
 
 

 

 

   
Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANISMO DE SELEÇÃO DE REDE  
EM AMBIENTES HETEROGÊNEOS BASEADO 

 EM QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA (QOE) 
 

GRACIETH MENDES VALENZUELA 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 
www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
Recife, Agosto 2011



 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

GRACIETH MENDES VALENZUELA 

 

 

 

 

MECANISMO DE SELEÇÃO DE REDE  
EM AMBIENTES HETEROGÊNEOS BASEADO 

 EM QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA (QOE) 
 
 
 
 

ESTE TRABALHO FOI APRESENTADO À 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO DO CENTRO DE 

INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO COMO REQUISITO 

PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE 

MESTRE. 

 
 
 
 
 

Paulo Roberto Freire Cunha, PhD. 
ORIENTADOR 

 

 
RECIFE, AGOSTO 2011 



 
 

 

 

  

 





 
 

v 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos meus pais, 

Emeterio Valenzuela Prieto e  

Maria das Graças da Silva Mendes. 



 
 

vi 

Agradecimentos 
 

Ao Pai Celestial, por me confortar nos momentos difíceis.  

Ao meu orientador, Paulo R. F. Cunha, pela oportunidade e apoio durante os 

momentos críticos da realização deste trabalho. 

Ao Obionor Nóbrega, pelos ensinamentos fornecidos para que a pesquisa 

pudesse ser realizada, e por acreditar na minha capacidade e demonstrar paciência (muita 

paciência) quando surgiam obstáculos. 

Ao Prof. Kelvin Lopes Dias pelo voto de confiança e pela importante ajuda. 

Ao meu amigo Isac Ferreira, considerado como um irmão que contribuiu 

diretamente para a conclusão da pesquisa e por me ensinar a tolerar, respeitar e conviver 

com as diferenças.  

Ao Jailton Ferreira (JJJ) doutorando da UFPA, pela contribuição com o ns-2, pela 

paciência e incentivo. Ao Eduardo Melo pela amizade e grande ajuda na análise dos 

resultados.   

Ao Centro de Informática da UFPE, minha segunda casa durante o mestrado,  

por oferecer uma excelente estrutura, suporte e ambiente aos alunos. Aos funcionários do 

CIn, em especial Elba e Tadeu por sempre me socorrerem quando necessário.   

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo 

apoio financeiro, contribuindo para a realização do projeto. 

Ao meu pai, Emeterio que sempre ofereceu pleno apoio para a concretização dos 

meus sonhos mesmo que para isso tivesse que abdicar da minha presença. Não mediu 

esforços para que pudesse atingir meus objetivos e levantar vôos mais altos em busca do 

meu sonho de realizar o mestrado.  A minha mãe Maria das Graças pela ajuda e pelas 

palavras de incentivo. 

 A minha irmã, Graciela por ajudar ao papai com a educação e o cuidado aos 

nossos irmãos menores na minha ausência, grata pelas palavras de apoio a cada passo 

dado. Aos meus irmãos Niki, Orimar e Orlando, e minhas irmãs Gracieli e Jenifer que 

torceram e acreditaram na concretização desse objetivo. 

Aos amigos do mestrado que se transformaram em amigos para a vida toda, que 

em diversos momentos ajudaram e amenizaram a distância de casa e os desafios do 

mestrado: Dener Didone, Jair Figueiredo, Rubens Matos, Tiago Lins e Helen. 

A todos do laboratório C25 e do Galpão do Cin, em especial aos colegas do meu 

corredor, a galera do corredor do beco e da cloud computing.    

Aos meus amigos de Rio Branco - Acre, Hasseny e Lene que ajudaram, torceram 

e acreditaram na realização desse projeto.  

A todos, o meu “muito obrigada”! 



 
 

 

vii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom mesmo é ir a luta com determinação, 
abraçar a vida com paixão, perder com classe 
e vencer com ousadia. Pois o triunfo pertence 

a quem se atreve. 
 

 Charles Chaplin.



