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RESUMO 

 

 

 

O General Packet Radio Service (GPRS) é uma tecnologia que amplia os 

sistemas de segunda geração das comunicações móveis celulares atuais para permitir 

tráfego de dados utilizando chaveamento por pacotes. Dessa maneira, dados de redes 

IP ou X.25 podem ser enviados e/ou recebidos pelos assinantes GPRS em aparelhos 

especificamente desenvolvidos para suportar esse serviço.  

Existem quatro cenários de codificação (Coding Scheme- CS) propostos para 

o GPRS. Eles são escolhidos de acordo com as condições ambientais em que uma 

dada conexão de rádio está sujeita. Isto é, interferências, ruídos e, consequentemente, 

descartes de pacotes determinam qual o melhor CS a ser adotado. Uma vez definido 

o CS para inicialização do envio dos dados, a operadora pode optar por mantê-lo por 

toda a transmissão ou alterá-lo usando algum método que avalie as perdas e o estado 

atual do ambiente.  

Esse trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento da vazão dos 

usuários para cada um desses cenários de codificação em situações distintas quanto à 

qualidade do sinal e propor um modelo adaptativo que permita a migração entre os 

CSs baseado no percentual de blocos descartados em uma janela de blocos 

transmitida. A principal vantagem de um modelo adaptativo é a possibilidade de 

otimização do tráfego, permitindo que menos pacotes sejam descartados, que as 

transmissões finalizem mais rapidamente e que mais usuários possam ser atendidos. 

 

Palavras-chaves: chaveamento por pacotes, comunicação móvel, cenários de 

codificação, Internet. 
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ABSTRACT 

 

 

 

General Packet Service Radio (GPRS) is a technology that extends the 

current mobile second generation cellular networks to support packet switched data 

traffic.  Consequently, data from IP and X.25 networks can be sent and/or received 

by GPRS subscribers using devices specifically developed for data handling.  

The GPRS standards define four separate coding schemes (CS). They are 

chosen in accordance with the prevailing radio environment conditions, i.e., 

interferences, noise and packet loss determine which CS should be adopted. Once an 

initial CS has been selected, the operator can opt to maintain it for all the duration 

of a transmission or modifying it according to some method that evaluates losses and 

the current state of the radio environment.  

The main goals of this work are to evaluate the users´ throughput behavior 

for each of these coding schemes under different signal quality conditions and 

propose an adaptable model that supports smart migration between CSs based on 

the level of discarded blocks in a transmitted window. This work shows that the main 

advantages of the adopted adaptable scheme include traffic optimization, low packet 

loss, and allowing transmissions to finish more quickly and an increase in system 

capacity.  

 

Keywords: packet switching, mobile communication, coding schemes, 

Internet. 
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1 Introdução 

 

Comunicar-se a qualquer tempo, em qualquer lugar. Essa é a força motriz 

para a existência das comunicações móveis. É a busca por esse ideal que motiva os 

homens a evoluírem tecnologicamente e procurarem condições de satisfazerem-se.  

Todavia, os anseios da humanidade não se limitaram às técnicas para 

comunicação de voz. É crescente a busca por novos meios de informação. Já existem 

redes sem fio, vastamente utilizadas em ambientes internos, onde problemas como 

localização do usuário e interferência são bem tratados. O que se espera é que a 

chamada terceira geração das comunicações móveis (3G) possibilite a seus usuários, 

não só conversação via voz, mas também o tráfego de dados por seus aparelhos 

celulares. Logicamente, não é esperado que os aparelhos móveis comportem-se 

exatamente como microcomputadores, principalmente pela limitação de espaço de 

memória, recursos de bateria e tamanho do visor que esses dispositivos possuem.  

O Brasil de hoje, comparado aos mercados norte-americano e europeu, ainda 

engatinha rumo a tecnologias de tráfego de dados em ambientes móveis. Atualmente, 

apenas serviços de mensagens curtas (SMS) e alguns serviços WAP (Wireless 

Aplication Protocol) são disponibilizados pelas operadoras locais via canais de 

sinalização. Caso o usuário deseje acessar à Internet, por exemplo, precisará conectar 

o seu aparelho celular a um microcomputador e continuará utilizando circuitos 

chaveados, sendo que a sua taxa de transmissão não será superior a 9,6 Kbps. 

O General Packet Radio Service (GPRS) [GSM100] é uma tentativa de 

evoluir das atuais redes celulares para um estágio que possibilite algum tráfego de 

dados já utilizando a tecnologia de chaveamento por pacotes. Dessa maneira, dados 

de redes IP ou X.25 podem ser enviados e/ou recebidos pelos assinantes GPRS em 

aparelhos especificamente desenvolvidos para suportar esse serviço.  O GPRS utiliza 

os mesmos frames e timeslots do padrão europeu Global System for Mobile 

Communications (GSM). Esses dois padrões foram especificados pela European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI).  
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É uma tendência mundial a implantação do GPRS como uma etapa da 

evolução dos sistemas de telecomunicações móveis. O trabalho apresentado nessa 

dissertação visa uma familiarização com essa tecnologia através do desenvolvimento 

de um simulador, bem como o início de uma série de investigações que decorrerão 

dos resultados obtidos nessa pesquisa. Vale ressaltar que esse simulador está em um 

estágio inicial, onde procurou-se enfatizar as características básicas desse sistema.  

Essa dissertação baseia-se numa pesquisa direcionada para dois pontos-chave: 

Estudos sobre a influência dos cenários de codificação na vazão obtida pelo usuário e 

um modelo adaptativo para os cenários de codificação, permitindo a otimização do 

tráfego de acordo com as condições ambientais. 

As principais contribuições desse trabalho são o levantamento de informações 

sobre a tecnologia GPRS e outras tecnologias de transmissão de dados em ambientes 

sem fio, o desenvolvimento de um simulador GPRS/GSM e a proposta de um 

modelo adaptativo para migrações entre os cenários de codificação do GPRS durante 

a transmissão dos dados baseado num percentual de blocos descartados em um janela 

de blocos transmitida. Pretende-se com esse modelo otimizar o tráfego do sistema, 

diminuindo a necessidade de retransmissão de blocos por descarte dos mesmos ou 

concluir mais rapidamente o envio dos dados por perceber que as condições 

ambientais permitem que mais dados sejam enviados no bloco.  

 

Estrutura da dissertação 
No capítulo 2, são apresentados conceitos básicos em comunicações móveis, 

a arquitetura típica de uma rede celular da segunda geração das comunicações 

móveis e os protocolos de acesso ao meio mais utilizados. 

No capítulo 3, procura-se mostrar a evolução das tecnologias para ambientes 

móveis, desde a chamada primeira geração, com aparelhos instalados em veículos até 

o que se espera alcançar nas terceira e quarta gerações. Algumas redes já existentes 

para tráfego de dados são também comentadas no capítulo 4. 

No capítulo 5, as características, a arquitetura e os principais conceitos do 

GPRS são apresentados. Procura-se nessa etapa do trabalho sintetizar as informações 

mais relevantes sobre a tecnologia e fornecer subsídios para o desenvolvimento do 

simulador. 
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O capítulo 6 apresenta os problemas abordados, o ambiente de simulação e o 

simulador propriamente dito, bem como alguns cenários e resultados obtidos durante 

os testes.  

As conclusões, incluindo a enumeração dos trabalhos futuros são 

apresentadas em seguida no capítulo 7. 
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2 Conceitos Básicos em Comunicação Móvel 

 

 

Com o intuito de promover um melhor entendimento das características de 

um ambiente móvel celular, uma visão geral será apresentada neste capítulo. Dessa 

forma, procura-se familiarizar o leitor com a nomenclatura e com os conceitos 

utilizados ao longo desta dissertação. 

 

2.1 Arquitetura típica de uma Rede de Comunicação Móvel Celular 

 

A Figura 2.1 mostra a concepção de uma rede celular típica, bem como os 

elementos que a compõem [ALE97, MAT98]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estação Móvel (EM) ou Mobile Station (MS)– são os aparelhos móveis 

propriamente ditos. Esses dispositivos também são conhecidos como 

unidades móveis ou terminais móveis e exercem o papel de interface entre o 

cliente (assinante) e as estações rádio-base. A conexão com a rede de 

Figura 2.1 : Arquitetura típica de uma rede móvel celular 

CCC  
(MSC) 

Rede pública de
telefonia fixa 
(PSTN) 

Célula ERB 

EM 

HLR 

VLR 
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telefonia é feita via um canal de rádio alocado por todo o período de 

conversação.  

 

• Estação Rádio-Base (ERB) ou Radio-Base Station (RBS) – Trata-se de um 

conjunto de transmissores, receptores, torre e antenas. É a unidade 

responsável pelo controle, supervisão e monitoração das chamadas que 

acontecem em sua área de cobertura. Entenda área de cobertura, a distância 

até onde o sinal enviado pela antena pode ser captado pelas unidades móveis 

de forma satisfatória, isto é, dentro dos limites de ruídos e interferência 

aceitáveis. Essa área de cobertura também é chamada de célula. A estação 

rádio-base é o ponto de contato entre as interfaces aérea e fixa. A 

comunicação entre as estações rádio-base e a central de comutação é feita por 

meios de comunicação dedicados (normalmente, cabos óticos). Em algumas 

redes celulares (como a GSM) a estação rádio-base é dividida em duas partes: 

uma destinada à transmissão dos dados pela interface aérea (unidade 

transmissora) e outra destinada à gerência dos recursos de rádio e controle do 

tráfego entre as células (unidade controladora). Uma controladora pode ser 

responsável por várias transmissoras. 

 

• Célula – é a área geográfica coberta por uma estação rádio-base. A forma 

física da célula depende de fatores como relevo da região, construções 

imobiliárias existentes na área, tipo de antena (uni- ou omni-direcional) 

adotada na estação rádio-base, potência de transmissão e altura da torre. A 

forma de uma circunferência seria a ideal, mas os fatores supra citados 

dificilmente permitem a adoção desse formato. Contudo, para efeitos de 

modelagem do sistema celular, os formatos de célula mais utilizados são os 

de um hexágono, um círculo ou um quadrado de maneira a facilitar os 

cálculos matemáticos necessários para o modelo em questão. Com o 

crescimento da demanda e o espectro limitado de frequências disponíveis, as 

células tendem a ter uma área de cobertura menor. Nesse contexto, surgem os 

conceitos de macrocélula, microcélula e picocélula [JUNQ01]. 
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• Central de Comutação e Controle (CCC) ou Mobile Switching Center 

(MSC) – é uma central telefônica especialmente desenvolvida para redes 

celulares. Além das tarefas comuns a uma central, a MSC realiza serviços de 

registros das estações móveis, gerenciamento e coordenação do handoff 1.  As 

células que são controladas por um MSC constituem uma área de serviço 

(service area). A área de serviço onde um dado usuário está cadastrado é 

chamada de área de serviço local (home service area). Quando um usuário 

está em sua área de serviço, ele é chamado de home subscriber e quando ele 

se desloca para outras áreas (roaming) ele é chamado de roamer subscriber.  

 

• Registrador de Localidade Interno (RLI) ou Home Location Register 

(HLR)– É uma base de dados de uma área de serviço que contém 

informações sobre as estações móveis cadastradas naquela área. Podem 

existir mais de um HLR dependendo da arquitetura do sistema. Informações 

como o número de identificação do móvel (Mobile Identification Number - 

MIN), o número de série do equipamento (Eletronic Serial Number - ESN), o 

perfil do usuário com informações sobre cobrança, número de siga-me (call 

forward-to number) - caso o usuário possua esse serviço, estado do usuário 

(ativo ou inativo) e ponteiro para o último VLR onde a estação móvel se 

registrou são armazenadas no HLR. 

 

• Registrador de Localidade Visitante (RLV) ou Visitor Location Register 

(VLR) - Funciona em conjunto com os HLRs para suportar roaming 

automático. São repositórios locais, temporários, com dados da EM que está 

fora de sua área de serviço. Quando um roamer subscriber se registra em 

uma dada área de serviço o seu perfil é copiado para o VLR local com o 

objetivo de reduzir o tráfego de sinalização entre as áreas de serviços e 

diminuir o tempo de estabelecimento de uma chamada. 

 

                                                 
1 O usuário pode migrar de uma célula para outra. Handoff é o procedimento de desconexão 

do usuário de uma célula e sua conexão em outra célula. 
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• Rede Pública de Telefonia Comutada ou Public Switched Telephone 

Network (PSTN) – É a rede fixa de telefonia. Ela trata a MSC como um 

comutador telefônico comum para a sua rede. 

 

Para serviços de dados, principalmente os que têm acesso à Internet, novos 

elementos deverão ser incorporados à rede celular. Esses elementos variam de acordo 

com a tecnologia empregada. O modelo de expansão de serviços é chamado de 

overlay. 

Vale salientar que dois dos grandes problemas nos sistemas de comunicação 

móvel celular são o espectro limitado de frequências destinado às operadoras que 

atuam nessa área e a potência dos aparelhos, que não deve ser alta. Utilizando uma 

topologia baseada em pequenas regiões é possível utilizar transmissores de baixa 

potência e otimizar o uso das frequências através de seu reuso. 

 

2.2 Principais Protocolos de Múltiplo Acesso para Redes Móveis Celulares 

 

As operadoras possuem um número limitado de frequências para atender a 

todos os seus usuários. Assim, protocolos de acesso ao meio são empregados de 

forma a prover uma melhor divisão e aproveitamento desses recursos. Esses 

protocolos procuram definir os canais de rádio de acordo com o espectro de 

frequências disponíveis e permitir a “multiplexação” de várias conexões em um 

mesmo canal [SAL98]. 

Dentre os diversos métodos de acesso ao meio pode-se destacar o Frequency 

Division Multiple Access (FDMA), o Time Division Multiple Access (TDMA) e o 

Code Division Multiple Access (CDMA). 

 

FDMA – Frequency Division Multiple Access 

O FDMA realiza a “multiplexação” por divisão de frequência. A banda de 

frequências é dividida em bandas menores (canais) de 30 KHz 2. Esses canais são 

                                                 
2 30 KHz é no caso do sistema analógico americano Advanced Mobile Phone Service 

(AMPS) 
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alocados às estações móveis (Figura 2.2). Uma vantagem do FDMA é que se trata de 

um sistema de implementação simples, mas, em contra-partida, apresenta uma série 

de desvantagens com relação à forma de utilização desses recursos. Uma vez que o 

sistema aloque um canal (neste caso, uma portadora) para o usuário, o mesmo fica 

reservado para o assinante até que a chamada seja formalmente finalizada, isto é, 

mesmo que ele passe um certo período de tempo sem falar, o canal continuará 

reservado até a indicação do final da chamada.  

 

 

TDMA – Time Division Multiple Access 

Nesse método de acesso ao meio vários usuários compartilham uma portadora 

(frequência) e as conexões são “multiplexadas” no tempo, utilizando o conceito de 

timeslots e quadros (frames). A portadora é dividida em quadros e durante certos 

períodos fixos de tempo o usuário que está conectado a essa portadora pode trafegar 

informação.  

Quando comparado com o FDMA, o TDMA apresenta algumas vantagens 

como maior flexibilidade na alteração da taxa de transmissão dos usuários, ou seja, é 

possível alocar mais de um timeslot para um determinado usuário dependendo da 

necessidade; um mesmo equipamento de modem e rádio em uma dada portadora 

pode ser compartilhado entre vários usuários em uma estação rádio-base; a estrutura 

em slots proporciona um controle melhor; por ser um sistema digital é mais seguro, 

podendo incorporar criptografia; melhor aproveitamento do espectro, já que, não é 

feita uma separação entre slots e frames (‘tempo de guarda”) como no FDMA. As 

Figura 2.2: O método de acesso FDMA 

frequências disponíveis 

1      2       3       4    ....                N-1   N 

30 KHz 

canais



Avaliação de Serviços de Dados em Redes GPRS                 19 

principais desvantagens do TDMA são a complexidade no gerenciamento, na 

atribuição e na sincronização dos timeslots [SAL98]. 

No caso do GSM/GPRS cada timeslot ocupa uma banda de 200KHz e tem 

0,57 ms de duração [PAD95]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CDMA – Code Division Multiple Access 

Em sistemas CDMA, um canal de frequência é compartilhado 

simultaneamente por várias unidades móveis em uma dada célula. A informação de 

cada usuário é distinguida uma das outras pelo espalhamento da mesma utilizando 

códigos diferentes e não correlacionados com o sinal enviado. Sistemas de 

comunicação que obedecem a esse conceito são chamados de Sistemas de 

Espalhamento Espectral (Spread Spectrum Systems). 

O CDMA tem sido usado em aplicações militares por vários anos, mas em 

aplicações de rádio móveis no meio civil seu uso é relativamente novo, datando da 

década de 1980, quando a evolução dos circuitos integrados e a regulagem da 

potência emitida pelo transmissor possibilitaram esse avanço tecnológico [JUNQ01]. 

Normalmente os sistemas utilizam as técnicas de salto em frequência 

(frequency hopping- FH) ou de sequência direta (direct sequence-DS) para espalhar o 

sinal. Sincronização entre o receptor e o transmissor é necessária para que a 

comunicação seja feita eficientemente. Pode-se entender que, em ambas as técnicas, 

portadoras pseudo-aleatórias são geradas e diferenciam-se na forma como essa 

geração é feita.   

Figura 2.3: O método de acesso TDMA 
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• A sequência direta é a técnica mais utilizada pelo CDMA. O sinal de dados é 

multiplicado diretamente pelo sinal do código do usuário e o sinal resultante é 

utilizado para modular a portadora. 

• O salto em frequência é realizado através do chaveamento rápido de 

sintetizadores de frequência, permitindo que portadora do sinal de dados 

modulado mude periodicamente de faixa de frequência. Essas mudanças de 

frequência (hopping) são definidas pelo código.  

 

No CDMA, cada tempo de bit é distribuído em m pequenos intervalos 

chamados chips. Tipicamente, existem 64 ou 128 chips por bit. Para cada estação 

móvel, um código de m-bits (ou sequência de chips) é atribuído. Vale ressaltar que 

essas sequências são ortogonais entre si3.  

Um dos problemas enfrentados pelos sistemas que usam CDMA é a questão 

da distância do usuário para a estação rádio-base. Distâncias diferentes significam 

intensidades de sinal distintas, porém essa técnica de acesso ao meio supõe que todos 

os usuários transmitem/recebem com a mesma potência. Isso pode ser solucionado 

através de comandos para acréscimo e decréscimo da intensidade do sinal 

transmitido. Vale salientar que esse problema, também conhecido como “near far 

problem” é típico do DS-CDMA. Dentre as principais vantagens desse método, 

destacam-se o fim do processo de alocação de canal e o aumento da eficiência 

espectral com o fator de reuso igual a um [JUNQ01]. 

 

2.3 Conclusão 

 

Nesse capítulo foi apresentada a arquitetura típica de uma rede de 

comunicação móvel celular e os principais protocolos de acesso ao meio utilizados 

por essas redes.  

Os elementos apresentados na arquitetura são comuns a todas as redes de 

comunicação existentes, podendo variar de um sistema para outro por nomes ou por 

                                                 
3 Significa que o produto interno entre essas sequências é sempre zero se as mesmas forem 

diferentes. 
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subdivisões de alguns desses elementos (como, por exemplo, a estação rádio-base no 

sistema GSM é composta por uma unidade transmissora e uma unidade controladora, 

enquanto que no sistema americano IS-136, a estação rádio-base é única). 

Os protocolos de acesso ao meio permitem um melhor aproveitamento dos 

recursos de rádio através da divisão da largura de banda disponível. Essa divisão 

pode ser feita em unidades de frequência (FDMA), em unidades de tempo por 

frequência (TDMA) ou divisão por código onde a mensagem do usuário é espalhada 

por todo o espectro de frequências (CDMA). A escolha de qual protocolo será 

adotado pela operadora determina qual o tipo do sistema que será empregado pela 

mesma. 

