP->prox->x = 100; 
                } 

 
                if(vetorP->y > 50){ 
                    vetorP->prox->y = vetorP->y -  
(int)(te/npe); 
                    if(vetorP->prox->y < 1) 
                        vetorP->prox->y = 1; 
                }else{ 
                    vetorP->prox->x = vetorP->y +  
(int)(te/npe); 
                    if(vetorP->prox->y > 100) 
                        vetorP->prox->y = 100; 
                } 
                vetorP = vetorP->prox; 
                vetorP->prox = NULL; 
                vetorP->lista = i; 

                vetorP->acertos = ponto::prim->acertos; 
                vetorP->estado = e->devolveEstado(vetorP-
>x,vetorP->y); 
            } 
    
       }         

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/common/MobileNode.cc e está contido entre as linhas 645 e 
931. 
 
void MobileNode::vector_destination(){ 

    /* 
     *Neste ponto, será verificado qual será o próximo 

ponto predito pela 
     *técnica. Dado que existe um ponto predito, um 

conflito deverá ser 
     *resolvido para determinar se o usuário irá ou 

não para o local 
     *predito. Neste método será dado o destino para o 

veículo. 
     */ 
 

    ponto* prox = vetorP->prox; 
 

    predito = NULL; 
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    if(prox == NULL) 
        return; /*cheguou ao destino...*/ 

 
    //a quantidade de acertos não é suficiente para a 

predição 
    if(vetorP->acertos<=2) 
        random_destination(); 

     
    if(proxPonto == NULL){ 
        proxPonto = (ponto*)malloc(sizeof(ponto)); 
    }else{ 
        pontoAtual->x = proxPonto->x; 
        pontoAtual->y = proxPonto->y; 
    } 

 
    int predi = 0; 

 
    //variáveis utilizadas para decidir se o usuário 

irá para o local predito 
    //ou não. O conflito é resolvido de forma idêntica 

a utilizada no TimeNet. 
    double conflito1 = Random::exponential(vetorP-
>acertos/(vetorP->acertos+2)); 
    double conflito2 = Random::exponential(2/(vetorP-
>acertos+2)); 

 
    if(conflito1>conflito2){ 
        predi = 1; 
    }else{ 

        //penaliza o vetor em caso de erro. 
        vetorP->acertos = vetorP->acertos/2; 

        ponto* aux = vetorP->prox; 
 
        //penaliza os vetores da mesma lista 

        while(aux->lista!=vetorP->lista){ 
            aux->acertos=vetorP->acertos; 
            aux=aux->prox; 
        } 
    } 

 
    /* 
     * Inicializando a procura pelo estado predito. 

Aqui será escolhido 
     * o estado mais próximo do vetor, e mais próximo 

do centro de atratividade 
     * do vetor. 

     */ 
 

    double tangente = (prox->x - vetorP->x)/(prox->y - vetorP-
>y); 

 
    double daux1 = 100; 
    double dpaux1 = 0; 
    double daux2 = 100; 
    double dpaux2 = 0; 
    double daux3 = 100; 
    double dpaux3 = 0; 
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    double daux4 = 100; 

    double dpaux4 = 0; 
 

    Estado* e  = Estado::Primeiro_->devolveEstado(pontoAtual-
>x,pontoAtual->y); 
 
    Estado* e1 = NULL; 

 
    //verifica a distância de todos os estado em 

relação ao vetor e ao centro de 
    //atratividade 
 

    if(e->direita_!=NULL){ 
        e1 = e->direita_; 
        daux1 = fabs(tangente*e1->getX() - e1->getY() + (-
prox->y + tangente*prox->x))/sqrt(pow(tangente,2)+1); 
        dpaux1 = sqrt(pow(e1->getX()-prox->x,2)+pow(e1-

>getY()-prox->y,2)); 
    } 

 
    if(e->esquerda_!=NULL){ 
        e1 = e->esquerda_; 
        daux2 = fabs(tangente*e1->getX() - e1->getY() + (-
prox->y + tangente*prox->x))/sqrt(pow(tangente,2)+1); 
        dpaux2 = sqrt(pow(e1->getX()-prox->x,2)+pow(e1-
>getY()-prox->y,2)); 
    } 

 
    if(e->frente_!=NULL){ 
        e1 = e->frente_; 
        daux3 = fabs(tangente*e1->getX() - e1->getY() + (-
prox->y + tangente*prox->x))/sqrt(pow(tangente,2)+1); 

        dpaux3 = sqrt(pow(e1->getX()-prox->x,2)+pow(e1-
>getY()-prox->y,2)); 
    } 

 
    if(e->traz_!=NULL){ 
        e1 = e->traz_; 
        daux4 = fabs(tangente*e1->getX() - e1->getY() + (-
prox->y + tangente*prox->x))/sqrt(pow(tangente,2)+1); 
        dpaux4 = sqrt(pow(e1->getX()-prox->x,2)+pow(e1-
>getY()-prox->y,2)); 
    } 