 
 

 

viii 

 

Resumo 
 
 

Com a crescente popularidade das redes sem fio e as tecnologias Wi-Fi (Wireless 

Fidelity), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), surgiu a 

necessidade de se promover uma convergência entre elas, visando oferecer ao 

usuário diversas oportunidades de conectividade e a possibilidade de estabelecer 

uma comunicação sem interrupções. Neste contexto, o trabalho tem como objetivo 

propor um mecanismo de seleção de rede baseado na qualidade de experiência do 

usuário (QoE - Quality of Experience). A partir dos resultados coletados nas 

simulações realizadas no Network Simulator (ns-2), foi construída uma base de 

dados com o histórico de valores obtidos com a métrica de Relação Sinal/Ruído 

(PSNR - Peak Signal Noise Ratio), utilizada com o auxilio do protocolo IEEE 802.21 

para a execução da tomada de decisão de handover. Dentre as contribuições deste 

trabalho, a principal consiste na seleção de redes heterogêneas em que a decisão 

de handover considera a percepção do usuário, com uso da métrica de QoE. Os 

resultados demonstram que a decisão de handover baseada em QoE reflete no 

aumento de 15 % na qualidade do vídeo. 

 

Palavras chave: Redes heterogêneas, Decisão de Handover, Qualidade de 

Experiencia – QoE, Seleção de rede, Peak Signal Noise Ratio – PSNR, Vídeo. 
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Abstract 
 
 

The increasing popularity of wireless networks such as Wi-Fi and WiMAX brings the 

need to promote a convergence of these technologies, in order to offer many 

opportunities for connectivity and the possibility of a seamless communication. In this 

context, this research aims to propose a mechanism for network selection based on 

the QoE - Quality of Experience, identifying the network load, and using the QoE 

historical data to select the optimal network. By extracting the collected results from 

simulations in Network Simulator (ns-2), we built a database of historical PSNR 

values, which is queried by the mobile node for the handover decision, with help of 

the IEEE 802.21 protocol. The main contribution of this work is the selection 

mechanism for heterogeneous networks in which the handover decision is performed 

considering the user perception, by using QoE metrics. Results shows that QoE-

based handover decisions achieves an increase of 15% on video quality. 

 

Keyword: Heterogeneous networks, Handover decision, Quality of Experience –

 QoE, Network selection, Peak Signal Noise Ratio – PSNR, video. 
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CAPÍTULO 1 
 INTRODUÇÃO 
_________________________________________________________________ 

Este capítulo apresenta a contextualização do problema que aborda a 

importância da realização da pesquisa, a caracterização do problema, o objetivo do 

trabalho e o final do capítulo apresenta a estrutura da dissertação. 

___________________________________________________________________ 
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1.1 Contextualização 

 

A disponibilidade das redes de acesso sem fio e a popularidade de 

tecnologias como IEEE 802.11 conhecida como Wi-Fi (Wireless Fidelity) e IEEE 

802.16 conhecida como WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

combinadas com terminais móveis que possuem a capacidade de oferecer diversas 

interfaces de acesso sem fio, sugere a necessidade de se promover uma 

convergência entre diferentes tecnologias [Vanni, 2009], visando oferecer ao usuário 

diversas oportunidades de conectividade e a possibilidade de se estabelecer uma 

comunicação contínua. 

A importância de manter o usuário conectado à Internet, usufruindo de 

diversos serviços, sugere a implementação de mecanismo de seleção de redes para 

ambiente heterogêneo, capaz de gerenciar o processo de handover e permitir uma 

tomada de decisão que considere a capacidade da rede e a necessidade do usuário 

quando várias redes de acesso estiverem presentes.  

Com o aumento do número de pontos de acesso disponíveis na mesma área 

geográfica, deve-se oferecer ao usuário a possibilidade de selecionar aquele que 

ofereça o melhor serviço. O handover consiste na mudança da rede de acesso, e ao 

considerar a carga da rede para realização do handover torna-se uma possível 

solução para manter a carga equilibrada entre as redes próximas, evitando que uma 

rede fique sobrecarregada e a outra subutilizada.  

Geralmente, a seleção de um ponto de acesso é baseada na intensidade do 

sinal recebido (RSS - Received Signal Strength) pelo terminal, o que pode resultar 

no problema de excesso de demanda em algumas redes. A solução encontra-se no 

critério de decisão de handover que considere o estado da rede [Yoo et al., 2007],  

para ajudar o usuário a realizar a seleção da rede ideal. 