No próximo capítulo, apresenta-se um pouco da evolução das comunicações 

móveis celulares, destacando os sistemas que surgiram desde a chamada primeira 

geração até aos que se espera que sejam implementados no futuro.  
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3 Evolução das tecnologias para ambientes móveis 

celulares 

 

Comunicar a qualquer hora e em qualquer lugar. Essa facilidade tem 

motivado durante anos as pesquisas em comunicação móvel. A busca por maior 

mobilidade, novos serviços e aplicações fizeram a tecnologia evoluir do simples 

terminal instalado no interior dos veículos para dispositivos mais complexos que 

permitem, não só voz, mas também acesso a dados.   

3.1 Primeira e segunda gerações de sistemas celulares 

A comunicação móvel celular iniciou-se na década de 1970 através dos 

laboratórios da empresa norte-americana Bell, cuja primeira realização foi o 

Advanced Mobile Phone Service (AMPS) [PAD95]. Toda a primeira geração de 

sistemas celulares (1G) usava modulação analógica em frequência (FM) para 

transmissão de voz e frequency shift keying (FSK) para sinalização.  

Nos anos 80, as unidades móveis eram instaladas em veículos e no início da 

década de 90 os usuários puderam portar o aparelho (embora suas dimensões fossem 

grandes). Esse sistema foi implementado na faixa de 800 MHz. Os sistemas da 

primeira geração utilizavam o FDMA como técnica de acesso ao meio [TAN96]. Os 

principais problemas desses sistemas eram a baixa qualidade do serviço, a baixa 

capacidade do canal de comunicação e a incompatibilidade entre os diversos sistemas 

existentes. 

Durante anos, vários sistemas similares ao AMPS foram desenvolvidos 

internacionalmente, como o Total Access Communications Systems (TACS) no 

Reino Unido, o Japan TACS (JTACS) no Japão e o Nordic Mobile Telephones 

(NMT) nos países europeus, mas nenhum deles obteve a penetração mercadológica 

obtida pelo sistema americano. 

A segunda geração dos sistemas móveis celulares (2G) surge como uma 

tentativa de aumentar a capacidade dos sistemas vigentes. São tecnologias dessa 

geração: o Global System for Mobile Communications (GSM); o IS-136 ou Digital 

AMPS (D-AMPS); IS-95 ou cdmaOneTM; e o Personal Digital Cellular (PDC).  
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Pela linha norte-americana, o AMPS evoluiu para o D-AMPS e passou a 

utilizar o TDMA como técnica de acesso ao meio. O D-AMPS também é conhecido 

por Interim Standard – 54 (IS-54). Esse sistema não foi bem sucedido, pois apesar de 

trazer ganhos para a operadora, o usuário não conseguia perceber essa evolução e 

alguns sistemas ainda apresentaram problemas na qualidade de voz. Ainda na 

primeira metade da década de 90, o IS-95 surgiu como alternativa ao IS-54 e 

utilizava o CDMA, aumentando a capacidade do sistema quando comparado com os 

outros já existentes. O IS-54 foi sucedido pelo IS-136. Tanto o IS-95 como o IS-136 

operam na faixa de 800 MHz.  

Enquanto isso, a Europa se mobilizava para adotar um padrão que permitisse 

a comunicação celular entre os diversos países do continente, de forma a permitir ao 

usuário utilizar o serviço onde quer que ele esteja. Surgiu então o GSM e ocupou a 

faixa de 900 MHz. Esse sistema apesar de utilizar o TDMA tinha características 

diferentes do IS-54 e IS-136, portanto incompatíveis [STE99, SOL99]. Ao mesmo 

tempo, o Personal Digital Cellular (PDC) foi desenvolvido e continua sendo 

utilizado no Japão. 

A 2G introduziu novos serviços de comunicação de voz, melhorou a 

qualidade e a capacidade de transmissão. Dentre os novos serviços, destaca-se o 

Serviço de Mensagens Curtas (short message service - SMS) para transmissão de 

dados via o canal de sinalização. Todavia, esses sistemas continuam limitados em 

termos de disponibilidade de serviços com cobertura global. A Figura 3.1 mostra 

como o mercado mundial está dividido em termos de tecnologia [RNT00].  

Figura 3.1: Distribuição percentual dos sistemas de telefonia celular.  
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Fonte: [RNT00] 
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A pretensa evolução dos sistemas móveis na faixa de 800 MHz é conhecida 

como Personal Communications Services (PCS). Nessa nova tecnologia, novos 

serviços deverão ser introduzidos. Esses sistemas deveriam estar disponíveis nas 

faixas de 1.8 (Europa) e 1.9 GHz (Estados Unidos), mas o que se percebe é que essas 

faixas já foram ocupadas pelos mesmos sistemas digitais presentes nas faixas de 800 

e 900 MHz [RNT00].  

3.2 As futuras gerações dos sistemas celulares 

As primeiras idéias sobre a terceira geração dos sistemas móveis celulares 

(3G) surgiram ainda no início dos anos 90, tendo como motivador uma proposta para 

padronização global das comunicações móveis, bem como a disponibilização de altas 

taxas de transmissão de dados viabilizando a utilização de aplicações multimídia e 

acesso à Internet. A International Telecommunication Union (ITU) é uma das 

entidades responsáveis pelo desenvolvimento da especificação dos sistemas 3G. Essa 

especificação é conhecida como International Mobile Telecommunications for the 

year 2000 (IMT-2000). Espera-se que o IMT-2000 especifique uma “família de 

padrões” que disponibilizarão pelo menos taxas de 2 Mbps em ambientes indoor, 384 

kbps em ambientes de baixa mobilidade, 144 kbps em ambientes veiculares e 9.6 

kbps em ambiente de satélite [STE99]. A necessidade de preservar os investimentos 

empresariais já feitos nessa área é um dos grandes desafios para a 3G. Existe ainda o 

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), cujos primeiros padrões 

para a 3G foram desenvolvidos pela European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI). Apesar de algumas diferenças, o termo UMTS é geralmente usado 

como um sinônimo para o IMT-2000. Está definido que o UMTS possuirá uma 

interface aérea baseada no Wideband CDMA (W-CDMA). 

Numa etapa intermediária dessa evolução denominada 2.5G ou 2G+ (2G 

plus), surge o High-Speed Circuit-Switched Data Service (HSCSD), responsável pelo 

aumento da banda passante para os usuários, e o General Packet Radio Service 

(GPRS) que possibilitará a conexão dos móveis com redes IP e X.25 e chaveamento 

por pacotes no lugar dos atuais circuitos chaveados. Ambos são baseados em redes 

GSM. Em seguida, pretende-se que as redes GSM/GPRS evoluam para o Enhanced 

Data Rates for GSM Evolution (EDGE), sendo essa a tecnologia que permitirá acesso 

de alta velocidade aos usuários móveis. Uma das principais diferenças entre o GPRS 
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e o EDGE será o fato do último utilizar modulação do tipo 8-Phase Shift Keying (8-

PSK) que pode codificar 3 bits por símbolo modulado, enquanto que o GPRS usa 

modulação Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) que só utiliza 1 bit por 

símbolo. Para alcançar a 3G, o GSM/GPRS/EDGE evoluirá para o W-CDMA. O 

WCDMA por sua vez basear-se-á na técnica de espalhamento espectral (Spread 

Spectrum) e utilizará canais de 5MHz. 

Quanto aos padrões norte-americanos, o IS-136 migrará para o IS-136+. Com 

essa evolução serão melhoradas as transmissões de voz e dados. Os canais de 30KHz 

do IS-136 continuarão sendo utilizados, sendo divididos em 6 slots temporais de 40 

ms. O IS-136+ utilizará esquemas de codificação de canal mais eficientes, bem como 

melhorará seus vocoders (moduladores do sinal de voz). O IS-136HS (IS-136 High 

Speed) será uma evolução do IS-136+ e utilizará o EDGE (pelo menos em ambientes 

externos) como suporte para alcançar taxas elevadas de transmissão especificadas 

pelo UMTS/IMT-2000. A principal diferença entre o EDGE adotado pelas redes IS-

136 das redes GSM será a alocação espectral. A largura de banda disponível para os 

usuários do IS-136 deverá ser particionada em canais de 200 KHz para o EDGE no 

lugar dos canais de 30 KHz existentes. Todavia essa evolução destinada ao IS-136 

não é clara e ainda encontra-se em fase discursiva podendo até ser abandonada.  

Já o IS-95 evoluirá para o IS-95B e posteriormente para o cdma2000, padrão 

americano equivalente ao W-CDMA. Para as operadoras que utilizam CDMA, a 

principal vantagem é a preservação do parque industrial, bem como o capital 

investido, pois tanto o IS-95B como o cdma2000, promoverão uma migração suave 

até o WCDMA. Enquanto os móveis no IS-95B possuem apenas dois estados, ativo 

(active) e adormecido (dormant), no cdma2000 existirão mais dois estados 

intermediários para diminuir o overhead associado ao processo de transição entre o 

estado ativo e o adormecido e para reduzir a interferência co-canal. São eles: controle 

mantido (control hold) – para quando um móvel estiver no estado ativo, mas não 

estiver transmitido ou recebendo informação - e suspenso (suspend) [STE99, SOL99, 

AUG99]. 

A Figura 3.2 ilustra a evolução dos principais sistemas celulares rumo à 

terceira geração das comunicações móveis. 
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Já existem estudos no que concerne à quarta geração das comunicações 

móveis (4G). Esses novos sistemas possibilitarão o acesso a dados multimídia 

através de diversas formas de interações síncronas ou assíncronas com taxas de 

transmissão de até 100 Mbps, e oferecerão pleno suporte à mobilidade do usuário 

[CFP98]. Provavelmente, a 4G adotará na arquitetura de suas redes o Internet 

Protocol (IP) para tráfego de dados. Ainda não se pode afirmar se esses futuros 

sistemas e serviços serão provenientes de uma evolução dos sistemas da 2G e 3G ou 

se novas infra-estruturas fazer-se-ão necessárias [MMC01, MOL98]. 

3.3 Conclusão 

Nesse capítulo fez-se uma viagem ao longo do tempo para posicionar o leitor 

no contexto das tecnologias de comunicação móvel ao qual o GPRS está inserido. 

Dessa forma, observou-se que os sistemas evoluíram bastante desde a primeira 

geração (1G), onde o serviço era bastante ineficiente, até a segunda geração (2G), 

usada atualmente.  

Ainda não é definitiva a maneira como as redes alcançarão a terceira geração 

(3G), mas existem várias possibilidades em estudo e o GPRS é apenas uma delas. 

Figura 3.2 : Evolução das tecnologias até a terceira geração 
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Além disso, as tecnologias que utilizam o CDMA seguem uma trajetória diferente 

dos sistemas TDMA, devendo esses caminhos se encontrarem no wideband CDMA 

(W-CDMA). O GPRS é considerado um estágio intermediário entre a segunda e a 

terceira gerações das comunicações móveis e, por isso, é classificado como geração 

dois e meio (2.5G) ou 2+. 

Até o momento, o GPRS foi apresentado no cenário da comunicação móvel. 

Contudo, ele também pode ser visto no âmbito da computação móvel, uma vez que já 

apresenta características físicas para tal. Sob esse ponto de vista, é apresentado no 

próximo capítulo uma visão das tecnologias para transmissão de dados em ambientes 

sem fio. 
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4 Tecnologias para serviços de dados sem fio 

 

Antes do GPRS4, outros serviços de transmissão de dados por pacotes foram 

desenvolvidos para prover comunicação em ambientes sem fio e móveis em redes de 

longa distância (wide-area). Nesse capítulo detalham-se as três tecnologias mais 

difundidas: o MOBITEX, o CDPD e o ARDIS.  

4.1 MOBITEX 

Essa tecnologia foi inicialmente desenvolvida pela Swedish Telecom para ser 

um sistema particular de alarme móvel usado pelo seu pessoal de campo. Todavia, 

por razões econômicas, os sistemas públicos de telefonia celular foram envolvidos. 

Em seguida, a Ericsson AB continuou o desenvolvimento desses sistemas de acordo 

com as diretrizes propostas pelo MOBITEX Operators Association (MOA) 

[MOBT01] e pela Ericsson Mobile Communications AB. As especificações são 

publicadas pela MOA e são de domínio público sem que haja cobrança de taxas para 

acessar a essas normas [SAL99]. 

As principais características do MOBITEX são: 

• Transparência de mobilidade: Não há necessidade do usuário registrar-se 

novamente quando muda de localidade; 

• Store-and-forward: Garante que as mensagens são entregues a seus 

destinatários independente do status do usuário e da localização; 

• Dependability: Com um fator de confiabilidade maior que 99.99%, 

garante a transmissão precisa de toda mensagem; 

• Interoperabilidade: Permite a utilização de diferentes equipamentos de 

hardware; 

• Escalabilidade: Permite suportar milhares de assinantes; 

• Segurança: Possui segurança nas transmissões. 

 

                                                 
4 O GPRS será alvo de detalhamento no próximo capítulo. 
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A Figura 4.1 ilustra a arquitetura das redes MOBITEX. Existem três tipos de 

nós nessa infra-estrutura: as estações rádio-base, os switches locais e os switches 

regionais. As células atendidas por um mesmo switch local formam uma área de 

serviço (ou subrede). Existem entre 10 a 30 canais disponíveis em uma área de 

serviço para atender aos serviços dessa rede de dados. Todos os canais possuem uma 

banda passante de 12.5 kHz e suportam taxa de transmissão de dados de até 8 kbps. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Arquitetura MOBITEX 
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Uma característica do MOBITEX é que o chaveamento das mensagens 

geralmente ocorre no nível mais baixo possível, garantindo tempos de resposta 

menores e redução do tráfego no backbone. Apenas informações como mobilidade, 

autenticação e mensagens de sinalização seguem para os níveis superiores. Outra 

particularidade é a possibilidade de um único pacote enviado pelo transmissor ser 

recebido por vários receptores, evitando gerar múltiplas cópias (ponto-a-multiponto - 

multicast).  

A pilha de protocolos da arquitetura MOBITEX está associada, mas não 

corresponde exatamente, às três primeiras camadas do modelo OSI.  A Figura 4.2 

retrata esses protocolos em cada nó da rede [SAL99]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A interface entre o terminal móvel e o rádio modem pode ser física (RS-232) 

ou lógica (caso ambos estejam implementados na mesma unidade). Quando esses 

módulos são fisicamente separados, o protocolo MOBITEX Asynchronous 

Communication (MASC) é utilizado, o qual provê confiabilidade na transferência 

dos dados de/para o rádio modem e também monitora o status do modem. 

O MOBITEX Packet (MPAK) é o protocolo da camada de rede. Esse 

protocolo identifica a classe e o tipo da aplicação, informando a sua importância e o 

Figura 4.2: Protocolos do MOBITEX 
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seu grau de prioridade dentro do backbone da rede de pacotes. Esse protocolo 

também indica se o pacote pode ser armazenado em uma “caixa de correios” 

(mailbox) ou não. Entenda-se mailbox como um buffer temporário que pode ser 

usado quando os pacotes não puderem ser entregues imediatamente. 

Na interface aérea existe a camada de dados radio OSI (ROSI) que está 

encarregada de cuidar da transmissão na estrutura MOBITEX.  Basicamente essa 

camada é responsável pela escolha da estação rádio-base mais adequada, pela 

retransmissão dos quadros (frames) e pelos procedimentos de acesso ao canal. 

A modulação adotada no MOBITEX é o Gaussian minimum shift keying 

(GMSK).  

 

4.2 Cellular Digital Packet Data (CDPD) 

Os sistemas CDPD foram projetados para tirar vantagem dos canais de voz do 

sistema AMPS (Advanced Mobile Phone Service) que ficavam ociosos por alguns 

instantes. Nesses canais ociosos são transmitidas mensagens de dados curtas em um 

serviço chaveado por pacotes [STE99]. Para poder fazer uso desses canais, o CDPD 

possui um procedimento de saltos (hopping) entre todas as frequências disponíveis. 

A interface aérea opera com a taxa de transmissão de 19.2 kbps e possui um forward 

error correction (FEC) para combater a interferência e o desvanecimento do canal. 

O CDPD foi inicialmente produzido pela IBM, mas atualmente o Wireless 

Data Forum [WDF01], uma associação de diversos fabricantes, é a responsável pelas 

especificações do CDPD. 

Os elementos primários de uma rede CDPD são os sistemas finais (end 

systems) e os sistemas intermediários (intermediate systems- IS). Os sistemas finais 

são os que trocam informações enquanto que os sistemas intermediários são 

responsáveis pelo armazenamento, encaminhamento e roteamento das informações. 

Existem dois tipos de sistemas finais: 

• Mobile end system (M-ES): dispositivo usado pelo assinante da rede para 

acessar a rede CDPD através de uma interface sem fio. Normalmente os 

M-ES são os terminais móveis associados a rádios modem; 
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• Fixed end system (F-ES): um servidor ou gateway que suporta ou fornece 

acesso a dados e aplicações. 

Foram definidos dois tipos de sistemas intermediários: 

• IS “genérico” (“generic” IS): roteador IP que não possui informações 

sobre o CDPD e condições de mobilidade; 

•  Mobile data intermediate system (MD-IS): trata-se de um IS mais 

especializado, que direciona as informações baseado no conhecimento da 

localização do móvel. O MS-ID provê chaveamento, registro e 

autenticação do móvel, criptografia e gerenciamento de mobilidade. 

Trata-se na realidade da combinação de vários elementos de hardwares. 

 

Além dos sistemas finais e intermediários, existe o mobile data base station 

(MDBS) que tem funcionamento semelhante à estação rádio-base do sistema de 

telefonia celular. A MBDS é um conjunto de amplificadores de potência, 

transceivers e computador. Sua função é enviar e receber informações do M-ES e 

enviá-las para o MS-ID, bem como controlar a interface de rádio, e monitorar as 

atividades de voz para garantir que não há interferência entre voz e dados.  

A Figura 4.3 apresenta a arquitetura padrão do CDPD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sistemas CDPD foram desenvolvidos de maneira a facilitar a 

interoperabilidade entre as redes de diferentes provedores de serviços. Isso significa 

Figura 4.3: Arquitetura CDPD 
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que todos os equipamentos, funções e processos desses sistemas podem cooperar 

dentro de todas as redes CDPD [STE99]. 

Com relação aos protocolos, a Figura 4.4 ilustra os envolvidos na interface 

aérea do sistema. A camada física transforma as informações vinda da camada 

medium access control (MAC) em sinal modulado num canal de 30 kHz. A 

modulação é feita utilizando a técnica GMSK.  

A camada MAC do M-ES coopera com a camada MAC do MDBS e suas 

principais funções são transportar informação, nomeá-la e interligar os protocol data 

units (PDUs) do protocolo logical link control (LLC) através da interface aérea do 

CDPD. O LLC é responsável por transportar a informação entre os elementos da 

camada de rede do CDPD. O protocolo utilizado nessa camada é chamado de mobile 

data link protocol (MDLP), sendo uma das suas atribuições prover o controle de uma 

ou mais conexões de dados para o subnetwork dependent convergence protocol 

(SNDCP), camada imediatamente superior ao LLC.  

O SNDCP possui as funções de segmentação das network PDUs (NPDUs5), 

criptografia, compressão do cabeçalho, compressão dos dados e qualidade de serviço 

(QoS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 O tamanho máximo que uma NPDU pode assumir é de 2048 bytes, mas o máximo que o 

MDLP (LLC) suporta é, em geral, de 130 bytes. 

Figura 4.4: Protocolos da interface aérea do CDPD 
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O CDPD foi projetado para ser totalmente transparente para os sistemas de 

voz, isto é, o sistema de voz não detecta se ali há tráfego de dados. Para evitar 

colisões, as transmissões CDPD devem desocupar o canal em uso o mais rápido 

possível e procurar outro canal ocioso.  Para tanto, o sistema CDPD fica verificando 

a intensidade do sinal (potência) que chega em sua antena de transmissão e assim que 

uma elevação dessa potência é percebida, indicando que há o início de um tráfego de 

voz, o procedimento de channel hopping é ativado. 

 

4.3 Advanced Radio Data Services (ARDIS) 

Trata-se de um sistema de rádio baseado no RD-LAP da Motorola. Ele foi 

inicialmente desenvolvido pela IBM e Motorola para atender aos técnicos da IBM. A 

Motorola desenvolveu dois protocolos proprietários para o sistema ARDIS: o MDC-

4800 e o RD-LAP. O primeiro oferece uma taxa de 4,8 kbps e o segundo de 19,2 

kbps [STE99]. 