 
    /*aqui é necessário retirar o estado que esta mais 

longe do destino do vetor*/ 
 

    if(dpaux1>dpaux2 && dpaux1>dpaux3 && dpaux1>dpaux4){ 
        if(daux2<daux3 && daux2<daux4){ 
            if(predi){ 
                e1 = e->esquerda_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->frente_; 
                }else{ 
                    e1 = e->traz_; 
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                } 

            } 
 
        }else if(daux3<daux4){ 
            if(predi){ 
                e1 = e->frente_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->esquerda_; 
                }else{ 
                    e1 = e->traz_; 
                } 
            } 
        }else{ 
             if(predi){ 

                e1 = e->traz_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->esquerda_; 
                }else{ 
                    e1 = e->frente_; 
                } 
            } 
        } 
 
    }else if(dpaux2>dpaux3 && dpaux2>dpaux4){ 
        if(daux1<daux3 && daux1<daux4){ 
            if(predi){ 

                e1 = e->direita_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->frente_; 
                }else{ 
                    e1 = e->traz_; 
                } 
            } 
        }else if(daux3<daux4){ 
            if(predi){ 
                e1 = e->frente_; 
                predito = e1; 
            }else{ 

                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->direita_; 
                }else{ 
                    e1 = e->traz_; 
                } 
            } 
        }else{ 
             if(predi){ 
                e1 = e->traz_; 
                predito = e1; 
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            }else{ 

                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->direita_; 
                }else{ 
                    e1 = e->frente_; 
                } 
            } 
        } 
 
    }else if(dpaux3>dpaux4){ 
        if(daux1<daux2 && daux1<daux4){ 
            if(predi){ 
                e1 = e->direita_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 

                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->esquerda_; 
                }else{ 
                    e1 = e->traz_; 
                } 
            } 
        }else if(daux2<daux4){ 
            if(predi){ 
                e1 = e->esquerda_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->traz_; 
                }else{ 

                    e1 = e->direita_; 
                } 
            } 
        }else{ 
             if(predi){ 
                e1 = e->traz_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->esquerda_; 
                }else{ 
                    e1 = e->frente_; 
                } 
            } 

        } 
 

    }else{ 
        if(daux1<daux2 && daux1<daux3){ 
            if(predi){ 
                e1 = e->direita_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->frente_; 
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                }else{ 

                    e1 = e->esquerda_; 
                } 
            } 
        }else if(daux2<daux3){ 
            if(predi){ 
                e1 = e->esquerda_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->direita_; 
                }else{ 
                    e1 = e->frente_; 
                } 
            } 
        }else{ 

             if(predi){ 
                e1 = e->frente_; 
                predito = e1; 
            }else{ 
                conflito1 = Random::uniform(1,100); 
                if(conflito1>50){ 
                    e1 = e->esquerda_; 
                }else{ 
                    e1 = e->direita_; 
                } 
            } 
        } 
 
    } 

 

    if(!predi){ 
        predito = NULL; 
    } 
 
 

    /*envia o novo destino*/ 
     

    set_destination(e1->getX()*e1->getDist(),e1->getY()*e1-
>getDist(),Random::exponential(speed_)); 

 
    proxPonto->x = e1->getX(); 
    proxPonto->y = e1->getY(); 

     
    rep_++; 

 

    if(proxPonto->x == prox->x && proxPonto->y == prox->y){ 
        vetorP = vetorP->prox; 
        rep_ = 0; 
    } 

 
     
     

    if(rep_>=ppv_){ 
        vetorP=vetorP->prox; 
        rep_ = 0; 
    }     



 

108 

 

} 

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/hsntg/mih.cc e está contido entre as linhas 789 e 795 no 
método process_link_detected.  
 

/* 
   *Sempre que um evento link detected é levantado, o 

nó móvel processa o inicio 
   * da configuração para antecipar o handover. 
   */ 
   

if(Scheduler::simPred){ 
     process_antecipa_info((e->linkIdentifier.type)); 
} 

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/hsntg/mih.cc e está contido entre as linhas 1164 e 1220.  
 

void MIHAgent::process_antecipa_info(link_type_t iface){ 
 
    /* 
     * Este método consiste em enviar uma mensagem em 

broadcast informando 
     * a posição predita para as estações base de 

alcance. 
     */ 
     

    MIHInterfaceInfo* infoaux = NULL; 
    MobileNode* node = NULL; 
    Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
    Estado* e = NULL; 

 
    infoaux = this->get_interface(0); 

 
   if(infoaux == NULL) 
        return; 

 
    if(infoaux->getType() != iface){ 
        infoaux = this->get_interface(1); 
    } 

 
    if(infoaux == NULL) 
    return; 

 
    tcl.evalf ("%s get-node",  infoaux->getMac()->name()); 

 
    node = (MobileNode*) TclObject::lookup(tcl.result()); 

 

    if(node->gravitvector() == 0) 
        return; 

     
    //se o mac pertence a uma estação base, nada a 

fazer    
    //recupera a referência da estação base 
 

    e = node->predito; 
 
    //Se não existe estado predito, nada a fazer 

    if(e == NULL) 
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        return; 

 
    //Cria um pacote e configura-o para enviar. 
 