O gerenciamento de handover, entre redes de tecnologias diferentes, é um 

processo complexo. O padrão IEEE 802.21 [Kim; Moon, 2009], também conhecido 

como Media Independent Handover (MIH) foi desenvolvido para auxiliar a integração 

das redes heterogêneas, mas não define o critério de tomada de decisão de 

handover. Esse protocolo é capaz de reunir informações de redes vizinhas e 

transmiti-las para a rede atual do usuário através das trocas de sinalizações 

(mensagem de requisição/resposta).    
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Essas sinalizações entre o terminal móvel e as redes vizinhas permitem a 

obtenção de informações úteis para auxiliar na decisão do handover.  

Para melhor entendimento do cenário de redes sem fio heterogêneas de 

Quarta Geração (4G), apresenta-se a Figura 1, que ilustra um usuário de um 

terminal móvel. Este terminal está inicialmente utilizando rede sem fio 3G na Zona 1 

e ao se aproximar da Zona 4 inicia handover para a tecnologia Wi-Fi tendo em vista 

a melhoria do serviço considerando a largura de banda oferecida na casa do 

usuário. Logo após, o usuário continua em movimento em direção ao aeroporto. Ao 

distanciar-se da sua casa o sinal Wi-Fi enfraquece e o terminal móvel identifica o 

sinal WiMAX e inicia um handover um pouco antes de passar para a Zona 5. 

Chegando ao aeroporto, o terminal detecta a rede Wi-Fi e conecta-se a ela, devido a 

disponibilidade de uma maior taxa transmissão de dados e o acesso livre.  

 

 

Figura 1 - Cenário de Redes Heterogêneas 
Fonte: Adaptado de Gupta [2006] 

 

Embora o cenário seja interessante, é importante manter a qualidade dos 

serviços em andamento e a satisfação do usuário final quando se trata de selecionar 

e mudar para uma nova rede. [Piamrat et al., 2008]. 

A constante mobilidade do usuário torna necessária a realização de handover 

que conta com alguns critérios para a tomada de decisão de handover. Os fatores 

que influenciam a decisão são baseados nesses critérios que podem ser 
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estabelecidos considerando as características da rede, da aplicação ou as 

preferências do usuário. 

Com o aumento das aplicações multimídias em tempo real como Voz sobre IP 

(VoIP - Voice over Internet Protocol) e vídeo streaming, surge a necessidade de 

oferecer estes serviços de forma satisfatória para o usuário em um ambiente de 

constante mobilidade, o que gera a possibilidade de selecionar redes de acessos de 

diferentes tecnologias.  

Para a execução de handover horizontal [Vanni, 2009] que consiste na 

mudança da rede de acesso da mesma tecnologia, a intensidade do sinal recebido 

pelo nó móvel (MN- Mobile Node) das redes disponíveis é normalmente considerada 

como critério para tomada de decisão do handover.  

 Porém, para execução do handover vertical, outros critérios devem ser 

considerados, pois esta troca consiste na mudança da rede de acesso e utilização 

de tecnologias heterogêneas que adotam tipos de serviços, protocolos, faixas de 

frequências, custo monetário, largura de banda e níveis de qualidades distintas. 

 Os parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service), nível da 

bateria, velocidade do terminal móvel, custo monetário das redes, entre outros,  

poderão ser utilizados em um mecanismo de seleção de rede. Embora, os critérios 

considerados na mudança da rede de acesso normalmente estão relacionados a 

questões técnicas como força do sinal, largura de banda, perda de pacotes e jitter, 

que são métricas de desempenho da rede. Entretanto, na maioria das vezes tais 

critérios não são suficientes para avaliar a percepção do usuário final. [Chih-Heng et 

al., 2008]. 

Para isso, utiliza-se o conceito de Qualidade de Experiência (QoE - Quality of 

Experience) que está relacionado à avaliação das aplicações multimídia do ponto de 

vista do usuário [ITU-T, 1996]. O termo surgiu com o intuito de complementar a 

avaliação tradicional realizada pelas métricas de QoS, que avaliam o impacto na 

qualidade do ponto de vista da rede, como: vazão, atraso e jitter. Tais requisitos de 

desempenho não refletem a experiência do usuário perante a qualidade de um vídeo 

recebido. Os mecanismos de seleção de rede desempenham um papel importante 

na garantia de Qualidade de Experiência (QoE) em redes homogêneas e 

heterogêneas.  
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1.2 Caracterização do Problema 

 

O gerenciamento do processo de handover e a garantia de mobilidade são 

essenciais para o sucesso da nova geração de redes 4G. Em um cenário em que a 

cobertura da Estação Base (BS - Base Station) sobrepõe vários Pontos de Acessos 

(AP - Acess Point), uma decisão de handover baseado em RSS pode comprometer 

a qualidade da aplicação de vídeo ao escolher o ponto de acesso mais próximo, 

porém com excesso de demanda. 