No ARDIS, as estações rádio-base estão conectadas a controladores de rede 

(radio frequency/network control processor - RF/NCP) via linha dedicada (Figura 

4.5). Os usuários acessam ao sistema via laptops. Os canais de chegada e saída de 

dados são gerenciados de maneiras diferentes pelo RF/NCP. O controlador calcula a 

potência do sinal recebido de cada dispositivo sem fio que está transmitindo em cada 

estação rádio base para cada pacote de dados “escutado”. Só assim ele escolhe a 

melhor estação rádio-base para se comunicar com esse dispositivo e encaminhará as 

mensagens para essa estação. Com isso, procura-se garantir uma melhor seleção, 

principalmente no caso do usuário estar se movendo ou sob efeitos de ruído.  

Os RF/NCP estão conectados através de uma linha digital de alta velocidade a 

um message switch (MS). Essa entidade recebe informações sobre a origem, o 

destino e o comprimento de cada mensagem. O MS informa ao RF/NCP dados 

relativos ao assinante como seu registro/assinatura ou seu perfil. O MS direciona a 

informação para o destino, armazena informações de registro do usuário, como 

também serve de acesso aos servidores dos usuários. Normalmente a ligação entre os 

servidores e a MS é feita via canais X.25 dedicados. 
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As áreas de cobertura das estações rádio-base se sobrepõem para aumentar a 

probabilidade do sinal de um dado terminal móvel alcançar uma estação. Essa 

superposição, combinada com níveis adequados de sinal e codificação para correção 

de erros, garante que o ARDIS possa suportar comunicações em ambientes externos 

tão boas quanto em ambientes internos. 

Protocolos proprietários são usados em vários níveis das pilhas de protocolos 

desse sistema. No servidor de clientes, um protocolo standard context routing (SCR) 

é adotado para transportar dados entre a MS e o servidor. A mensagem transmitida é 

fragmentada em pacotes que contém um cabeçalho e parte dos dados.  

As mensagens podem ser de três tipos: 

• Host message delivery request (HR): usada pelo servidor para enviar 

mensagens para os terminais móveis; 

Figura 4.5: Arquitetura ARDIS 
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• Host message delivery confirmation (HC): usada pelo MS para confirmar 

o recebimento da mensagem; 

• Mobile device message delivery indication (MI): usada pelo terminal 

móvel para confirmar o recebimento da mensagem. 

Também são enviadas mensagens SCR estendidas para monitorar as 

atividades dos terminais móveis, levantamento de diagnósticos e verificação do 

“estado” dos móveis.  

A Figura 4.6 representa os protocolos dos nós de uma rede ARDIS. Nos 

terminais móveis, um protocolo native control language (NCL) é implementado para 

prover a ligação entre o dispositivo móvel propriamente dito e o rádio modem. Esse 

protocolo oferece um serviço orientado à transação bastante adequado para 

aplicações não orientadas à conexão. As informações entre o terminal móvel e o 

rádio modem transitam na forma de pacotes chamados de service data units (SDUs).   

A NCL oferece três tipos de SDU: 

• Command SDU: possui instruções do tipo send ou receive nas 

mensagens; 

• Response status SDU: são respostas aos comandos; 

• Event report SDU: pode ser enable ou disable, para habilitar ou 

desabilitar transações 

 

Figura 4.6: Protocolos do sistema ARDIS 
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As redes ARDIS ainda oferecem transferência de mensagens com o protocolo 

dataTAC (DM), também conhecido com roteamento peer-to-peer. Com esse 

protocolo, as mensagens pode ser enviadas de um terminal móvel para outro e, 

assim, um serviço de transferência de dados bidirecional (two-way) é estabelecido.  

Na interface aérea, os protocolos RD-LAP ou MDC-4800 são utilizados. A 

máxima capacidade suportada pelo protocolo RD-LAP é de 512 bytes e pelo MDC-

4800 é de 256 bytes. Na camada física, a modulação empregada é o gaussian 

frequency shift keying (GFSK). 

 

4.4 Conclusão 

Nesse capítulo os serviços mais difundidos para transmissão de pacotes de 

dados em ambientes sem fio foram apresentados: o MOBITEX, o CDPD e o ARDIS. 

O MOBITEX e o CDPD tem suas especificações disponibilizadas para domínio 

público enquanto que o ARDIS é propriedade da Motorola. Foram apresentadas as 

pilhas de protocolos de cada uma dessas tecnologias. 

Dessas três tecnologias, o CDPD foi o único desenvolvido para obter 

vantagens no convívio com um sistema de comunicação móvel, no caso o AMPS. 

Tanto o MOBITEX, quanto o ARDIS, podem compartilhar as estações rádio-base 

dos sistemas de telefonia móvel, mas não foram desenvolvidos para disputar os 

canais com as comunicações de voz. Uma desvantagem desses sistemas de 

transmissão de dados é que as informações são coletadas por computadores portáteis, 

e não por aparelhos celulares.  

O GPRS também pertence a esse grupo de sistemas que permite tráfego de 

pacotes de dados em um ambiente sem fio e o próximo capítulo é totalmente 

dedicado a essa tecnologia. 



Avaliação de Serviços de Dados em Redes GPRS                 38 

5 General Packet Radio Service 

 

É previsível que as redes sem fio sigam o mesmo rumo das redes fixas: o 

tráfego de dados sobreposto ao tráfego de voz. Para tanto, as infra-estruturas das 

atuais redes sem fio precisam evoluir para acomodar simultaneamente tráfego de 

dados e voz de maneira eficiente e rápida. 

O General Packet Radio Service (GPRS) [GSM100] é um serviço projetado 

para redes digitais celulares. Ele utiliza o princípio de pacotes de rádio e pode ser 

usado para carregar protocolos de pacotes de dados de usuários (como o IP - IPv4 e 

IPv6- e o X.25) de terminais GPRS para outros terminais GPRS e/ou para redes de 

dados externas. O GPRS otimiza o uso dos recursos de rede e de rádio das redes de 

telefonia celular e é padronizado pelo European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI). 

O GPRS significa uma transição do chaveamento por circuitos para a 

metodologia de chaveamento por pacotes. Isso otimiza a utilização da banda passante 

existente e possibilita a comunicação de dados em altas velocidades. O GPRS provê 

transparência de suporte ao IP e pode ser integrado à Internet, possibilitando o uso de 

serviços dos tipos acesso à Web (WWW), FTP e e-mails. 

Uma separação entre os subsistemas de rádio e de rede é mantida, permitindo 

que um subsistema de rede possa ser usado com diversas tecnologias de acesso via 

rádio (GSM, IS-136, etc.). Uma importante vantagem do GPRS é que ele não impõe 

mudanças numa MSC já instalada, permitindo que as operadoras mantenham a sua 

planta já instalada. 

Nesse capítulo são apresentadas a interface aérea utilizada na especificação 

da tecnologia e as características básicas do GPRS.  

5.1  GSM 

O Global System for Mobile Communications (GSM) [CAI97] é o padrão 

europeu para redes celulares digitais publicado pelo ETSI. O GPRS está sendo 

especificado utilizando a interface aérea do GSM, de forma que os dois sistemas 
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possam coexistir. Todavia, o GPRS pode ser integrado ao padrão americano IS-136 

que também utiliza tecnologia TDMA.  

5.1.1 Arquitetura GSM 

 

As funcionalidades do GSM são divididas entre as estações móveis (mobile 

stations-MS), as estações rádio-base (base station subsystem-BSS) e a central (mobile 

switching center-MSC).   

As BSSs possuem dois tipos de elementos [CAI97]: 

• Base transceiver station (BTS): assegura a interface aérea até a MS; 

• Base station controller (BSC): gerencia os recursos de rádio e controla os 

handoffs. As BSCs podem gerenciar várias BTSs. 

 

Os sistemas GSM comunicam-se com outras redes, como, por exemplo, a 

rede de telefonia pública, a integrated services digital networks (ISDN), a circuit-

switched public data network (CSPDN) e a packet-switched public data network 

(PSPDN).  

O GSM possui três tipos de bancos de dados: o Home Location Register 

(HLR), o Visitor Location Register (VLR) e o centro de autenticação (AUC), além 

do centro de operação e manutenção do sistema (OMC). A Figura 5.1 ilustra a 

arquitetura dos sistemas GSM. 

 

Figura 5.1: Arquitetura do GSM 
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A duração de um quadro (frame) no GSM é de 4.615ms e cada frame é 

dividido em oito timeslots. A Figura 5.2 representa a formação desse frame [SCO99]. 

Existem duas categorias de canais lógicos no GSM: canais de tráfego e 

canais de sinalização. Os canais de sinalização podem ser separados em três grupos: 

broadcast channel, canais de controle comum (common control channels) e canais 

de controle dedicados (dedicated control channels). Na tabela 5.1, apresentamos os 

subtipos de canal de sinalização que aparecem em cada um dos grupos [CAI97]. 

Grupo Nome Função 
Canais 
Broadcast  
 

BCCH (broadcast control channel) 
FCCH (frequency correction control channel) 
SCH (synchronization channel) 

Controle de broadcast 
Correção de frequências 
Sincronização 
 

Canais de 
controle 
comum 

PCH (paging channel) 
AGCH (access grant channel) 
RACH (random access channel) 

Paging 
Garantia de acesso 
Acesso randômico 

Canais de 
controle 
dedicados 

SDCCH (standalone dedicated control channel) 
SACCH (slow-associated control channel) 
FACCH (fast-associated control channel) 

Controle standalone. Transferência 
de sinalização entre a MS e a BSS 
quando uma chamada não está em 
processo. 
 
O SACCH e o FACCH são usados 
para sinalização entre a MS e BSS 
quando uma chamada está em 
andamento. 

Figura 5.2: Frame TDMA 
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5.2 Características e limitações do GPRS 

Quando começaram os trabalhos para o GPRS, em 1994, os principais 

objetivos para esse sistema eram [KAR99]: 

• Os recursos de rádio para pacotes chaveados são alocados apenas quando 

os dados estão para ser transmitidos ou recebidos; 

• Alocação flexível de canal variando de um a oito timeslots. Os recursos 

disponíveis são compartilhados pelos usuários ativos e os canais de 

uplink e downlink são reservados separadamente; 

• Conexão imediata com as redes de dados (IP, X.25 ou protocolos 

próprios do GPRS); 

• Entrega eficiente de mensagens curtas (SMS) sobre a interface de rádio 

GPRS; 

• O tráfego pode ser intermitente, em rajadas, pequenos volumes de dados 

transmitidos com uma certa frequência ou transmissões esporádicas com 

grandes volumes de dados; 

• A transmissão possui quatro níveis de prioridades de rádio e suporta 

cinco classes de qualidade de serviço (QoS) . Além disso, as transmissões 

podem ser ponto-a-ponto (PTP) ou ponto-a-multiponto (PTM). 

 

As principais limitações do GPRS são [LIN99]: 

 

• Limitação da capacidade da célula para todos os usuários: o GSM e o 

GPRS concorrem pelos mesmos recursos de rádio o que significa uma 

limitação aos usuários GPRS. A quantidade de usuários que podem ser 

atendidos no sistema está diretamente ligada ao número de timeslots 

disponíveis bem como a existência ou não de reservas para uso do GPRS; 

• As velocidades são mais baixas na realidade: teoricamente, a 

velocidade máxima de transmissão de dados no GPRS pode chegar a 

172,2 kbps, mas isso significa um único usuário transmitindo e utilizando 

os oito timeslots sem nenhuma proteção contra erros. Obviamente, é 

indesejável que um operador de rede aloque todos os timeslots para 

serem utilizados por um único usuário. Os estudos já realizados afirmam 
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que um único transceiver mal suporta 5 timeslots . Os sistemas devem 

operar em 1+1 (1 canal GPRS no downlink e 1 no uplink), 2+1 ou 4+1 

[BYT00]; 

• Modulação: o GPRS utiliza a técnica de modulação conhecida como 

gaussian minimun-shift keying (GMSK). Entretanto, o EDGE é baseado 

em um novo cenário de modulação que permite uma taxa bem maior de 

transmissão de bits (bit rate) sobre a interface aérea chamada de 

modulação eight-phase-shift keying (8PSK). Uma vez que o 8PSK 

também será utilizado pelo UMTS, os operadores de rede com GPRS 

irão precisar incorporar essa nova técnica para realizar a transição para a 

terceira geração de sistemas de telefonia móvel; 

• Atrasos de trânsito: os pacotes GPRS são enviados por diferentes 

caminhos até se encontrarem no destino final. Isso gera a possibilidade 

de que um ou alguns pacotes sejam perdidos ou corrompidos durante a 

transmissão de dados sobre o link de rádio. O padrão GPRS reconhece 

essa característica inerente das tecnologias de transmissão sem fio de 

pacotes e incorpora estratégias de integridade dos dados e retransmissão. 

Assim é esperado que atrasos (delays) ocorram. Por conta disso, 

aplicações como vídeo devem ser implementadas utilizando High Speed 

Circuit Switched Data (HSCSD). O HSCSD é simplesmente uma 

chamada a um circuito chaveado de dados onde um único usuário pode 

tomar até quatro canais separados ao mesmo tempo. Por conta dessa 

característica de conexão fim-a-fim entre transmissor e receptor, os 

delays de transmissão são menores; 

• Não possui Store-and-Forward: não há esse tipo de mecanismo 

incorporado no padrão GPRS, diferentemente do SMS.  
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5.3 Arquitetura 

A Figura 5.3 apresenta a arquitetura do GPRS [CAI97]. Para garantir a 

interconectividade com as redes fixas Public Land Mobile Network (PLMN) e a 

Public Data Network (PDN) e com as redes sem fio (GSM e TDMA), dois novos 

componentes são requeridos. Esses componentes são chamados de GPRS Support 

Nodes (GSN): Gateway GPRS Support Node (GGSN) e Serving GPRS Support Node 

(SGSN). 

Com a rede GPRS, as unidades de pacotes de dados (protocol data units – 

PDUs) são encapsuladas no GSN fonte e restaurados no GSN destino (via processo 

de “tunelamento”). Entre os GSNs, o protocolo IP é utilizado como um backbone 

para transferir as PDUs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Arquitetura GPRS 
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O GGSN é usado como uma interface lógica para as redes externas de pacotes 

de dados (packet data network -PDNs ). Ele mantém informações de roteamento para 

que se possa “tunelar” as PDUs para o SGSN que serve ao móvel envolvido na 

comunicação. Outras funções incluem network e subscriber screening, e 

mapeamento de endereço. Um ou mais GGSNs podem suportar vários SGSNs. 

As PDNs acessam o GGSN através da verificação do endereço packet data 

protocol address (PDP), definido durante a ativação do móvel no sistema. O GGSN 

pode, opcionalmente, interrogar o HLR para requerer mais informações sobre o 

móvel. 

O SGSN entrega os pacotes para as estações móveis na área atendida por ele. 

Essa unidade envia um requerimento ao HLR para obter o perfil de dados do 

assinante. São os SGSNs que detectam uma nova estação GPRS móvel na sua área 

de serviço e também processam o registro de um novo assinante móvel. O SGSN 

mantém um registro da localização dos móveis dentro da sua área de serviço e pode 

receber solicitações de paging vindas do MSC/VLR.  

Alguns elementos do GSM precisam ser alterados para suportar o GPRS. A 

BSS precisa ser capaz de reconhecer e enviar dados de usuários para o SGSN que 

está servindo àquela área e o HLR deve registrar os perfis dos usuários GPRS e 

responder as solicitações sobre esses perfis feitas pelos SGSNs. 

 

5.4 Protocolos para transmissão de dados 

Existem vários protocolos usados nos equipamentos de rede citados 

anteriormente. Esses protocolos operam tanto no plano de dados como no de 

sinalização. 

Na Figura 5.4, as pilhas de protocolos para cada um dos elementos de rede 

envolvidos na transmissão de dados são apresentadas. Esse esquema foi proposto de 

acordo com o modelo de referência da International Organization for 

Standartization/Open Systems Intercconection (ISO/OSI) [GM100, GM701]. 
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Os protocolos para essa tecnologia são: 

• GPRS Tunnel Protocol (GTP): é o protocolo que “tunela” um packet 

data unit (PDU) através de um backbone IP adicionando informações de 

roteamento. O GTP opera no topo do TCP/UDP sobre o IP; 

• Subnetwork Dependent Convergence Protocol (SNDCP): é o protocolo 

que mapeia um protocolo da camada de rede, como por exemplo, o IP ou 

o X.25, para LLC. O SNDCP também provê outras funções como 

compressão, segmentação e “multiplexação” das mensagens da camada 

de rede para uma conexão virtual simples. Essa camada possui um 

identificador chamado de network layer service access point identifier 

(NSAPI), permitindo que os dados de cada serviço cheguem devidamente 

identificados; 

• Logical Link Control (LLC): é um protocolo da camada de enlace do 

GPRS. Ele possui funções de endereçamento, codificação dos dados, 

controle de fluxo, detecção e correção de erros. Essa camada assegura a 

transferência confiável dos dados do usuário pela rede sem fio; 

Figura 5.4: Protocolos GPRS 
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• Base Station System GPRS Protocol (BSSGP): o BSSGP processa o 

roteamento e a informação da qualidade de serviço (QoS) para a BSS. O 

BSSGP utiliza o protocolo Frame Relay como mecanismo de transporte; 

• Radio Link Control (RLC): é responsável pela transmissão de blocos de 

dados através da interface aérea e dos procedimentos de backward error 

correction (BEC) que consiste na retransmissão seletiva de blocos 

incorretos utilizando um protocolo automatic repeat request (ARQ). 

Também realiza a segmentação e reordenação dos segmentos LLC em 

blocos de rádio. A quantidade de dados úteis em cada bloco varia de 

acordo com as condições do canal, isso é, segue um procedimento de 

adaptação ao enlace utilizando cenários de codificação (vide seção 5.5); 

• Medium Access Control (MAC): as funções da camada MAC definem 

os procedimentos que permitem que várias estações móveis 

compartilhem um mesmo meio de transmissão (canais físicos). Essa 

camada coordena a transmissão de várias estações com procedimentos 

para evitar congestionamento (congestion avoidance), além de detecção e 

reconhecimento dos dados recebidos. No caso de um único usuário 

utilizar mais de um timeslot, é a camada MAC que gerencia essa 

permissão. Questões como prioridade de acesso também são tratadas pelo 

MAC; 

• Physical Link Layer (PLL): a camada física é dividida entre a PLL e a 

physical RF layer (RFL). A RFL realiza a modulação do sinal baseado na 

sequência de bits recebida da camada PLL (o GPRS utiliza a técnica de 

modulação GMSK) e também realiza a “demodulação” do sinal recebido 

em sequência de bits para enviar à camada superior. A PLL provê 

serviços de transferência de informações sobre a camada física entre a 

MS e a rede. Essas funções incluem fragmentação e codificação de dados 

e detecção e correção de erros de transmissão nesse meio físico. Isto é, a 

PLL é responsável pelo forward error correction (FEC), pelo 

mapeamento do bloco de rádio em quatro rajadas de frames TDMA e 
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pelos procedimentos para detecção de congestionamento no link de rádio. 

Dentre as funções de controle que a PLL é responsável, destacam-se: 

- Procedimentos de sincronização, incluindo meios de determinar e 

ajustar o relógio da MS para corrigir as variações de atraso de 

propagação; 

- Monitoração e avaliação da qualidade do sinal de rádio; 

- Procedimento para seleção da célula; 

- Procedimentos para controle de potência; 

- Procedimentos para controle do uso da bateria. 

 

Os protocolos GTP, LLC e RLC possuem vários modos de transmissão. A 

combinação desses modos define as classes de confiabilidade dos parâmetros de QoS 

(vide seção 5.8) [GM100]. 

• GTP suporta dois modos de transmissão entre o GGSN e o SGSN: sem 

reconhecimento (UDP/IP) e com reconhecimento (TCP/IP). 