    Packet* pkt = Packet::alloc(); 
 

    pkt->setdata((AppData*)e); 
 

    hdr_mac* m = hdr_mac::access(pkt); 
 

    m->macDA_ = MAC_BROADCAST; 
 

    Mac::ultuid = (int)pkt->uid_; 
 

    pkt->pac = 0; 
 

    infoaux->getMac()->sendUp(pkt); 

     
} 

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/mac/mac.cc e está contido entre as linhas 162 e 202 no 
método recv.  

 
         Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
         MobileNode* node; 
         tcl.evalf ("%s get-node",  this->name()); 
         node = (MobileNode*) TclObject::lookup(tcl.result()); 

 
        //verifica se o enderço do pacote esta em 

BroadCast, se a simulação 
        //está configurada para predição de caminhos, 

se o pacote faz parte 

        //dos pacotes enviados e se o nó é um 
roteador. 

 
        if(mh->macDA_==MAC_BROADCAST && Scheduler::simPred && 
!p->pac && node->gravitvector()==0){ 

 
           //recupera do dado do pacote. 

           Estado* e = (Estado*)p->userdata(); 
 

           double raio = node->radius(); 
           double x = node->X(); 
           double y = node->Y(); 

 
           double aux2 = 0; 

 

           //recupera a referencia do nó móvel 
 
           //Verifica se o local predito esta na área 

de cobertura do nó móvel 
           aux2 = sqrt(pow(x-(e->getX()*e-
>getDist()),2)+pow(y-(e->getY()*e->getDist()),2)); 

 
           //Se o local predito estiver no alcance da 

estação base, configura 
           //as informações no nó móvel. 
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          if (raio>aux2){ 

               int prefixo = node->address(); 
               if(this->linkType_ == 19){ 
                   Estado::prefixWIFI = prefixo; 
               }else if(this->linkType_ == 23){ 
                   Estado::prefixUMTS = prefixo; 
               }else if(this->linkType_ == 27){ 
                   Estado::prefixWIMAX = prefixo; 
               } 

 
           } 
       } 

O código a seguir foi inserido no arquivo ../ns-
2.29/hsntg/802.21/handover2.cc e está contido entre as linhas 
167 e 220 no método process_link_up.  
 
 int npred = 1; 

 
     MobileNode* no = NULL; 
     Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
     tcl.evalf ("%s get-node",  this->get_mih()->get_mac(e-
>linkIdentifier.macMobileTerminal)->name()); 
     no = (MobileNode*) TclObject::lookup(tcl.result()); 

 
    //verifica se a simulação está usando predição . 

    if(Scheduler::simPred && no->gravitvector()==1){ 
 
         

        Estado* e1 = NULL; 
 
        //recupera a referência do nó móvel. 
 

        e1 = no->predito; 
 

        Mac* m = this->get_mih()->get_mac(e-
>linkIdentifier.macMobileTerminal); 

 
        //Se não existir um estado predito o procesos 

deve ocorrer normalmente 
        if(e1 == NULL) 
            goto fora; 

          
        new_prefix* np = 
(new_prefix*)malloc(sizeof(new_prefix)); 

        //Verifica se o nó predito é o próximo estado 
do nó móvel 
        debug("\nHandover2 prediction OK, doing 

configurations\n"); 
 

        npred = 0; 
 

        int pre = 0; 
 
            //caso haja acerto na predição recupera a 

informação da estação base 
            if(this->get_mih()->get_mac(e-
>linkIdentifier.macMobileTerminal)->getType()==19){ 
                pre = Estado::prefixWIFI; 
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            }else if(this->get_mih()->get_mac(e-

>linkIdentifier.macMobileTerminal)->getType()==23){ 
                pre = Estado::prefixUMTS; 
            }else if(this->get_mih()->get_mac(e-
>linkIdentifier.macMobileTerminal)->getType()==27){ 
                pre = Estado::prefixWIMAX; 
            } 

             
            //configura o novo prefixo 

            np->prefix = pre; 
            np->interface = no; 

             
            //processa o novo prefixo 

            process_new_prefix(np); 
    } 
    fora: 

 

    //caso haja erro de predição, proceder com o 
handover normal. 
    if(npred){ 
              debug("\nHandover2 prediction FAIL, proceding 
with normal handover\n"); 
              ((MIPV6Agent*)this)->send_rs(this->get_mih()-
>get_mac(e->linkIdentifier.macMobileTerminal)); 
    } 

 

 