• LLC suporta dois modos para transmissão da informação não orientados à 

conexão: com reconhecimento e sem reconhecimento. No modo com 

reconhecimento, os segmentos LLC são confirmados e a camada 

retransmite os pacotes que não foram confirmados antes do timeout. No 

modo sem reconhecimento, não há confirmação para os segmentos LLC 

enviados. Existem ainda duas opções no modo sem reconhecimento: 

informação protegida e informação desprotegida. No modo protegido, 

segmentos LLC errados são descartados, o que não ocorre no modo 

desprotegido. 

• RLC também possui dois modos de transmissão: com reconhecimento e 

sem reconhecimento. 

Um modelo funcional da estrutura da camada LLC é apresentado na Figura 

5.5. De um modo geral, os frames encaminhados pelo SNDCP são separados de 

acordo com o SAPI, identificador do ponto de acesso ao serviço solicitado pelo 

usuário, em entidades de link lógico (logical link entity-LLE). Essas entidades 

possuem funções de transferência de informações com ou sem reconhecimento, além 

de controle de fluxo e detecção de erros [GM900]. 
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Figura 5.5: Modelo Funcional da Camada LLC 
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Observe que dados de mensagens curtas (SMS) podem ser enviados pelo 

GPRS considerando o SAPI = 7, bem como mensagens de sinalização do GSM ou do 

GPRS podem ser enviadas via tunnelling of message (TOM). 

O RLC/MAC controla a janela dos blocos enviados/recebidos entre a estação 

móvel e a rede. No caso do GPRS, o tamanho máximo permitido sem que haja o 

envio de um reconhecimento é de 64 blocos. Todavia, essa janela pode ser alterada 

pela operadora do sistema, e a BSS e a estação móvel podem possuir 

comportamentos diferentes sobre quando devem enviar o reconhecimento.  

Por exemplo, durante a transmissão de uplink, a BSS pode enviar uma 

mensagem de reconhecimento (ACK) quando “bem entender”, podendo esperar 

todos os blocos chegarem para enviar a mensagem ou enviar ao término de cada 

janela transmitida, mas no caso do downlink, a MS precisa esperar que a BSS envie a 

informação de qual canal deverá ser enviada a mensagem de reconhecimento 

[GM601, GM701] e, consequentemente, a permissão para envio dessa mensagem. 

5.4.1 Fluxo de Dados 

Os pacotes provenientes da camada de rede (também chamados de network-

layer protocol data units - N-PDUs ) são transmitidos pela interface aérea entre a MS 

e a SGSN usando o protocolo LLC.  

Conforme, comentado anteriormente, as camadas SNDCP, LLC e RLC/MAC 

promovem a segmentação e a “multiplexação” desses pacotes, além de acrescentar 

informações adicionais de controle. Na camada física, o bloco de rádio é 

fragmentado em quatro frames e enviados consecutivamente utilizando timeslots 

TDMA da portadora designados para transportar a informação. 

A Figura 5.6 ilustra a fragmentação do N-PDU desde a camada de rede até a 

camada física. 
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5.4.2 Formato dos frames nos protocolos da interface aérea 

Os N-PDUs originados da camada de rede são fragmentados na camada 

SNDCP em SN-DATA PDU e SN-UNITDATA PDU, conforme mostrado na Figura 

5.7 [GM500]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Camada SNDCP 
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No SN-DATA PDU, o cabeçalho da PDU é comprimido e segmentado no 

modo de transferência com reconhecimento podendo alcançar até 1503 octetos 

(N201-I). O SN-UNITDATA PDU é a parte de dados do N-PDU devidamente 

comprimido e segmentado no modo de transferência sem reconhecimento (N201-U).  

A Figura 5.8 ilustra os formatos do SN-UNITDATA PDU e do SN-DATA PDU.  

Figura 5.8: Formatos do SN –UNITDATA PDU e do SN- DATA PDU 
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O formato do frame LLC é apresentado na Figura 5.9. O tamanho do 

segmento varia se o modo de transferência for com reconhecimento (N201-I) ou sem 

(N201-U) e pela quantidade de dados de controle que são inseridos no Campo 

Controle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Campo Endereço consiste de 8 bits. Nesse campo estão contidos o SAPI (4 

bits), 1 bit para o indicador de protocolo (protocol discriminator- PD) e 1 bit para  

indicar se a informação é de comando ou de resposta (command/response- C/R). O 

Campo Controle varia, em geral, de 1 a 3 octetos, mas pode alcançar até 36 octetos 

caso o supervisory ACK (SACK) seja incluído.  

O Campo Informação varia com a necessidade de enviar os dados com 

reconhecimento ou sem reconhecimento. A Tabela 5.2 apresenta o tamanho máximo 

do Campo Informação para cada um dos possíveis frames LLC gerados.  

O Campo FCS (frame check sequence - FCS) de 3 octetos correspondente ao 

cyclic redundancy check (CRC) utilizado para detecção de erros. 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Formato do frame LLC 
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Parâmetro 

LLC  

SAPI 1 

GMM 

SAPI 2 

TOM 2 

SAPI 3 

USER 

DATA 3 

SAPI 5 

USER 

DATA 5 

SAPI 7 

SMS 

SAPI 8 

TOM 8 

SAPI 9 

USER 

DATA 9 

SAPI 11 

USER 

DATA 11 

N201 - U 400 270 500 500 270 270 500 500 

N201 - I  * * 1503 1503 * * 1503 1503 

*Não é permitido 

Unidade utilizada: octetos 

N201 - U:  modo onde os frames são enviados sem reconhecimento 

N201 - I:   modo onde os frames são enviados com reconhecimento 

A Figura 5.10 ilustra a estrutura do bloco de rádio dos dados do usuário e 

controle de mensagens. Ele é composto de um cabeçalho MAC, um bloco de dados 

RLC ou de controle RLC/MAC e de um bloco de verificação de erros (block check 

sequence) chamado de BCS. 

Tabela 5.2: Valores padrões para a camada LLC. Fonte: [GM900] 

Figura 5.10: Estrutura do bloco de rádio 
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No caso de transmissão de dados, o cabeçalho MAC tem comprimento 

constante de 8 bits, mas os campos variam no uplink e no downlink. O cabeçalho 

RLC contém campos que variam no uplink e downlink e comprimento também 

variável. O RLC data possui dados de um ou mais segmentos LLC. As Figuras 5.11 

e 5.12 (as legendas para ambas as figuras encontram-se descritas na Figura 5.13) 

ilustram o formato dos blocos de rádio de controle e de dados, respectivamente. A 

quantidade de octetos enviados nos blocos de dados varia de acordo com os cenários 

de codificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11: Formato dos blocos RLC/MAC - Controle 
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Figura 5.12: Formato dos blocos RLC/MAC - Dados 
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Onde: 

• Payload type = indica o tipo de dados que está sendo enviado 

• RRBP = indica que a MS deve enviar um reconhecimento do pacote de controle ou um

PACCH para a rede  (relative reserved block period)  

• S/P = indica se o RRBP é válido ou não (supplementary / polling bit) 

• USF = uplink state flag 

• RBSN = indica o número de sequência em uma transmissão de blocos RLC/MAC no

downlink (reduced block sequence number) 

• RTI = usado para agrupar blocos RLC/MAC de controle que fazem parte de uma
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Figura 5.13: Legenda para as Figuras 5.11 e 5.12 

ensagem e para identificar a sequência dessa mensagem (radio transaction identifier) 

 FS = indica o segmento final de uma mensagem RLC de controle (final segment) 

 AC= indica a presença ou não do TFI/D no downlink (address control) 

 PR = indica a redução ou não da potência do bloco RLC enviado (power reduction) 

 TFI= indicador temporário do fluxo (temporary flow identity) 

 FBI = indica que o último bloco RLC a ser transmitido no downlink (final block

dicator) 

 D= indica a direção do fluxo de dados (uplink ou downlink) 

 R = indica se a estação móvel retransmitiu ou não a mensagem (retry bit) 

 BSN = número do bloco na sequência das transmissões (block sequence number) 

 Indicador de comprimento (LI) = usado para delimitar os LLC frames. Indica o número

e octetos que serão transmitidos no bloco RLC para atender a cada LLC PDU. 

 M= usado para delimitar os LLC frames. Indica se o próximo LLC PDU começa no

loco RLC atual, no próximo ou não existem mais nenhum para ser transmitido (more bit) 

 E= usado para indicar a presença de octetos opcionais (extension bit) 

 Countdown value = permite que a rede calcule quantos blocos RLC da janela ainda

altam ser transmitidos no uplink 

 SI = indica se a janela de transmissão dos blocos RLC pode avançar ou não (stall

dicator) 

 PI= indica a presença do identificador PFI (PFI Indicator) 

 TLLI = Temporary logical link Identity 

 PFI = Identificador do pacote (Packet flow identifier) 
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5.5 Cenários de codificação 

 

O GPRS possui quatro cenários de codificação (CS1 - CS4) para os canais de 

tráfego de dados. Para os canais de controle, o CS1 é sempre utilizado. A rede varia 

de cenário de acordo com as características ambientais em que a interface aérea se 

encontra em um dado momento. No CS1, os blocos possuem um grau de 

confiabilidade maior, pois o FEC tem uma taxa de codificação de 1:2 além de 40 bits 

de FIRE code para a BCS. No CS2 e CS3, as taxas são de ≈2:3 e ≈3:4. Não há FEC 

no CS4, o que permite o envio de mais dados úteis no bloco.  

O uplink state flag (USF) possui oito estados e em todos os cenários três bits 

são reservados no cabeçalho MAC para isso. Esse flag indica a MS que deve ocupar 

o canal de uplink e quando o USF = FREE significa que todos os blocos que desejam 

transmitir dados podem concorrer ao canal de uplink. 

A estrutura dos blocos RLC varia de acordo com o cenário adotado. A Figura 

5.14 ilustra essas estruturas. A Tabela 5.3 indica os parâmetros de cada um desses 

cenários: 

 
Cenário Taxa  

de 

codifica 

ção 

USF USF 

pré - 

codificado 

Bloco de 

rádio (sem 

o USF e o 

BSC) 

BCS Calda 

(tail) 

Bits 

codificados 

Punctured 

bits 

Taxa 

de 

dados 

(Kbps) 

CS1 1/2 3 3 181 40 4 456 0 9.05 

CS2 ≈2/3 3 6 268 16 4 588 132 13.4 

CS3 ≈3/4 3 6 312 16 4 676 220 15.6 

CS4 1 3 12 428 16 - 456 - 21.4 

Tabela 5.3: Cenários de codificação 
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Figura 5.14: Estrutura do bloco de rádio de acordo com o cenário de codificação 
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5.6 Canais físicos e lógicos 

 

O canal físico dedicado para tráfego de pacote de dados é chamado de packet 

data channel (PDCH). Uma célula pode alocar um ou mais PDCHs que são 

escolhidos dentre os vários canais disponíveis nas células e são usados como canais 

de tráfego (traffic channels – TCHs). A alocação desses canais é feita por demanda 

(capacity-on-demand) [FER98]. Esse conceito é utilizado para manter a 

compatibilidade com os recursos de circuito chaveados já existentes no GSM.  Os 

recursos de GPRS podem ser alocados dinamicamente dependendo de quantos 

usuários são requerentes de um serviço com uma certa QoS e de quanto, em termos 

de recurso físico, está disponível no momento na célula. A operadora da rede pode, 

se preferir, decidir por manter permanentemente parte dos recursos das células 

destinados especificamente para o GPRS.  

Dentre os PDCHs, existe um que funciona como um mestre . É chamado de 

Master Packet Data Channel (MPDCH). Ele é responsável por acomodar os canais 

de controle de pacotes comuns (packet common control channels – PCCCHs). Os 

PCCCHs carregam todas as informações de controle necessárias para iniciar a 

transferência de pacotes e dados propriamente ditos. Os demais PDCHs trabalham 

como escravos (Slave Packet Data Channel – SPDCH) e são usados apenas para 

transferência de dados de usuários.  

 

Os canais lógicos do GPRS podem ser divididos em quatro grupos: 

• Packet Broadcast Control Channel (PBCCH): transmitem informações 

do sistema para todos os terminais GPRS presentes na célula. 

• Packet Common Control Channel (PCCCH): subdivididos em quatro 

subgrupos: 

- Packet Random Access Channel (PRACH): usados pelas estações 

móveis para iniciar a transferência de pacotes (uplink) ou responder a 

mensagens de paging (downlink).   

- Packet Paging Channel (PPCH): é usado para localizar a estação 

móvel antes de iniciar um processo de downlink de pacotes. 
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- Packet Access Grant Channel (PAGCH): é usado na fase de 

estabilização da transferência de pacotes para enviar reconhecimentos 

de reserva de canal para a estação móvel antes da transferência de 

pacotes. 

- Packet Notification Channel (PNCH): é usado para enviar uma 

notificação de PTM-Multicast (PTM-M) para um grupo de estações 

móveis antes da transferência de pacotes. A notificação deve 

informar uma distribuição dos recursos para a transferência de 

pacotes. 

• Packet Traffic Channels (PTCH)  são subdivididos em dois subgrupos: 

- Packet Data Traffic Channel (PDTCH): é o canal alocado para 

transferência de dados. Uma mesma estação móvel pode utilizar mais 

de um PDTCH em paralelo (multislot operation) para transferência de 

pacotes. 

- Packet Associated Control Channel (PACCH): é usado para 

transportar informação de sinalização relativa a uma dada estação 

móvel como informação de reconhecimento (ACK) ou de controle de 

potência/intensidade. Esse canal também é utilizado para envio e 

reenvio de mensagens, tanto para alocação de PDTCH. Um PACCH 

está associado a um ou mais PDTCHs que são enviados ou recebidos 

pela estação móvel. 

• Packet Timing Advance Control Channel (PTCCH): usado para 

sincronização do tempo durante a transmissão de dados. 

 

5.6.1 Compartilhamento de recursos 

Diferentes canais lógicos podem ser “multiplexados” tanto no uplink quanto 

no downlink num mesmo canal físico. Isso permite a otimização dos recursos de 

rádio. 

As combinações possíveis são [GM200]: 
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• PBCCH + PCCCH + PDTCH/F6 + PACCH/F + PTCCH/F 

• PCCCH + PDTCH/F + PACCH/F + PTCCH/F 

• PDTCH/F + PACCH/F + PTCCH/F 

5.6.2 Estrutura multiframe do PDCH 

O mapeamento no tempo dos canais lógicos é feito através de uma estrutura 

multiframe constituída de 52 frames TDMA, divididos em 12 blocos RLC (de 4 

frames cada), 2 frames ociosos e 2 frames usados para sincronização temporal via 

PTCCH [GM200]. Na Figura 5.15 é apresentado essa estrutura. 

 

A interface de rádio do GPRS consiste de canais de uplink e downlink 

assimétricos e independentes. Em um certo TDMA timeslot, um PDCH uplink pode 

carregar dados de uma MS e um PDCH downlink, dados de outra MS. 

 

5.6.3 Transferência de PDCHs 

Nas Figuras 5.16 e 5.17, apresenta-se de forma simplificada o procedimento 

de transferência de pacotes durante o uplink e o downlink na camada MAC/RLC. 

 

 

                                                 
6  /F significa full rate. 

Figura 5.15: Estrutura Multiframe 

  B0        B1        B2     T    B3        B4         B5    X    B6       B7         B8     T    B9       B10      B11    X 

52 frames TDMA 

X = frame ocioso 
T = frame usado para PTCCH 
B0 - B11 = blocos de rádio 
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Figura 5.16: Transferência de pacotes - uplink 

Figura 5.17: Transferência de pacotes - downlink 
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5.7 Classificação das estações móveis 

Para servir diferentes necessidades de vários segmentos de mercado, foram 

definidas três classes de estações móveis, cada uma delas com capacidades distintas: 

classe A, classe B e classe C [GM100]. 

A classe A representa a estação móvel mais completa. Ela suporta uso 

simultâneo de serviços GPRS e de não-GPRS e o uso completo dos recursos de QoS.  

A classe B suporta attach simultâneo de serviços GPRS ou não, bem como 

ativação e monitoramento simultâneos, mas só pode operar um conjunto de serviços 

por vez. Os usuários podem fazer e/ou receber chamadas entre os serviços, 

sequencialmente.  

A classe C é aquela para requerimentos de baixo custo para o grande mercado 

consumidor e não suporta uso de serviços simultâneos. Atende apenas a serviços 

GPRS. A classe C irá opcionalmente ter a capacidade de receber ou transmitir 

mensagens curtas (SMS).  

 

5.8 Gerenciamento das operações 

5.8.1 Gerenciamento da sessão 

O GPRS utiliza o conceito de contexto packet data protocol (PDP) anônimo e 

não-anônimo para seu gerenciamento de sessão. O contexto PDP consiste num 

conjunto de informações pertinentes ao tipo PDP, endereço do PDP (opcional), 

parâmetros de QoS (opcional), nome do ponto de acesso, etc. Os itens opcionais 

significam que eles não são obrigatórios quando um contexto é ativado, mas podem 

ser negociados ou receberem valores quando o contexto já está ativo/em uso 

[KAR99, GM100]. 

  

Contexto de PDP anônimo significa: 

• Não é preciso realizar procedimentos de interligação (attach) antes; 

• A rede não sabe que usa o contexto PDP; 

• Mobilidade limitada (restrito a uma área). 
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Contexto de PDP não-anônimo significa que: 

• A estação móvel tem uma descrição da operação; 

• A rede verifica que nenhuma ativação de contexto de PDP não-autorizada 

está sendo feita; 

• A rede sabe quem detêm cada PDP; 

• Não há limitações de mobilidade, isto é, a estação móvel pode se mover 

livremente pela rede. 

 

O usuário possui assinaturas em diversos contextos os quais são usados para 

acessar as redes de dados externas. Esses contextos podem ser ativados ou 

desativados independentemente. Quando um contexto é ativado, o usuário pode 

enviar e receber pacotes de dados de uma estação móvel para uma rede fixa, ou de 

uma rede fixa para uma estação móvel, ou de uma estação móvel para outra estação 

móvel. Quando o contexto não está ativo, a rede “derruba” os pacotes. 

A ativação de contexto depende do tipo de PDP (anônimo ou não). A Figura 

5.18 representa a ativação de contexto de PDP anônimo e a Figura 5.19 representa a 

ativação do contexto de PDP não-anônimo. 

 

Figura 5.18: Ativação do contexto PDP anônimo 

MS SGSN GGSN 

1. Ativa pedido para ativação
do contexto PDP 2. Cria pedido para ativação do

contexto PDP

3. Cria resposta para ativação do
contexto PDP

4. Ativa contexto PDP aceito 
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5.8.2 Gerenciamento da mobilidade 

O GPRS necessita de gerenciamento de mobilidade. Existem três atividades 

relacionadas com essa gerência: attach, detach e atualização de localização (location 

update). Attach significa neste caso integrar/fazer parte do sistema. Ele é solicitado 

quando o acesso é feito pela primeira vez; quando uma outra interligação com o 

mesmo SGSN é requerida; quando uma interligação com um novo SGSN é 

requerida; ou quando o SGSN apagou o contexto atual. Detach significa deixar o 

sistema e a atualização de localização inclui atualização da área de roteamento 

(routing area – RA) e da célula [BRA97,KAR99, GM100]. 

Antes da estação móvel estar habilitada para enviar dados para um host 

qualquer, ela é interligada ao sistema. Existem três estados do móvel para 

caracterizar as atividades de gerenciamento de mobilidade: idle, standby, ready. 

Cada estado descreve um certo nível de funcionalidade e informações associadas. 

Essas informações ficam armazenadas na MS e no SGSN e também são 

referenciadas como “contexto do gerenciamento de mobilidade” (mobility 

manegement context) e dependem do contexto PDP adotado. No caso do não-

anônimo, o gerenciamento de mobilidade refere-se apenas as atividades de gerência 

do assinante. Já o contexto anônimo, o gerenciamento de mobilidade refere-se as 

atividades de gerência representadas por um temporary logical link identity (TLLI). 

Figura 5.19: Ativação do contexto PDP não-anônimo 

MS SGSN GGSN 

1. Ativa pedido para ativação
do contexto PDP

3. Cria pedido para ativação do
contexto PDP

4. Cria  contexto PDP 
5. Ativa contexto PDP aceito 

2. Funções de segurança 
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• Estado IDLE - o assinante não realizou o procedimento de attach e o contexto 

existente entre a MS e o SGSN não mantém informações válidas/atualizadas 

sobre a localização ou roteamento da MS. O móvel é responsável pela seleção da 

célula e da rede móvel. Não é possível a transferência de dados e paging para 

essas unidades. Para mudar de estado é preciso estabelecer um contexto de 

gerenciamento através do procedimento de attach. 

• Estado STANDBY - o assinante já realizou o procedimento de attach. Um 

contexto de gerenciamento de mobilidade já está estabelecido. Paging e 

transferência de informações de sinalização podem ser recebidos, mas não é 

possível a transmissão e a recepção de dados. O móvel realiza os procedimentos 

de gerenciamento de mobilidade e informa ao SGSN quando ele entra em uma 

nova área de roteamento (routing area). Mudança de célula numa mesma área de 

roteamento não precisa ser informada. Para começar a transmitir ou receber 

dados a ativação do contexto PDP é necessária. Para voltar ao estado idle um 

procedimento de detach é realizado. 

• Estado READY - A estação móvel pode enviar e receber PDUs. A rede não 

realiza mais paging GPRS para o móvel que se encontra no estado ready. O 

SGSN transmite dados no downlink para a BSS responsável pela célula onde o 

móvel se encontra. Mesmo que o móvel não esteja transferindo nenhum dado, o 

estado continua ready até que o tempo se expire. O móvel realiza os 

procedimentos de gerenciamento de mobilidade e informa ao SGSN quando ele 

entra em uma nova área de roteamento (routing area). A seleção da célula pode 

ser feita pelo móvel ou controlada pela rede. Vale ressaltar que uma transmissão 

pode ser interrompida se o móvel alterar do estado ready para o standby e se 

houver problemas na recepção dos blocos de rádio. 

 

Nas Figuras 5.20 e 5.21 são apresentados os diagramas de estados para o 

gerenciamento de mobilidade de acordo com o contexto PDP associado. 
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Figura 5.20: modelo funcional do gerenciamento de mobilidade - contexto PDP não-anônimo 

Figura 5.21: modelo funcional do gerenciamento de mobilidade - contexto PDP anônimo 
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5.9 Qualidade de Serviço (QoS)  

Trata-se de um conjunto de parâmetros que em conjunto definem o 

desempenho do serviço que o usuário espera que o provedor da rede ofereça para ele 

durante a execução do serviço solicitado. Os parâmetros de QoS [GM100] estão 

associados com cada solicitação de serviço recebida pelo Ponto de Acesso de Serviço 

de Rede (Network Service Access Point – NSAP). As estações móveis solicitam a 

QoS durante a ativação do PDP (packet data protocol).  

O perfil default de QoS é definido no HLR. Tanto o SGSN quanto o GGSN 

controlam a QoS, mas é o SGSN que tem o controle principal. Os perfis atribuídos ao 

GPRS são [GM100]: 

 

• Classe de precedência: indica a importância do pacote com considerações para 

descarte no caso de problemas e degradação do QoS, quando necessário (Tabela 

5.4). 

 

Classes de 
Precedência 

Nome da precedência Interpretação 

1 Alta prioridade Os compromissos com esse serviço devem ser 
mantidos antes das classes de precedência 2 e 3. 

2 Normal Os compromissos com esse serviço devem ser 
mantidos antes das classes de precedência 3. 

3 Baixa prioridade Os compromissos com esse serviço devem ser 
mantidos depois das classes de precedência 1 e 
2. 

• Classe de confiabilidade: especifica o modo de operação de vários detectores de 

erro e protocolos de recuperação. Possui os parâmetros de probabilidade de perda 

de dados, de probabilidade de dados entregues fora de sequência, de 

probabilidade de entrega de dados repetidos e de probabilidade de dados 

corrompidos. Isto é, especifica o quanto confiável pode ser a entrega dos dados 

(Tabela 5.5). 

 

 

Tabela 5.4: Classe de precedência 
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Classe de 
confiabilidade 

 

Modo 
GTP 

Modo 
LLC Frame 

Proteção de 
dados no 

LLC 

Modo 
RLC Block 

Tipo de tráfego 

1 Reconhecido Reconhecido Protegido Reconhecido Não é tráfego em 
tempo-real;  
Aplicações 
sensíveis ao erro 
que não podem 
sofrer perda de 
dados. 

2 Não-
reconhecido 

Reconhecido Protegido Reconhecido Não é tráfego em 
tempo-real; 
Aplicações 
sensíveis ao erro 
que podem operar 
com perdas de 
dados ocasionais ou 
entrega dos dados 
fora de ordem. 

3 Não-
reconhecido 

Não-
reconhecido 

Protegido Reconhecido Não é tráfego em 
tempo-real; 
Aplicações 
sensíveis ao erro 
que podem operar 
com perdas de 
dados, GMM/SM e 
SMS. 

4 Não-
reconhecido 

Não-
reconhecido 

Protegido Não-
reconhecido 

Tráfego em tempo-
real; Aplicações 
sensíveis ao erro 
que podem operar 
com perdas de 
dados e entregas de 
dados fora de 
ordem. 

5 Não-
reconhecido 

Não-
reconhecido 

desprotegido Não-
reconhecido 

Tráfego em tempo-
real; Aplicações não 
sensíveis ao erro 
que podem operar 
com perdas de 
dados. 

 

 

• Classe de vazão de pico (peak throughput): define a máxima taxa de 

transferência permitida (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.5: Classe de confiabilidade 
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Classe de vazão de pico Vazão de pico em octetos/segundo 
1 Acima de 1000 (8 kbps) 
2 Acima de 2000 (16 kbps ) 
3 Acima de 4000 (32 kbps) 
4 Acima de 8000 (64 kbps) 
5 Acima de 16000 (128 kbps) 
6 Acima de 32000 (256 kbps) 
7 Acima de 64000 (512 kbps) 
8 Acima de 128000 (1024 kbps) 
9 Acima de 256000 (2048 kbps) 

 

• Classe de vazão média (mean throughput): define a taxa média de transferência 

(Tabela 5.7). 

 

Classe de vazão média Vazão média em octetos/segundo 
1 Melhor esforço 
2 100 (~0.22 bit/s) 
3 200 (~0.44 bit/s) 
4 500 (~1.11 bit/s) 
5 1000 (~2.2 bit/s) 
6 2000 (~4.4 bit/s) 
7 5000 (~11.1 bit/s) 
8 10000 (~22 bit/s) 
9 20000 (~44 bit/s) 
10 50000 (~111 bit/s) 
11 100000 (~0.22 kbit/s) 
12 200000 (~0.44 kbit/s) 
13 500000 (~1.11 kbit/s) 
14 1 000000 (~2.2 kbit/s) 
15 2 000000 (~4.4 kbit/s) 
16 5 000000 (~11.1 kbit/s) 
17 10 000000 (~22 kbit/s) 
18 20 000000 (~44 kbit/s) 
19 50 000000 (~111 kbit/s) 

 

Tabela 5.6: Classe de vazão de pico 

Tabela 5.7: Classe de vazão média 
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• Classe de atraso (delay): o atraso de transferência inclui o acesso ao canal de 

rádio de uplink ou a busca do canal de rádio para downlink. Especifica o atraso de 

transmissão no canal de rádio e o atraso de trânsito na rede GPRS (Tabela 5.8). 

 

tamanho 128 octetos 1024 octetos 
Classe atraso médio 

de 
transferência 

95% atraso médio 
de 

transferência 

95% 

1 (previsível) 0.5s 1.5s 2s 7s 
2 (previsível) 5s 25s 15s 75s 
3 (previsível) 50s 250s 75s 375s 
4 (melhor esforço) Não especificado 

 

Um dos problemas do GPRS é a relativa baixa largura de banda e a sua falta 

de capacidade para realizar “multiplexação” de pacotes LLC com requerimentos de 

QoS distintos para um mesmo contexto de PDP. Um outro problema são as 

considerações para descarte de pacotes quando uma estação móvel passa de uma 

BSS para outra (realiza handoff). 

A QoS está relacionada com os múltiplos perfis de usuários. Diferente do 

GSM, o gerenciamento das assinaturas do GPRS é específico por serviço; isto é, os 

usuários podem ativar cada serviço em que são assinantes separadamente. A 

cobrança é baseada numa assinatura paga regularmente por um período fixo e pelo 

tráfego em função do volume de dados, tipo de serviço requerido e QoS. A taxa de 

cobrança será similar as cobradas atualmente nas redes de pacote de dados (packet 

data networks – PDNs) existentes. 

Indiferente ao perfil do usuário e da QoS negociada, a confiabilidade dos 

dados em termos de taxas de erro residual para perdas, corrupção, duplicação ou 

PDUs fora de sequência, é especificada para ser de 10-9 para comunicação em grupo 

e na faixa de 10-4 a 10-5 para comunicações multicast. Isso é garantido por 

procedimentos de detecção e correção de erros realizados pelos protocolos do GPRS 

na interface aérea Um. 

 

Tabela 5.8: Classe de atraso 
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5.10 Segurança 

No GSM, o International Signalling System No. 7 (SS7) é usado para troca de 

informações e sinalização entre operadoras diferentes. A segurança é baseada no 

controle de acesso à rede sem o uso de métodos específicos de segurança. Com o 

GPRS, o risco de intrusos é maior uma vez que existe um maior número de 

possibilidades de pontos de acesso e a interconectividade com as redes de dados 

públicas como a Internet deve ser suportada.  

No GPRS, para proteger os sistemas contra mau uso dos recursos por pessoas 

não autorizadas e escuta de informações na interface aérea, é mantido o princípio 

básico de segurança que já foi implementado no GSM. A segurança é provida pelos 

elementos da rede através de autenticação, criptografia e uso de firewalls, ao invés de 

utilizar protocolos extras de segurança. Além disso, um identificador temporário do 

link lógico (TLLI) é usado para a “privacidade” dos dados do usuário. 

 Na tabela 5.9 apresentamos uma relação entre serviços e a proteção da 

identificação do usuário e dos dados [KAR99]. 

 

Serviço Proteção da identificação do 
usuário 

Proteção dos dados do 
usuário 

Ponto-a-ponto Sim Sim 
Ponto-a-multiponto - 
Multicast (receptor) 

Sim (*) Não (**) 

Ponto-a-multiponto – 
Chamada de grupo 

Sim Sim 

(*) As identificações individuais dos membros do grupo que estão recebendo 

o tráfego PTM–Multicast não são transferidas no canal de rádio e, além disso, não 

são conhecidas pela rede. Isso é um aspecto importante para as aplicações onde é 

imperativo que a localização do usuário não deva ser descoberta em nenhuma 

circunstância. Entretanto, o identificador do grupo e o identificador do serviço 

solicitado são enviados sem ser criptografados pelo meio aéreo.  

(**) Isso não impede que os dados do usuário sejam criptografados fim-a-fim 

pela aplicação PTM-Multicast. 

Tabela 5.9: Segurança 
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5.11 Conclusão 

Neste capítulo uma visão geral da tecnologia alvo desta dissertação foi 

destacada. Inicialmente, apresentou-se a arquitetura do GSM por ser a tecnologia 

para tráfego de voz que está sendo utilizada como base para a especificação do 

GPRS.  

Apresentaram-se as características e as limitações do GPRS, destacando-se o 

fato de que muitas das “maravilhas” que esse sistema propõe dificilmente serão 

atingidas, e que a migração para o EDGE implicará na mudança da técnica de 

modulação hoje adotada.  

A introdução do GPRS implicou na criação de novos nós de rede, chamados 

de GPRS Support Nodes: o SGSN e o GGSN. Implicou também na necessidade de 

poucas mudanças no sistema GSM instalado. A BSS, o HLR e o VLR, precisaram 

ser adaptados para receber os usuários dos serviços de dados, bem como registrar os 

seus perfis. Em seguida, os protocolos para a transmissão dos dados e suas 

características foram explorados. 

Os quatro cenários de codificação utilizados pelo sistema para formação dos 

blocos de rádio RLC/MAC foram apresentados. O canal físico do GPRS é o PDCH e 

pode ser ocupado por vários tipos de canais lógicos.  

As estações móveis nos sistemas GPRS podem classificados em três tipos: 

classe A , classe B e classe C. Os usuários classe A podem utilizar serviços de GSM 

e GPRS simultaneamente, os usuários classe B podem utilizar serviços dos dois 

sistemas, mas não simultaneamente, e os usuários classe C só podem utilizar serviços 

GPRS. 

Falou-se de gerenciamento de sessão e de mobilidade, destacando a 

necessidade de uso do contexto PDP, que pode ser anônimo e não-anônimo. As 

classes de qualidade de serviços especificadas pela ETSI foram citadas e a forma 

como o GPRS trata a segurança das informações também foi comentada. 

O levantamento dessas informações criou subsídios para que o simulador 

GPRS, comentado no próximo capítulo, começasse a ser desenvolvido. Espera-se 

também que esse capítulo seja um resumo de boa parte dos conceitos espalhados ao 

longa da especificação da ETSI e que isso permita ao leitor uma familiarização com 

o GPRS. 
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6 O simulador GPRS 

 

6.1 O SIMSCRIPT II.5 como ambiente de simulação 

 

O SIMSCRIPT II.5 é uma linguagem de simulação desenvolvida pela CACI 

Products Company [CAC01] para a construção de modelos complexos de 

simuladores. O SIMSCRIPT II.5 oferece facilidades para a concepção das aplicações 

e usa uma sintaxe bem próxima à língua inglesa, também permitindo a geração de 

interfaces gráficas interativas e animações. 

Trata-se de um ambiente de desenvolvimento, cuja linguagem de 

programação possui propósitos gerais e é baseada em orientação a processos. O 

SIMSCRIPT II.5 foi desenvolvido tanto para eventos discretos como para 

combinações de discretos e contínuos. 

O simulador GPRS foi desenvolvido utilizando a ferramenta SIMSCRIPT II.5 

na versão para o ambiente Windows. 

 

6.2 A implementação 

 

A seguir algumas considerações que foram supostas na implementação: 

1. A topologia da rede utilizada no simulador é apresentada na Figura 6.1 e 

possui um nó BSS, um nó SGSN e um nó GGSN. O número de MSs é definido pelo 

usuário da ferramenta no início da simulação. A BSS controla apenas um BTS e um 

BSC. Assim, só existe uma célula e, consequentemente, não há procedimentos de 

handoff. Todavia, o simulador garante a sua escalabilidade e pode agregar novos nós 

e células. 

2. Quanto ao gerenciamento de sessão e de mobilidade, considera-se que 

durante a simulação todos os usuários GPRS já possuem um contexto PDP não-

anônimo ativo, e estão em modo active (durante o processo de transmissão de dados) 

ou em standby (podem ser localizados por paging para recepção de dados). 

3. Cada usuário ocupa apenas um timeslot para transmitir/receber dados. 
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Figura 6.1: Topologia da rede GPRS adotada 

MS BSS SGSN GGSN 

G

4. Considera-se que não há perdas de pacotes na interface fixa (entre a BSS, 

 e GGSN), uma vez que, relativamente, o grande gargalo nas transmissões e o 

te mais susceptível a erros é a interface aérea. 

5. Quando a transmissão chega no GGSN existe duas possibilidades: se a 

issão for de uplink, então se chega ao final e o usuário é posto novamente 

ila que possibilitará a inicialização de novas chamadas; Se for um pedido de 

nk, o GGSN espera um tempo aleatório definido por uma distribuição Gama7 

1], caracterizada pela densidade: 

 

 

 

 

 

Assumiu-se B=1 (função gama padrão) e, sabendo que a média da 

uição gama é o produto de a por B, determinou-se o valor de a para que a 

do retorno de uma mensagem fosse de 150 ms. Escolheu-se a distribuição 

com esses parâmetros para caracterizar que existe uma grande probabilidade 

nto acontecer para valores pequenos e uma probabilidade muito pequena dele 

cer com valores muito grandes. No caso do simulador, pode-se entender 

s” como sendo a variável tempo. 

                                      
7 Essa distribuição representa o tempo que o GGSN espera para receber a resposta de uma 

 a um servidor na rede externa. 

para x ≥ 0,  a, B > 0 
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6.2.1 Tipos de usuários e caracterização das aplicações 

 

Define-se que todos os dispositivos móveis são classe B, isto é, podem 

enviar/receber dados e voz, mas não simultaneamente. Para efeitos da simulação, 

criou-se três perfis de usuários: 

1. Tipo SEND - usuário que solicita o sistema para enviar dados (via uplink). O 

destinatário pode ser um externo à rede GPRS ou não. Esses dados podem ser, 

por exemplo, um e-mail ou uma transferência de arquivo. 

2. Tipo REQUEST - usuário que solicita o sistema para receber dados (via 

downlink) que estejam em algum servidor, seja na própria operadora ou em 

alguma rede externa. Nesse caso, esse usuário envia um pedido (pacotes de 

dados) no uplink para só então receber a sua solicitação no canal de downlink.  

3. Tipo VOICE - usuário que solicita uma chamada de voz. O sistema GSM é 

usado no simulador para gerar tráfego e concorrência pelos canais disponíveis na 

célula.  

 

O usuário da ferramenta deve definir no início da simulação quantos usuários 

de cada um dos tipos supra citados existirão.  

O simulador é flexível ao tamanho das aplicações, isto é, essa informação é 

inserida como um parâmetro definido pelo operador. A princípio, os usuários send 

podem transmitir tantos bytes quanto os usuários request podem receber.  

Os usuários request deverão enviar mensagens pequenas no uplink, 

caracterizando o pedido de acesso a algum servidor, já no downlink as mensagens 

poderão ser maiores (alguns KBytes, por exemplo). Num sistema real, o tamanho 

máximo da aplicação é questionável, pois depende das capacidades de 

armazenamento temporário e de bateria dos dispositivos. O simulador permite que o 

usuário da ferramenta forneça um valor para o tamanho das aplicações ou forneça 

uma função que gere esse valor.  

Os usuários de voz geram apenas pedidos de alocação de canal e um tempo 

aleatório é estipulado para a duração dessa chamada. A chamada é caracterizada pela 

alocação dos canais nas duas direções (uplink e downlink). Caso não haja 

disponibilidade de canal (em qualquer que seja a direção), o usuário não consegue 
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estabelecer a chamada e volta para a fila de usuários para uma nova tentativa após 

um certo tempo de espera (determinado com o uso de uma distribuição exponencial 

cujos parâmetros são informados antes da simulação) . Terminada essa sessão, o 

canal é liberado. 

No simulador, todas as chamadas são originadas nos móveis, mas haverá 

tráfego de dados nas duas direções, uma vez que os usuários request recebem os 

dados via downlink.  

6.2.2 Cenários de codificação  

 

Foram implementados quatro cenários de codificação (coding schemes - CS) 

definidos pela ETSI. A composição dos blocos RLC é feita de acordo com os dados 

da Tabela 5.3 (vide capítulo anterior). 

6.2.3 Fragmentação dos pacotes 

 

Quando o tamanho da aplicação é definido, o simulador precisa calcular 

quantos blocos RLC serão enviados. Todavia para chegar a essa camada, a aplicação 

precisou ser “multiplexada”, comprimida e segmentada nas camadas superiores (vide 

Figura 5.6 no capítulo anterior). 

Admite-se, a princípio, que o tamanho máximo dos segmentos TCP é de 512 

bytes, incluindo o cabeçalho de 20 bytes. A esses segmentos também é acrescentado 

o cabeçalho do protocolo IP com 20 bytes.  Esses segmentos TCP/IP são chamados 

de network packet data units (N-PDUs).  

A camada SNDCP realiza a compressão e segmentação desses pacotes. 

Cabeçalho e dados de um N-PDU são tratados separadamente pelo SNDCP. O 

cabeçalho forma uma estrutura chamada SN-DATA PDU (e possui modo de 

reconhecimento). Por sua vez, os dados do N-PDU formam o SN-UNITDATA PDU 

(sem modo de reconhecimento). Esses segmentos possuem comprimentos máximos 

distintos, cujos valores estão indicados na Tabela 5.2 (vide capítulo anterior).  No 

caso do SN-DATA PDU o cabeçalho possui 3 octetos e o dado possui 1500 octetos. 

O SN-UNTIDATA PDU possui cabeçalho de 4 octetos e dado de 496 octetos.  
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Não há fragmentação de pacotes entre a camada SNDCP e a camada LLC. A 

informação provinda da camada superior é totalmente inserida no campo de dados da 

camada inferior. O cabeçalho do LLC possui tamanho máximo de 37 octetos no pior 

caso e o frame check sequence (FCS) possui 3 octetos [GM900]. 

Todo bloco de rádio RLC/MAC possui 465 bits e é enviado em 4 frames 

consecutivos. Entretanto a quantidade de dados úteis que são enviados em cada um 

desses segmentos RLC/MAC depende do cenário de codificação adotado e sua 

codificação, como mencionado na seção 6.2.3, segue os cenários de codificação da 

Tabela 5.3 (ilustrada no capítulo 5). Os segmentos RLC/MAC podem transportar um 

ou mais segmentos LLC [GM601]. 

Se houver a necessidade de mudança de cenário de codificação, o simulador 

automaticamente recalcula a quantidade de blocos RLC que ainda precisam ser 

enviados. A priori, admite-se que o sistema é capaz de reorganizar a informação 

recebida, mesmo com blocos RLC em padrões diferentes. 

6.2.4 Modelo de erro e modelo de mobilidade 

 

O modelo de erro para descarte dos blocos de rádio é baseado numa tabela 

com valores de block error rate (BLER) pré-calculados, fornecida pela Ericsson e 

adotada em diversos artigos publicados por técnicos dessa empresa [ADA98, 

HOF98, MEY98].  

O modelo de mobilidade suposto para a geração da tabela foi de um canal 

urbano (Typical Urban Channel - TU) com os usuários se movimentando a 50 km/h. 

Para determinação da taxa carrier-to-interference ratio (C/I) para um curto período 

de tempo uma distribuição gaussiana foi utilizada, cuja média e variância são 

parâmetros definidos no início da simulação. Caso a distribuição gaussiana 

apresentasse valores negativos, assumir-se-ia o C/I igual a zero. 

É definido que os canais lógicos de controle são sempre aceitos corretamente, 

evitando gerar retransmissões desses PDCHs. Para cada canal lógico de dados 

(PDTCH) enviado, um C/I é escolhido via distribuição gaussiana e, 

consequentemente, um BLER associado a esse valor é coletado da tabela. Uma 

variável aleatória uniformemente distribuída entre 0 e 1 determina se o pacote será 
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aceito ou descartado comparando-a com o valor do BLER coletado (probabilidade de 

descarte). 

Vale ressaltar que a escolha da média do C/I pode indicar se a célula, de 

maneira geral, está sobre alta, média ou baixa interferência. A Tabela 6.1 foi 

utilizada nos testes e como pode ser observado, para valores de C/I baixos, os valores 

de BLER para cada CS são altos, indicando que há uma grande chance dos blocos 

serem descartados. O grau de risco do descarte do bloco varia de acordo com o CS, 

enquanto que para valores de C/I altos, onde praticamente não há interferências nem 

há descarte de blocos e a taxa de transmissão dependerá quase que exclusivamente 

do CS adotado. 

A Figura 6.2 ilustra o modelo de erro adotado. O usuário do simulador 

fornece a média, a variância do C/I, e o CS inicial (que pode manter-se fixo durante 

toda a simulação ou variar segundo um modelo adaptativo - vide seção 6.2.6). Com 

esses valores, o simulador gera informações que quando comparadas com a Tabela 

6.1 determinam se o bloco será aceito ou rejeitado. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Em [CAI97], um modelo de erro mais simples é apresentado. Esse modelo foi 

utilizado no início dos testes com o simulador para validação das rotinas, mas os 

resultados não estão apresentados nesse trabalho, pois esse modelo não permitia 

associar as condições ambientais (C/I, por exemplo) aos cenários de codificação. 

Tratava-se apenas de uma distribuição lognormal de média 16,1 e variância 7. A fdp 

Figura 6.2: Modelo de Erro 

RLC/MAC bloco aceito 

RLC/MAC bloco descartado 

RLC/MAC 
bloco 

BLER= f(C/I, CS) 
TABELA BLER – Ericsson 

TU 50 
C/I – distr. Normal  
 
 

Parâmetros do simulador: 
CS, C/I média e variância 
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da lognormal é dada por: 2

2
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x

xf , onde a média é µ e a 

variância é σ². Todavia, esse modelo continua disponível no simulador caso haja 

interesse em utilizá-lo novamente.   

 
C/I CS1 CS2 CS3 CS4 

0 0,78 0,9 0,95 0,9998 

1 0,6636 0,8681 0,9393 0,9961 

2 0,5612 0,824 0,919 0,9938 

3 0,4714 0,77 0,8896 0,992 

4 0,357 0,6753 0,8303 0,9889 

5 0,2624 0,5708 0,755 0,983 

6 0,1837 0,4641 0,6662 0,9715 

7 0,122 0,3626 0,5672 0,9503 

8 0,0781 0,2728 0,4624 0,9161 

9 0,0478 0,1968 0,361 0,8701 

10 0,0266 0,1355 0,2717 0,8143 

11 0,0132 0,0888 0,1966 0,7471 

12 0,0067 0,0558 0,1359 0,6681 

13 0,0039 0,0338 0,0896 0,5827 

14 0,002 0,0198 0,0571 0,4972 

15 0,0006 0,0114 0,0355 0,415 

16 0,00025 0,0061 0,0214 0,3384 

17 0,0001 0,0031 0,0127 0,2689 

18  0,0016 0,0075 0,2079 

19  0,0007 0,0038 0,1574 

20  0,00025 0,0018 0,1185 

21  0,00009 0,0009 0,088 

22   0,0004 0,0626 

23   0,0002 0,0429 

24   0,00007 0,0296 

25    0,0205 

26    0,0135 

27    0,0084 

28    0,0053 

29    0,0036 

30    0,0024 

        Fonte: Ericsson 

 

Tabela 6.1: BLER 
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6.2.5 Modelo adaptativo para os cenários de codificação 

 

Existem quatro cenários de codificação (CS) propostos pelo ETSI para o 

GPRS. Eles são escolhidos de acordo com as condições ambientais em que uma dada 

conexão de rádio está sujeita. Isto é, interferências, ruídos e, consequentemente, 

descartes de pacotes determinam qual é o melhor CS a ser adotado.  

Uma vez definido o CS para inicialização do envio dos dados, a operadora 

pode optar por mantê-lo por toda a transmissão ou alterá-lo usando algum método 

que avalie as perdas e o estado atual do ambiente. A principal vantagem de um 

modelo adaptativo é a possibilidade de otimização do tráfego, permitindo que menos 

pacotes sejam descartados, e assim, as transmissões finalizem mais rapidamente e 

mais usuários possam ser atendidos. 

O CS1 é considerado o cenário padrão e todo sistema GPRS deve 

implementá-lo. Dentre os cenários propostos, ele é considerado o mais confiável 

devido a sua taxa de codificação. Praticamente os dados enviados no bloco RLC são 

dobrados para facilitar o processo de detecção e correção de erros.  

Outro fator que poderia influenciar na escolha do CS é o perfil de QoS 

negociado pelo usuário, onde a vazão máxima e/ou média foi pré-fixada. Neste 

trabalho, o impacto da qualidade de serviço não está sendo avaliado. 

Em [GUT00], é apresentado um modelo adaptativo para modificação dos 

cenários de codificação (CS) baseado na variação de uma taxa de blocos errados. A 

cada janela de blocos transmitida, um BLER geral é calculado (considerando o total 

de blocos descartados pelo total de blocos enviados) e dependendo do valor 

alcançado, o cenário poderia ser alterado ou não. A principal desvantagem desse 

modelo é justamente o fato de considerar que todos os blocos têm a mesma 

probabilidade de bloqueio. 

No trabalho apresentado nesta dissertação, é proposto que o simulador 

também possua um modelo adaptativo, mas baseado no percentual de blocos 

descartados durante a transmissão da janela. Isto é, para cada bloco enviado, um 

BLER foi coletado e, consequentemente, foi identificado se o bloco foi aceito ou 

não. Ao término da transmissão da janela, é calculado o percentual de blocos 
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descartados (%BD), dividindo-se o total de blocos descartados (BD) pelo total de 

blocos transmitidos (BT): 

 

100*
º
º%

BTN
BDNBD =  

 

Foi feito, descrito abaixo, um estudo para determinar os valores para a 

transição entre os cenários. Esses parâmetros são apresentados na Figura 6.3. 
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Para determinação dos possíveis valores de transição, precisava-se gerar um 

 grande de dados. Em vez de haver vários usuários transmitindo poucos dados 

se por utilizar um único usuário transferindo uma carga muito grande (1 

)8, procurou-se identificar os limites que permitiam a mudança de CS. Para 

forneceu-se, no início da simulação, um C/I, um CS inicial e um valor para o 

tro que estava sendo estudado, e foi observado se durante a simulação houve 

ça ou não de CS. Com os valores obtidos, foram gerados os gráficos 

tados nas Figuras 6.4 até 6.9. As figuras tipo (a) ilustram apenas o limiar de 

ão, enquanto que as figuras tipo (b) indicam que em toda a área marcada pode 

udança de cenário. 

Figura 6.3:  Modelo adaptativo para CS 
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As Figuras 6.4, 6.5 e 6.6 ilustram a transição de um CS menor para um CS 

maior (entende-se CS maior como aquele que permite mais dados úteis por bloco 

enviado). Note que em ambientes onde o C/I é baixo, a tendência é que o usuário 

fique onde está, sem que haja mudança de CS. Ele até pode mudar de cenário, caso o 

valor escolhido para o parâmetro de transição seja alto, mas devido aos valores de 

BLER, provavelmente mais blocos serão descartados e isso pode comprometer o 

valor da vazão dessa transmissão. Em ambientes com C/I alto, é de se esperar que 

poucos blocos sejam descartados e que haja uma transição para um CS maior. Por 

causa dessa baixa quantidade de blocos descartados, valores muito pequenos para os 

parâmetros de mudança de CS já promovem esse evento. Note que, também nesse 

caso, a mudança para um CS maior pode acarretar uma maior probabilidade de 

blocos descartados, mas esse impacto não é tão crítico quanto para C/Is baixos.  

As Figuras 6.7, 6.8 e 6.9 apresentam o comportamento do sistema quando a 

transição entre CSs é feita de um CS maior para um CS menor. Neste caso, 

observou-se que para um C/I baixo, há uma forte tendência de migração para CSs 

menores, mais confiáveis e menos susceptíveis a interferências. Enquanto que para 

um C/I alto, praticamente não há blocos descartados e só há mudança de CS se o 

valor do parâmetro adotado for pequeno.  

Intuitivamente, não é adequado que em boas condições ambientais (C/I alto) 

haja mudança para CSs mais confiáveis, bem como em condições ruins (C/I baixo) 

haja uma migração para CSs menos confiáveis, porque, em ambos os casos, haverá 

uma diminuição da vazão, seja pelo aumento na quantidade de blocos RLC a serem 

transmitidos, seja pelo aumento do número de retransmissões. 

Uma vez de posse desses gráficos, o próximo passo foi determinar um critério 

para a escolha dos parâmetros a serem utilizados nas simulações. Para tanto, 

precisou-se determinar o C/I. Podia-se utilizar o C/I médio definido no início da 

transmissão, mas assim teríamos um modelo diferente para cada C/I, o que não é 

viável.  

                                                                                                                                           
8 Num sistema GPRS real é totalmente inviável um usuário transmitir ou receber uma carga 

de dados tão elevada.  



Avaliação de Serviços de Dados em Redes GPRS                 84 

Para a escolha do C/I, fez-se uso da tabela BLER (Tabela 6.1). Procurou-se os 

C/Is cujo valores de BLER variavam entre 0,2 e 0,39 em cada um dos cenários de 

codificação. Por exemplo, se o CS inicial foi o CS1, então, na coluna CS1 da tabela 

BLER procurou-se o C/I mais adequado, e assim por diante. Tendo todos os C/Is, os 

gráficos foram consultados e os parâmetros de transição, determinados. Vale notar 

que para outro intervalo de BLER, outros valores de parâmetros serão encontrados. 

Isso vai variar de acordo com o rigor que o usuário da ferramenta impõe ao seu 

modelo adaptativo. Os valores escolhidos são mostrados na Figura 6.10. 

De forma ilustrativa, um pseudo-código para determinação das curvas para 

determinação dos parâmetros é apresentado abaixo: 

 
seja C/I = 0         /* condição inicial para os testes */  
se upgrade = 1       /* migração de um CS menor para um CS maior */ 
       seja parâmetro = 100    
       enquanto parâmetro > 0  
            executa simulação (C/I, parâmetro) 
            se houver migração de C/I com melhoria da vazão 
                      faça parâmetro = parâmetro - 1 
           senão 
                faça parâmetro.limite [C/I] = parâmetro + 1   
                faça parâmetro = 100        /* procurar novo limiar para o próximo C/I */ 

    faça C/I = C/I + 1 
       fim (enquanto) 
 
senão             /* upgrade = 0. Migração de um CS maior para um CS menor */ 
      seja parâmetro = 0 
     enquanto parâmetro < 100  
         executa simulação (C/I, parâmetro) 
        se houver migração de C/I com melhoria da vazão 
                  faça parâmetro = parâmetro + 1 
        senão 
               faça parâmetro.limite [C/I] = parâmetro - 1  
               faça parâmetro = 0          /* procurar novo limiar para o próximo C/I */ 

   faça C/I = C/I + 1 
     fim (enquanto) 
fim (se) 
 
para C/I = 0 até número de elementos do vetor parâmetro.limite[*]  
     plote no gráfico o valor de parâmetro.limite[C/I] 
fim (para) 
 
fim

                                                 
9 Valores escolhidos para que a taxa de bloqueio fique entre 20% e 30% por bloco. 
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Figura 6.4: Parâmetro e. 

Figura 6.5: Parâmetro d. 
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Figura 6.6: Parâmetro a. 

Figura 6.7: Parâmetro b. 
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Figura 6.8: Parâmetro c 

Figura 6.9: Parâmetro f. 
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Analisando os gráficos anteriores, notou-se que os valores decrescem mais 

rapidamente quando a transição é feita entre cenários de codificação menores, em 

especial entre o CS1 e o CS2. Um dos motivos é que, analisando a Tabela 6.1, 

percebe-se que os valores de BLER logo tendem para zero, confirmando as poucas 

chances de haver blocos descartados para C/Is mais altos e, consequentemente, de 

haver ou não transições de cenários de codificação.  

 

6.2.6 Procedimento de alocação dos PDCHs 

 

A BSS fica encarregada de gerenciar a alocação dos canais, incluindo PDCHs 

e voz. O número de canais de uplink e de downlink é livre e deve ser determinado no 

início da simulação. Usuários de voz e dados concorrem pelos mesmos timeslots, 

mas enquanto os usuários de voz podem utilizar todos os timeslots de todas as 

frequências disponíveis, os usuários de dados GPRS só podem enviar no timeslot 

designado para transportar PDCH (em qualquer frequência). Por exemplo, se o 

Figura 6.10: Valores dos parâmetros de transição utilizados nos testes apresentados  

CS1 

CS4 CS3 

CS2 <5 % 

>20 % 

>37 % 

<8 % 

>37 % 

<8  % 
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sistema designa os timeslots 1 e 2 para transportar dados (PDCHs), então os dados só 

podem ser enviados nesses timeslots, independente do canal (frequência) a ser 

utilizado. 

No simulador GPRS, toda célula possui 1 PDCH master, localizado no 

primeiro timeslot do frame TDMA (TS 0). A quantidade de PDCH slaves pode 

variar, e também é definido pelo usuário da ferramenta. Nos testes apresentados, 

usou-se a combinação 1 + 2 (1 PDCH uplink e 2 PDCH downlink).  

Os móveis que desejam transmitir ficam escutando a rede até perceberem que 

o USF está livre. Quando isso ocorre, o móvel envia um PRACH para a BSS. Caso 

mais de um móvel solicite o canal, um procedimento de ALOHA é iniciado, para que 

todos os móveis tentem nova conexão após esperar um tempo aleatório e o USF 

esteja novamente livre. No downlink, caso não haja canal disponível, a mensagem é 

posta numa fila FIFO (first in first out) até que seja possível o seu envio. 

Para otimização dos canais de rádio, a “multiplexação” de PDCHs lógicos é 

feita seguindo as normas da ETSI (vide seção  5.7). 

 

6.2.7 Dados coletados durante a simulação 

 

A cada 0,25s é feita uma varredura no sistema para coletar informações de 

todos os móveis que estejam enviando ou recebendo dados naquele instante.  

Para cada móvel é armazenado: 

• O número total de blocos recebidos desde a última varredura; 

• O CS utilizado para transmissão de cada bloco; 

• O número de blocos descartados; 

• A direção da transmissão (uplink ou downlink). 

 

Ao final da simulação, um arquivo texto é gerado com os dados coletados. 

Esse arquivo então é transportado para uma planilha para geração dos gráficos, 

cálculo das vazões e determinação da taxa de blocos descartados em cada cenário 

adotado. 
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6.3 Cenários e resultados 

 

Nesta seção são ilustrados alguns resultados obtidos com o simulador. A 

princípio três valores de C/I médio foram definidos: um valor baixo (6 dB) para 

caracterizar uma alta interferência, um valor intermediário (13 dB) e um valor alto 

(20 dB). Para cada um desses C/Is simulou-se as situações onde o CS (CS1, CS2, 

CS3 e CS4) ficou fixo durante toda a simulação e também os casos onde o modelo 

adaptativo foi utilizado. Nos testes com o modelo adaptativo, duas possibilidades 

foram criadas: a primeira onde todos os usuários começam a transmitir com CS1 e a 

segunda onde todos os usuários iniciam com CS4.  

  

Dados comuns a todos os cenários apresentados nessa dissertação: 

Nº de usuários send: 20   

Nº de usuários request: 20   

Nº de usuários voice: 60 

Tamanho da aplicação uplink: Usuário tipo request: 30 bytes 

      Usuário tipo send: 2048 bytes 

Tamanho da aplicação downlink: 2048 bytes 

Nº. PDCH uplink / downlink: 1 + 2 

Duração da simulação: 30 min 

Nº de frequências uplink / downlink: 15 + 15 

Nº de simulações: 30  

Intervalo de confiança adotado: 95% 

 

Os gráficos apresentados a seguir, representam uma das simulações feitas, 

escolhidos de maneira que média coincidiu ou mais se aproximou da média geral das 

simulações. 
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6.3.1 Cenário 1: CS1 fixo e alta interferência 

 

Nesse cenário, manteve-se o cenário de codificação CS1 fixo durante toda a 

transmissão de dados. O modelo adaptativo não foi empregado. Além disso, 

considerou-se um ambiente com alta interferência onde o C/I teve média de 6 dB e 

variância de 3 dB. 
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A Figura 6.11 apresenta o resultado de uma simulação onde se obteve uma 

média de uplink de 6,737 kbps e de downlink de 6,667 kbps. Para essa 

ção, calculou-se também a taxa de blocos errados (BE) enviados durante todo 

 (considerando uplink e downlink juntos). Esse valor é obtido pela divisão do 

e blocos errados (TBE) pelo total de blocos transmitidos (TBT) durante a 

ção: 

100*%
TBT
TBEBE =  

 

O resultado para essa simulação foi de 18,182%. O CS1 foi concebido para 

enário mais confiável dentre os quatro disponíveis e ele é obrigatório em todo 

a GPRS.  Os testes mostraram que para ambientes com C/I baixo, esse CS é o 

nos retransmissões proporcionam e o que apresenta melhor vazão média, isso 

a, a melhor opção de escolha. 

Figura 6.11: Cenário 1 

(3) 
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6.3.2 Cenário 2: CS2  fixo e alta interferência 

 

Nesse cenário, manteve-se o CS2 fixo durante toda a transmissão de dados. O 

modelo adaptativo não foi empregado. Um ambiente com alta interferência foi 

considerado onde o C/I teve média de 6 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste evento obteve-se uma vazão média de uplink de 6,604 kbps e de 

downlink de 6,543 kbps. Para essa simulação, calculou-se também a taxa de blocos 

errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) 

utilizando a equação (3) e obteve-se 47,766 %.  

Nesse cenário observou-se que a vazão média pouco variou se comparada ao 

cenário 1, porém o percentual de blocos retransmitidos aumentou consideravelmente. 

Isso pode ser observado pela constante variação entre valores das vazões instantâneas 

ilustrada na Figura 6.12.  

Em vários instantes, o valor da vazão instantânea caiu bastante. Isso pode 

significar que poucos blocos foram aceitos ou que se tratou de final de transmissão e 

poucos blocos foram enviados entre os intervalos de medição. Contudo, em outros 

instantes esse valor subiu bastante, chegando a alcançar a casa dos 12 kbps.  Apesar 

do vasto espectro o valor da vazão média foi praticamente mantido. 

Figura 6.12: Cenário 2 
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6.3.3 Cenário 3: CS3 fixo e alta interferência 

Nesse cenário, manteve-se o CS3 fixo durante toda a transmissão de dados. O 

modelo adaptativo não foi empregado. Além disso, considerou-se um ambiente com 

alta interferência onde o C/I teve média de 6 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse ensaio (Figura 6.13) obteve-se uma vazão média de uplink de 5,429 

kbps e de downlink de 5,302 kbps. Calculou-se também a taxa de blocos errados 

enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) utilizando a 

equação (3) e obteve-se 63,279 %. 

Observou-se que mais uma vez houve um decréscimo da vazão média quando 

comparada ao cenário 1. Houve também uma grande variação entre os valores das 

vazões instantâneas. A quantidade de blocos errados que necessitaram de 

retransmissões passou a ser expressiva, o que comprometeu a eficiência real do 

sistema. 

Dessa maneira, concluiu-se que o CS3 não é um cenário de codificação 

adequado para ambientes com altas interferências. De fato, trata-se de uma 

codificação bastante susceptível a falhas. Intuitivamente, esse grande número de 

repetições gera atrasos para o usuário e deve comprometer a qualidade do serviço 

ofertado. 

 

 

Figura 6.13: Cenário 3 
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6.3.4 Cenário 4: CS4 fixo e alta interferência 

 

Nesse cenário, manteve-se o CS4 fixo durante toda a transmissão de dados. O 

modelo adaptativo não foi empregado. Manteve-se o ambiente com alta 

interferência onde o C/I teve média de 6 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cenário 4, cujo resultado de uma das simulações está apresentado na 

Figura 6.14, obteve-se uma vazão média de uplink de 1,330 kbps e de downlink de 

1,230 kbps. Para essa simulação, calculou-se também a taxa de blocos errados 

enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) utilizando a 

equação (3) e obteve-se 93,422 %. 

A queda abrupta da vazão média deve-se ao fato de que esse cenário de 

codificação é bastante susceptível a interferências e com isso, quase que a totalidade 

de blocos enviados necessitaram de retransmissão. Em casos esporádicos, onde 

poucos blocos foram transmitidos ou C/I aumentou, o sistema conseguiu alcançar 

valores mais altos para a vazão instantânea, mas em geral a grande quantidade de 

repetições em um ambiente com bastante interferência comprometeu o sistema. 

Definitivamente, o CS4 não deve ser utilizado em ambiente onde o C/I é 

baixo. 

Figura 6.14: Cenário 4 
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6.3.5 Cenário 5: CS4 adaptativo e alta interferência 

 

Nesse cenário, iniciou-se as transmissões utilizando o cenário de codificação 

CS4 durante toda a simulação. O modelo adaptativo proposto foi empregado e 

considerou-se um ambiente com alta interferência onde o C/I teve média de 6 dB e 

variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cenário 5 (Figura 6.15) testou o uso do modelo adaptativo quando todos os 

usuários iniciam a transmissão com CS4. Nessa simulação, obteve-se uma vazão 

média de uplink de 3,366 kbps e de downlink de 5,127 kbps. Nesse caso, a diferença 

à maior em favor do downlink deve-se ao fato de que os usuários request, cuja  

quantidade de bytes enviada é pequena, não conseguiram mudar de cenário, 

permanecendo em CS4, (implicando num maior número de repetições e também num 

baixo valor para a vazão instantânea). Esses usuários passaram a transmitir a partir 

do instante 315s e a Figura 6.15 ilustra o comportamento do sistema durante o 

tráfego enviado por esses usuários.  

Da mesma forma dos casos anteriores, calculou-se também a taxa de blocos 

errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) 

utilizando a equação (3) e obteve-se 65,988 %. 

Para essa simulação, o sistema apresentou-se vantajoso quando comparado ao 

CS4 fixo e praticamente equivalente ao CS3 fixo. Percebeu-se que houve uma 

melhoria quando os usuários send ou usuários request (no downlink) estavam 

Figura 6.15: Cenário 5 
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utilizando o sistema. Percebeu-se, nos resultados da simulação, que o mesmo usuário 

migrou do CS4 até o CS1 durante a sua transmissão; o que confirma o fato do CS1 

ser o cenário mais adequado para esse ambiente. 

 

6.3.6 Cenário 6: CS1 adaptativo e alta interferência 

 

Nesse cenário, iniciou-se as transmissões utilizando o cenário de codificação 

CS1 durante toda a simulação. O modelo adaptativo proposto foi empregado e 

considerou-se um ambiente com alta interferência onde o C/I teve média de 6 dB e 

variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6.16 ilustra o resultado de uma simulação desse cenário e, nesse 

exemplo, obteve-se uma vazão média de uplink de 6,622 kbps e de downlink de 

6,611 kbps. Da mesma forma, calculou-se também a taxa de blocos errados enviados 

durante todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) utilizando a equação (3) 

e obteve-se 24,585 %. 

Nesse caso, o modelo adaptativo já se iniciou no cenário de codificação 

adequado ao ambiente. Não houve migração do CS1 para o CS2. 

Figura 6.16: Cenário 6 
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6.3.7 Cenário 7: CS1 fixo e interferência intermediária 

 

A partir desse cenário, passa-se a avaliar uma área sujeita a uma interferência 

um pouco menor, considerada interferência intermediária. Para tanto, uso-se o C/I 

com média de 13 dB e variância de 3 dB. Nesse cenário, manteve-se o CS1 fixo 

durante toda a transmissão de dados, portanto, não se fez uso do modelo adaptativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6.17 ilustra o resultado obtido em um ensaio realizado para esse 

cenário. Obteve-se uma vazão média de uplink de 9,046 kbps e de downlink de 9,033 

kbps. Calculou-se também a taxa de blocos errados enviados durante todo o teste 

(considerando uplink e downlink juntos) utilizando a equação (3) e obteve-se 

1,602%. 

Praticamente não houve blocos descartados, e o valor da vazão média da 

simulação, tanto de uplink quanto de downlink, aproximou-se do valor proposto pela 

ETSI (Tabela 5.3) para o tráfego de um usuário, numa situação sem retransmissão, 

usando o CS1. Houve instantes onde não houve perdas de blocos RLC e, nesse 

momento, caso o sistema utilizasse o modelo adaptativo, poderia tentar mudar para 

outro cenário e observar a vantagem dessa migração. Houve também instantes em 

que o C/I ficou baixo e até mesmo no CS1 vários blocos foram descartados.  

 

Figura 6.17: Cenário 7 
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6.3.8 Cenário 8: CS2 fixo e interferência intermediária 

 

Nesse cenário, manteve-se o cenário de codificação CS2 fixo durante toda a 

transmissão de dados. O modelo adaptativo não foi empregado. Considerou-se um 

ambiente com interferência intermediária onde o C/I teve média de 13 dB e 

variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esse cenário (Figura 6.18) obteve-se uma vazão média de uplink de 

12,326 kbps e de downlink de 12,446 kbps. Para essa simulação, calculou-se também 

a taxa de blocos errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e 

downlink juntos) utilizando a equação (3) e obteve-se 7,157 %.  

Observou-se que houve um percentual de retransmissões relativamente 

pequeno e um aumento na vazão média do sistema. Dependendo do rigor imposto 

pela operadora, pode-se sugerir que o CS2 encaixa-se melhor que o CS1 no caso de 

ambiente onde o nível de interferência nem é tão baixo nem é tão alto.  

Também nesse ensaio houve instantes onde a vazão instantânea atingiu 

valores máximos na casa dos 14 kbps. Essa limitação deve-se a quantidade de dados 

úteis que são enviados no CS2 que não permitiu que valores mais elevados fossem 

alcançados. Da mesma forma, vários blocos foram descartados e nesse caso o 

sistema poderia ter procurado migrar para o CS1 e tentado minimizar a quantidade de 

retransmissões caso um modelo adaptativo fosse empregado. 

Figura 6.18: Cenário 8 
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6.3.9 Cenário 9: CS3 fixo e interferência intermediária 

 

Nesse cenário, manteve-se o cenário de codificação CS3 fixo durante toda a 

transmissão de dados. O modelo adaptativo não foi empregado. Além disso, 

considerou-se um ambiente com interferência intermediária onde o C/I teve média 

de 13 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse exemplo (Figura 6.19), obteve-se uma vazão média de uplink de 

13,131 kbps e no downlink de 13,242 kbps. Calculou-se também a taxa de blocos 

errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) 

utilizando a equação (3) e obteve-se 14,320 %.  

Apesar de ter alcançado uma vazão média um pouco maior do que a 

encontrada no cenário 8 (com o CS2 fixo), esse cenário apresentou praticamente o 

dobro do percentual de blocos errados. Todavia, o percentual encontrado nessa 

simulação é relativamente baixo e dependendo do rigor da operadora, esse cenário 

poderia ser satisfatório e o CS3 poderia ser considerado o CS adequado para as 

condições de C/I impostas. 

Da mesma forma, houve instantes onde a vazão instantânea alcançou valores 

de pico da ordem de 15 kbps. Isso está de acordo com o especificado pelo ETSI 

(Tabela 5.3) para o CS3.  

Figura 6.19: Cenário 9 
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6.3.10 Cenário 10: CS4 fixo e interferência intermediária 

 

Nesse cenário, manteve-se o CS4 fixo durante toda a transmissão de dados. O 

modelo adaptativo não foi empregado. Além disso, considerou-se um ambiente com 

interferência intermediária onde o C/I teve média de 13 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse evento (Figura 6.20), obteve-se uma vazão média de uplink de 8,607 

kbps e de downlink de 8,375 kbps. Para essa simulação, calculou-se também a taxa 

de blocos errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink 

juntos) utilizando a equação (3) e obteve-se 57,830 %. 

Nesse caso, houve uma perda na vazão média do sistema bem como um 

aumento considerável no percentual de blocos errados e que precisaram ser 

retransmitidos. Conclui-se que, apesar de comportar-se um pouco melhor do que o 

cenário 4, o CS4 fixo continua não sendo um cenário de codificação adequado para 

ambientes com C/Is intermediários.  

 

 

 

 

Figura 6.20: Cenário 10 
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6.3.11 Cenário 11: CS4 adaptativo e interferência intermediária 

 

Manteve-se o cenário com interferência intermediária onde o C/I teve 

média de 13 dB e variância de 3 dB. Nesse estudo, iniciou-se todas as transmissões 

com CS4, mas o modelo adaptativo proposto foi empregado, possibilitando a 

migração entre CSs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse exemplo (Figura 6.21), obteve-se uma vazão média de uplink de 

13,669 kbps e no downlink de 13,231 kbps. Calculou-se também a taxa de blocos 

errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) 

utilizando a equação (3) e obteve-se 25,590 %.  

Observou-se nesse ensaio que os cenários de codificação alcançados foram o 

CS4 e o CS3. O interessante desse ensaio foi o fato de que a partir do instante 480s, a 

taxa de blocos errados diminuiu, pois houve uma melhoria do C/I. Com isso, as 

chamadas iniciadas com CS4 não migraram para um cenário menor, mas o 

percentual de blocos errados enviados numa janela não foi suficiente para promover 

a mudança de CS.  

De qualquer forma, o valor encontrado para a taxa de blocos errados foi bem 

menor que a do cenário 10, onde todos os blocos foram mantidos com CS4. Com 

isso, pôde-se concluir que o modelo adaptativo proposto se mostrou eficiente nesse 

caso. O fato da vazão média também ter sido parecida com a do cenário 9, onde o 

Figura 6.21: Cenário 11 
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CS3 foi mantido fixo, também vem fortalecer a idéia de melhoria do tráfego com o 

uso do modelo. 

 

6.3.12 Cenário 12: CS1 adaptativo e interferência intermediária 

 

Manteve-se o cenário com interferência intermediária onde o C/I teve 

média de 13 dB e variância de 3 dB. Nesse estudo, iniciou-se todas as transmissões 

com CS1, mas o modelo adaptativo foi empregado, possibilitando a migração entre 

CSs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse experimento (Figura 6.22), obteve-se uma vazão média de uplink de 

10,233 kbps e de downlink de 12,318 kbps. Da mesma forma, calculou-se também a 

taxa de blocos errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink 

juntos) utilizando a equação (3) e obteve-se 15,828 %. 

Nesse exemplo, o modelo adaptativo mostrou-se eficiente quando comparado 

ao CS1 e ao CS4 fixos. Observou-se que em alguns casos há inclusive a migração do 

CS1 até o CS4 para uma mesma transmissão. Todavia, quando os usuários request 

foram ativados e começaram a transmitir (por volta do instante 300s), observou-se 

que não houve mudança de CS, continuando, no caso de uplink, nesse CS1. Isso 

Figura 6.22: Cenário 12 
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certamente diminuiu a vazão média de uplink do sistema. Foi notado também que, na 

maior parte das transmissões, a estabilidade foi alcançada em CS3. 

 

6.3.13 Cenário 13: CS1 fixo e baixa interferência 

 

Nesse cenário, manteve-se o cenário de codificação CS1 fixo durante toda a 

transmissão de dados. O modelo adaptativo não foi empregado. Considerou-se um 

ambiente com baixa interferência onde o C/I teve média de 20 dB e variância de 3 

dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6.23 ilustra o resultado de um desses ensaios. Nesse exemplo, 

obteve-se uma vazão média de uplink de  9,197 kbps e de downlink de  9,296 kbps. 

Da mesma forma, calculou-se também a taxa de blocos errados enviados durante 

todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) utilizando a equação (3) e 

obteve-se 0,0162 %. 

Observou-se que praticamente não houve blocos considerados errados, 

confirmando a confiabilidade desse cenário de codificação e também a sua limitação 

- não ultrapassando a faixa dos 9 kbps. Concluiu-se que a baixa vazão instantânea 

apresentada em alguns instantes nos gráficos da Figura 6.23 indica que houve poucos 

Figura 6.23: Cenário 13 
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blocos enviados naquele intervalo de coleta - provavelmente final de transmissão - ,  

do que necessariamente blocos errados. 

 

6.3.14 Cenário 14: CS2 fixo e baixa interferência 

 

Nesse cenário, manteve-se o CS2 fixo durante toda a transmissão de dados. O 

modelo adaptativo não foi empregado. Considerou-se também um ambiente com 

baixa interferência onde o C/I teve média de 20 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esse cenário obteve-se uma vazão média de uplink de 13,353 kbps e de 

downlink de 13,656 kbps. Para essa simulação, calculou-se também a taxa de blocos 

errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink juntos) 

utilizando a equação (3) e obteve-se 0,209%.  O resultado de um desses testes é 

apresentado na Figura 6.24. 

Praticamente, também nesse caso, não houve retransmissões, pois a 

quantidade de blocos descartados foi muito pequena. Pode-se afirmar que o CS2 foi 

melhor que o CS1 fixo, uma vez que o aumento das retransmissões não 

comprometeu o sistema (o CS2 envia menos blocos que o CS1 e, mesmo assim, não 

chegou a 1% de blocos errados) e houve um ganho considerável na vazão média 

alcançada. 

Figura 6.24: Cenário 14 
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6.3.15 Cenário 15: CS3 fixo e baixa interferência 

 

Nesse cenário, manteve-se o CS3 fixo durante toda a transmissão de dados. O 

modelo adaptativo não foi empregado. Considerou-se um ambiente com baixa 

interferência onde o C/I teve média de 20 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6.25 ilustra uma simulação considerando o cenário descrito acima. 

Nesse caso, obteve-se uma vazão média de uplink de 15,360 kbps e de downlink de 

15,632 kbps. Calculou-se também a taxa de blocos errados enviados durante todo o 

teste (considerando uplink e downlink juntos) utilizando a equação (3) e obteve-se 

0,854 %. 

Assim como nos cenários 13 e 14, praticamente a quantidade de 

retransmissões mostrou-se insignificante comparada à quantidade total de blocos 

enviados. Todavia houve um aumento da vazão média, o que coloca o CS3 numa 

vantagem em relação aos cenários de codificação menores (CS1 e CS2). 

 

 

 

 

 

Figura 6.25: Cenário 15 
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6.3.16 Cenário 16: CS 4 fixo e baixa interferência 

 

Nesse cenário, manteve-se o CS4 fixo durante toda a transmissão de dados. O 

modelo adaptativo não foi empregado. Além disso, considerou-se um ambiente com 

baixa interferência onde o C/I teve média de 20 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6.26 ilustra o resultado para um dos ensaios realizados. Nessa 

situação, obteve-se uma vazão média de uplink de 17,224 kbps e de downlink de 

17,620 kbps. Calculou-se também a taxa de blocos errados enviados durante todo o 

teste (considerando uplink e downlink juntos) utilizando a equação (3) e obteve-se 

16,272 %. 

Dependendo do grau de confiabilidade imposta pela operadora, o CS4 poderia 

ser adotado nesse ambiente, pois mesmo apresentando uma taxa de blocos errados 

bem maior que as dos cenários menores, ainda assim esse percentual foi 

relativamente baixo. Observou-se também que com o aumento do C/I, a tendência é 

que o percentual de blocos que necessitam de retransmissão diminua e 

consequentemente o CS4 fixo torne-se o CS mais adequado por permitir maior 

quantidade de dados úteis por blocos RLC.  

 

 

Figura 6.26: Cenário 16 
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6.3.17 Cenário 17: CS4 adaptativo e baixa interferência 

 

Nesse cenário o modelo adaptativo proposto foi utilizado e todas as 

transmissões dos usuários foram iniciadas com CS4. Um ambiente de baixa 

interferência foi considerado, onde o C/I teve média de 20 dB e variância de 3 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteve-se uma vazão média de uplink de 17,310 kbps e de downlink de 

17,656 kbps. Calculou-se também a taxa de blocos errados enviados durante todo o 

teste (considerando uplink e downlink juntos) utilizando a equação (3) e obteve-se 

15,931%. 

Nessa simulação não houve mudança de CS e todo o tráfego foi enviado com 

CS4. Esse fato confirma a preferência por esse cenário de codificação, pela baixa 

quantidade de blocos errados e pela vazão média mais elevada. Todavia, caso o C/I 

diminuísse e o percentual de blocos errados transmitidos em uma janela aumentasse, 

haveria uma mudança de CS. Bem como, se o valor adotado para o parâmetro de 

transição fosse menor, também haveria a possibilidade de migração entre cenários. 

Observou-se que o modelo não foi utilizado (ou seja não mudou de cenário), 

pois as condições iniciais impostas (iniciou-se as transmissões em CS4), já estavam 

de acordo com a melhor situação de transmissão de dados nesse ambiente.  

Mais uma vez, os baixos valores para as vazões instantâneas apresentados na 

Figura 6.27 deram-se mais por serem blocos finais de uma transmissão que 

propriamente porque houve blocos errados na janela enviada. 

Figura 6.27: Cenário 17 
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6.3.18 Cenário 18: CS1 adaptativo e baixa interferência 

 

Nesse cenário o modelo adaptativo proposto foi utilizado e todas as 

transmissões dos usuários foram iniciadas com CS1. Um ambiente de baixa 

interferência foi considerado, onde o C/I teve média de 20 dB e variância de 3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6.28 ilustra o uso do modelo adaptativo quando a transmissão foi 

iniciada com os blocos RLC configurados para o CS1. Obteve-se uma vazão média 

de uplink de 13,289 kbps e de downlink de 16,433 kbps. Calculou-se também a taxa 

de blocos errados enviados durante todo o teste (considerando uplink e downlink 

juntos) utilizando a equação (3) e obteve-se 6,996 %. 

A diferença entre a vazão média de uplink e de downlink deve-se ao fato de 

que os usuários request enviaram poucos bytes no uplink e seus tráfegos não 

ultrapassaram o CS2. Todavia, os usuários send e as respostas dos usuários request 

conseguiram atingir o CS4. 

Pelo fato de que a mensagem passou por vários cenários mais confiáveis até 

atingir o CS4, confirmou-se à diminuição da taxa de blocos errados quando 

comparada aos cenários 16 e 17, onde o sistema manteve-se em CS4 por todo o 

tempo.  

Nesse cenário, o modelo adaptativo mostrou-se bastante eficiente quando 

comparado aos cenários CS1, CS2 e CS3 fixos com relação à vazão média alcançada 

pelo sistema e também porque houve um incremento relativamente pequeno na taxa 

Figura 6.28: Cenário 18 
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de retransmissões, podendo vir a ser aceito pela operadora do sistema. Comparado ao 

CS4 fixo, houve uma diminuição considerável na taxa de blocos errados. Todavia 

deve-se levar em consideração o fato de que nessa simulação as transmissões 

iniciavam-se com CS1 e assim, poucos blocos foram retransmitidos no começo das 

transmissões de dados. 

6.3.19 Comparações entre cenários quanto ao ganho do sistema 

 

Nessa seção são apresentadas as comparações entre os cenários. O maior 

objetivo é a verificação da existência de ganho na vazão média do sistema com o uso 

do modelo adaptativo proposto.  

adaptaçãosemVazão
adaptaçãocomVazãoGanho

..

..=  

 

1. C/I = 6 dB:   

Comparando com as vazões dos cenários 1 (CS1 fixo), 2 (CS2 fixo), 3 (CS3 

fixo) e 4 (CS4 fixo) com as vazões dos cenários 5 (CS4 adaptativo) e 6 (CS1 

adaptativo). Os resultados aparecem na Tabela 6.2. 

 

 Uplink Downlink 

G = V5/V1 ≈ 0,50 G = V5/V1 ≈ 0,77 

G = V5/V2 ≈ 0,51 G = V5/V2 ≈ 0,78 

G = V5/V3 ≈ 0,62 G = V5/V3 ≈ 0,97 

Comparação com o 

modelo adaptativo 

iniciando-se com 

CS4 G = V5/V4 ≈ 2,53 G = V5/V4 ≈ 4,17 

G = V6/V1 ≈ 0,98 G = V6/V1 ≈ 0,99 

G = V6/V2 ≈ 1 G = V6/V2 ≈ 1 

G = V6/V3 ≈ 1,22 G = V6/V3 ≈ 1,25 

Comparação com o 

modelo adaptativo 

iniciando-se com 

CS1 G = V6/V4 ≈ 4,98 G = V6/V4 ≈ 5,37 

Tabela 6.2: Comparação entre cenários sob alta interferência 

(4) 
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Observou-se que o uso do modelo adaptativo apresentou-se vantajoso quando 

comparado aos cenários de codificação menos confiáveis (CS3 e CS4) foram 

utilizados. Por se tratar de um ambiente com alta interferência, é preferível manter-se 

nos CSs mais “robustos”, que apesar de transmitirem com uma quantidade de dados 

úteis menor, são menos susceptíveis a falhas.  

Notou-se também que praticamente não houve variação da vazão média 

quando se utilizou o modelo adaptativo iniciado com CS1 e comparado com os 

cenários que possuíam CS1 e CS2 fixos. Isso porque dificilmente haveria mudança 

de CS nesse caso.   

Quando se comparou o modelo adaptativo iniciado com CS4 com os cenários 

mais confiáveis mantidos fixos, observou-se que houve uma perda na vazão média 

do sistema. Como justificativa, sugere-se o fato de que no início das transmissões 

uma boa quantidade de blocos que estavam codificados com CS4 foi descartada. E 

pôde-se observar que esse cenário promove um percentual altíssimo de 

retransmissões em ambientes de alta interferência e, mesmo otimizando o 

desempenho da rede, o resultado obtido não foi melhor que os dos cenários fixos. 

 

2. C/I = 13 dB:   

Comparando com as vazões dos cenários 7 (CS1 fixo), 8 (CS2 fixo), 9 (CS3 

fixo) e 10 (CS4 fixo) com as vazões dos cenários 11 (CS4 adaptativo) e 12 (CS1 

adaptativo). Os resultados aparecem na Tabela 6.3. 

Observou-se que a utilização do modelo adaptativo apresenta-se vantajosa 

quando comparada aos cenários de codificação extremos (CS1 e CS4). Percebeu-se 

que os CS2 e CS3, definidos justamente para serem utilizados em situações 

intermediárias quanto à interferência, não apresentaram grandes diferenças dos 

valores atingidos pelo uso do modelo adaptativo tanto iniciado com CS1 como com 

CS4. O fato dos cenários testados que usavam o modelo adaptativo iniciarem-se 

sempre pelo CS1 ou CS4, fez com que o sistema procura-se o melhor cenário, e com 

isso, houve inicialmente mais blocos errados (no caso do CS4) ou menos dados 

foram enviados (no caso do CS1). 
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 Uplink Downlink 

G = V11/V7 ≈ 1,51 G = V11/V7 ≈ 1,46 

G = V11/V8 ≈ 1,11 G = V11/V8 ≈ 1,06 

G = V11/V9 ≈ 1,04 G = V11/V9 ≈ 0,95 

Comparação com o 

modelo adaptativo 

iniciando-se com 

CS4 G = V11/V10 ≈ 1,59 G = V11/V10 ≈ 1 

G = V12/V7 ≈ 1,13 G = V12/V7 ≈ 1,36 

G = V12/V8 ≈ 0,83 G = V12/V8 ≈ 0,99 

G = V12/V9 ≈ 0,78 G = V12/V9 ≈ 0,93 

Comparação com o 

modelo adaptativo 

iniciando-se com 

CS1 G = V12/V10 ≈ 1,18 G = V12/V10 ≈ 1,47 

 

3. C/I = 20 dB:   

Comparando com as vazões dos cenários 13 (CS1 fixo), 14 (CS2 fixo), 15 

(CS3 fixo) e 16 (CS4 fixo) com as vazões dos cenários 17 (CS4 adaptativo) e 18 

(adaptativo).  Os resultados aparecem na Tabela 6.4: 

 

 Uplink Downlink 

G = V17/V13 ≈ 1,88 G = V17/V13 ≈  1,90 

G = V17/V14 ≈ 1,30 G = V17/V14 ≈ 1,29 

G = V17/V15 ≈ 1,13 G = V17/V15 ≈ 1,13 

Comparação com o 

modelo adaptativo 

iniciando-se com 

CS4 G = V17/V16 ≈ 1 G = V17/V16 ≈ 1 

G = V18/V13 ≈ 1,44 G = V18/V13 ≈ 1,76 

G = V18/V14 ≈ 1 G = V18/V14 ≈ 1,20 

G = V18/V15 ≈ 0,86 G = V18/V15 ≈ 1,05 

Comparação com o 

modelo adaptativo 

iniciando-se com 

CS1 G = V18/V16 ≈ 0,77 G = V18/V16 ≈ 0,93 

 

Tabela 6.3: Comparação entre cenários sob interferência intermediária 

Tabela 6.4: Comparação entre cenários sob baixa interferência 
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Num ambiente onde o C/I é alto e praticamente não há descarte de blocos, há 

poucas chances de transição de cenários no sentido decrescente de CS. Logo, quando 

se utilizou o modelo adaptativo, observou-se que o cenário iniciado com CS4 

praticamente não variou, e o que iniciou com CS1 variou até CS4.  

O modelo adaptativo iniciado com CS1 mostrou-se eficiente quando 

comparado aos CS1, CS2 e CS3 fixos. No caso do ensaio onde o modelo adaptativo 

começou com CS4, considerado o CS mais adequado para C/Is altos, era esperado 

que não houvesse mudança de CS ou que, caso isso acontecesse, atingisse no 

máximo o CS3. 

 

6.4 Conclusões sobre os testes 

 

Para os testes apresentados neste capítulo duas condições foram criadas para 

inicialização do simulador quando o modelo adaptativo deveria ser usado. O 

primeiro pode-se chamar de “cenário pessimista”, onde todos os usuários começam a 

transmitir em CS1 e, o segundo, um “cenário otimista”, onde todos os usuários 

começam a transmitir em CS4. Em ambos os casos, o sistema procura adequar-se às 

condições ambientais ao longo das transmissões.  

Observou-se que o uso do modelo adaptativo proposto é eficiente para 

condições ambientais ruins, isto é, onde a relação C/I é baixa e quando é iniciado no 

“cenário otimista”. Para essa faixa de C/I, a tendência é um grande número de 

retransmissões devido a descarte de blocos. Observou-se que o sistema procurou por 

CSs mais confiáveis (CS1 e CS2, principalmente CS1). Quando se inicia no “cenário 

pessimista”, pouco se ganha com o modelo adaptativo, pois o sistema já começa no 

CS ideal. Quanto ao percentual de blocos retransmitidos, o modelo adaptativo, 

também no cenário otimista, conseguiu otimizar o sistema quando comparado ao 

CS4 fixo e apresentou-se equivalente ao CS3 fixo. 

No caso de um C/I intermediário, observou-se que o modelo é eficiente 

quando comparado aos CSs extremos (CS1 e CS4). Entretanto, pouco se ganha com 

o uso do modelo adaptativo quando comparado aos CS2 e CS3 fixos durante toda a 

transmissão, uma vez que esses cenários foram criados justamente para atender a 
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essas condições ambientais. Também com relação ao percentual de blocos errados, o 

modelo adaptativo foi melhor que o CS4 e apresentou-se equivalente ao CS3. 

Quando as condições ambientais são excelentes (C/I alto), o modelo mostrou-

se eficiente quando iniciado no “cenário pessimista”, isto é, iniciado com CS1. Por 

serem cenários considerados confiáveis para esse tipo de ambiente, observou-se que 

quando se manteve CS1, CS2 e CS3 fixos durante toda a simulação praticamente não 

houve retransmissão de blocos errados e a vazão foi limitada pela capacidade de 

dados úteis enviados em cada um desses cenários. Com o uso do modelo adaptativo 

iniciado com CS1 foi possível a melhoria do sistema, pois permitiu que blocos que 

antes eram transmitidos com uma certa quantidade de bits úteis pudesse migrar para 

um cenário que permitisse enviar uma quantidade um pouco maior de informação. 

 Quando o sistema iniciou-se no “cenário pessimista”, um ganho foi 

conquistado quando comparado ao CS1 fixo. Houve um aumento do percentual de 

blocos retransmitidos quando se comparou o cenário que usou o modelo adaptativo 

com os ensaios onde o CS1, CS2 e CS3 estavam fixos. Entretanto, esse incremento 

pode ser suportado, caso seja interesse da operadora. Interessante observar que 

quando se comparou o resultado dos CS2 e CS3 fixos com o do modelo “pessimista” 

(iniciado com CS1) houve uma perda devido ao fato de que, no início das 

transmissões vários blocos foram enviados com menos dados úteis e quando 

atingiram o CS4 houve um aumento de retransmissões. 

Já no “cenário otimista” (modelo iniciado com CS4), para ambientes de baixa 

interferência, praticamente não houve variação de CS. Esse comportamento era 

esperado, pois o modelo adaptativo iniciou suas transmissões já no cenário de 

codificação mais adequado. 

De maneira geral, o uso do modelo mostrou-se válido, pois não comprometeu 

as situações onde as condições (CS e C/I) estavam adequadas e melhorou situações 

que estavam desfavoráveis ao bom desempenho do sistema. A escolha da maneira 

como o modelo vai iniciar-se (“otimista” ou “pessimista”) também pode influenciar 

no desempenho. 
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7 Conclusão 

 

 

Procurou-se nesse trabalho fazer um estudo a respeito da tecnologia GPRS e 

implementar parte da interface aérea em um simulador utilizando a linguagem 

SIMSCRIPT.  Um levantamento do estado da arte sobre tecnologias existentes para 

transporte de dados em ambientes móveis foi realizado. Apresentou-se uma visão 

geral da evolução das tecnologias para comunicação móvel desde a primeira geração 

ao que se pretende chegar no futuro. 

Foi proposto um modelo adaptativo baseado no percentual de blocos 

descartados em uma janela de blocos RLC transmitida. Concluiu-se que os 

parâmetros para a transição de cenários não se tratavam de valores fixos, mas família 

de valores que, uma vez selecionados, permitiriam uma mudança de CS com mais ou 

com menos blocos rejeitados. Para a escolha dos valores dos parâmetros utilizados 

nos testes apresentados, determinou-se primeiro o C/I cujo BLER variou de 20 a 

30%. Uma vez de posse desses valores, bastou consultar os gráficos das Figuras 6.4 a 

6.9 para descobrir os valores de cada parâmetro. Outros parâmetros podem gerar 

novos resultados. Tudo depende de quão rígido ou flexível serão esses parâmetros. 

Percebeu-se que a escolha do CS inicial no modelo adaptativo pode 

determinar se o mesmo será útil ou não, dado as condições as quais o canal está 

sujeito. Comparou-se o modelo adaptativo com cenários onde o CS era fixo durante 

toda a transmissão. Em geral, o modelo mostrou-se eficiente, pois não comprometeu 

as situações onde as condições (CS e C/I) estavam adequadas, mas também 

conseguiu melhorar situações que estavam desfavoráveis ao bom desempenho do 

sistema, como uso do CS4 em ambientes com alta interferência.  

O ETSI não cita em sua especificação para o GPRS nenhuma maneira de 

migrar de um cenário de codificação para outro, deixando em aberto essa tão 

importante questão. O modelo proposto é uma das contribuições desse trabalho para 

essa tecnologia. O objetivo principal do modelo é a otimização do tráfego de dados, 

permitindo que menos blocos sejam descartados e/ou mais dados úteis sejam 

enviados num bloco RLC.  
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Outra contribuição que pode ser destacada é o simples fato de um simulador 

GPRS ter sido implementado, mesmo que parcialmente, e com isso, vários conceitos 

e parâmetros especificados pela ETSI puderam (e poderão) ser testados. Com a 

expansão do mesmo, outros conceitos existentes na norma poderão ser avaliados. 

A construção do simulador apresentou vários desafios. Primeiramente, foi a 

familiarização com uma linguagem nova, específica para o SIMSCRIPT, e as 

particularidades dessa nova ferramenta quanto às estruturas de dados disponíveis. Em 

segundo lugar, algumas dificuldades foram encontradas para a coleta de informações 

e de trabalhos publicados na área quanto ao uso de modelos adaptativos para os 

cenários de codificação.  Todavia, essas dificuldades foram superadas e o trabalho 

atingiu seu objetivo. 

A implementação do simulador GPRS permitirá que várias outras situações 

de tráfego possam ser exploradas e com isso, auxiliar no planejamento e na 

otimização do tráfego em redes que utilizem essa tecnologia. Sabe-se que o 

planejamento de um sistema requer estudos a respeito dos recursos, das limitações, 

das facilidades e das dificuldades impostas pela tecnologia desejada, e o simulador se 

torna uma peça fundamental para as conclusões e tomadas de decisões de qualquer 

operadora. 

Observa-se que o mercado mundial segue para a implementação comercial do 

GPRS. Diversos fabricantes já possuem seus sistemas desenvolvidos para essa 

tecnologia e muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas nessa área. O Brasil, através 

das bandas C, D e E, deve adotar o GSM/GPRS nos próximos anos. Esse trabalho 

também procurou confirmar a intenção do Centro de Informática da UFPE de ser um 

dos centros de pesquisa nacionais que procura deter conhecimento sobre tecnologias 

de ponta. 

7.1 Trabalhos Futuros 

 

O simulador encontra-se em um estágio bastante preliminar quando 

comparado à complexidade do sistema GPRS. Todavia a modularidade com que foi 

construído permite que novos fatores e parâmetros sejam agregados sem maiores 

problemas.  
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Vários aspectos deixaram de ser abordados e são motivadores para novos 

estudos. Destacam-se abaixo alguns pontos que deverão ser tratados futuramente: 

• Alterar o modelo adaptativo atual (estático) por um modelo dinâmico e verificar 

se isso promoveria algum benefício ao sistema. Nesse novo modelo, os 

parâmetros de transição de cenários de codificação poderiam ser definidos por 

um C/I médio, calculado no final da transmissão de uma janela de blocos RLC, 

utilizando os valores dos C/Is medidos em cada transmissão de blocos; 

• Alterar o modelo adaptativo para um grafo orientado completo e avaliar o 

comportamento do sistema durante a utilização desse novo modelo; 

• Alterar a forma como o CS inicial é definido.Como sugestão, o sistema poderia 

avaliar a priori como o ambiente está se comportando num dado instante e 

assim, determinar qual o melhor CS para começar a transmissão dos dados. 

Talvez o canal de controle pudesse ser utilizado para essa finalidade. Outra 

sugestão é dividir a área de cobertura do sistema as pequenas regiões e 

determinar para cada uma delas, de acordo com as características físicas e, 

talvez, sócio-econômicas, qual o melhor CS para ser adotado como o inicial 

nessas áreas. 

• Avaliar a estabilidade do esquema adotado para o modelo adaptativo a fim de 

evitar o efeito “ping pong” no tráfego do usuário; 

• Acrescentar ao simulador conceitos de gerenciamento de sessão e de mobilidade, 

principalmente o uso do contexto PDP. Permitir que o usuário tenha um contexto 

anônimo ou não-anônimo, e que com isso migre de estados (ready, idle e 

standby) através de procedimentos de attach, detach e faça uso do location 

update no caso de mais de uma área de localização;  

• Avaliar parâmetros de atraso e jitter nas transmissões dos dados. Nos cenários 

descritos nesse trabalho, não foram avaliados esses dois importantes parâmetros 

para análise de desempenho. Isso permitirá que novas conclusões sobre o 

sistema possam ser obtidas; 

• Inserir parâmetros de QoS no sistema, partindo dos já estabelecidos pela ETSI; 

Permitir que a rede reconheça o tipo do serviço que está sendo ofertado e 

também o perfil do usuário. Poucos estudos, e todos qualitativos, foram 

encontrados sobre esse assunto; 
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• Inserir usuários classe A. Isto é, permitir que o mesmo usuário utilize serviços 

GPRS e GSM simultaneamente e, com isso, avaliar o comportamento do sistema 

e a coordenação dos timeslots; 

• Avaliar a eficiência do uso de multislot por usuário. Nesse trabalho, o usuário só 

pode ocupar um único timeslot para transmitir seus dados. Pretende-se avaliar 

qual o ganho para o usuário e para o sistema como um todo quando mais de um 

timeslot é designado para um usuário; 

• Inserir novos cenários de codificação, estendendo o GPRS para o EDGE. Esse 

último possui nove cenários de codificação, sendo os quatro primeiros os 

mesmos do GPRS, e utiliza o conceito de família, onde a migração entre 

cenários só pode ser feita por elementos do mesmo grupo (família);  

• Estender a arquitetura do simulador para incorporar novas células. Com isso, 

realizar estudos quanto a handoff de usuários e garantias na continuidade da 

transmissão de dados quando há essa locomoção entre células e entre área de 

serviço; 

• Inserir modelo de mobilidade. Existe um modelo de mobilidade proposto em 

trabalho de dissertação [ALE99] elaborado no CIN/ UFPE baseado no perfil do 

usuário, na área de localização e no período do dia em que foi feita a chamada. 

Sugere-se acrescentar esse modelo ao simulador para avaliar o comportamento 

do mesmo. 

• Chamadas iniciadas pela rede externa. Atualmente todas as chamadas são 

originadas no móvel. Sugere-se inserir uma rotina para criar chamadas iniciadas 

por elementos externos à rede GPRS e analisar problemas de localização do 

móvel. 
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