 Surge então a necessidade de um mecanismo de seleção inteligente, que 

considere a satisfação do usuário para a escolha de um ponto de acesso ideal entre 

todos os disponíveis. O objetivo desta dissertação é utilizar um mecanismo de 

seleção de redes baseada na percepção visual do usuário em relação à qualidade 

do vídeo assistido. 

A avaliação da qualidade envolve a percepção visual do usuário final e 

consiste em uma avaliação subjetiva, onde o requisito de qualidade dos vídeos 

considera o usuário final e não somente aos parâmetros técnicos. Este trabalho 

avalia a qualidade dos vídeos em um ambiente de simulação com o uso do ns2 e 

Evalvid. 

 Com o uso das funções do MIH e das sinalizações, as redes são avaliadas 

através das informações obtidas sobre a carga de tráfego. A QoE da rede é avaliada 

com o uso do histórico gerado pela métrica da Relação Sinal/Ruído (PSNR- Peak 

Signal Noise Ratio) armazenada em um servidor centralizado. O foco do trabalho 

está na decisão de handover que se baseia na qualidade de experiência (QoE), em 

que o mecanismo é executado para a tomada de decisão de mudança ou 

permanência na atual rede. 

Os resultados obtidos com a utilização do mecanismo mostram que é possível  

evitar handover desnecessários para redes sobrecarregadas e selecionar a rede que 

oferece os requisitos mínimos para garantir qualidade do vídeo considerando a 

percepção do usuário final. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

O trabalho, a partir deste capítulo, está organizado da seguinte maneira:  
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No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico. São abordadas as 

principais características e o funcionamento das tecnologias utilizadas no cenário de 

simulação. Abordamos também detalhes sobre o protocolo de gerenciamento de 

mobilidade IP Móvel (MIP), o padrão IEEE 802.21, que é o protocolo que define 

métodos para gerenciar e prover handover com menos prejuízo e o processo de 

gerenciamento do handover.   

O Capítulo 3 aborda o conceito de Qualidade de Experiência e verifica quais 

métodos e métricas estão sendo aplicados para obter informações baseando-se em 

características de Sistema Visual Humano. É realizada uma análise dos trabalhos 

relacionados mais significativos sobre QoE. São também abordados os critérios de 

seleção com uma análise dos principais trabalhos acadêmicos que contribuíram com 

a formulação e elaboração deste trabalho. 

No capítulo 4, é apresentado o mecanismo de seleção de redes proposto no 

trabalho, o cenário das simulações, os parâmetros de transmissão de vídeo 

utilizados na simulação, o mecanismo de seleção baseado em QoE, as sinalizações 

realizadas para seleção de rede e execução do handover vertical. 

No Capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos durante as simulações 

no ns-2, nas quais tais análises, com e sem o mecanismo de seleção, demonstraram 

o impacto da seleção de rede no vídeo e na qualidade de experiência do usuário. 

 Por fim, no Capítulo 6 são apresentas todas as conclusões do trabalho, 

contribuições e trabalhos futuros. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

CAPÍTULO 2  

REFERENCIAL TEÓRICO 

___________________________________________________________________ 

Este capítulo apresenta os tópicos relevantes para o entendimento do 

arcabouço da dissertação. Baseados na literatura, são realizadas as descrições das 

tecnologias sem fio, dos protocolos de comunicação e gerenciamento de mobilidade; 

e dos processos de gerenciamento de handover. 

___________________________________________________________________ 
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2.1 Introdução 

 

A base teórica necessária para a realização da pesquisa e o entendimento do 

estudo é apresentada neste capítulo.  

O capítulo aborda as principais características e funcionamento das 

tecnologias utilizadas no cenário de simulação, descreve redes heterogêneas e os 

protocolos de gerenciamento de mobilidade IP Móvel (MIP), apresenta o padrão 

IEEE 802.21 e descreve suas funcionalidades. Realiza a descrição do processo de 

gerenciamento de handover e suas respectivas etapas.   

2.2 Tecnologias de redes sem fio  

 

O Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE padronizou as 

tecnologias sem fio, definindo o IEEE 802.15 para redes pessoais (PAN - Personal 

Area Network), IEEE 802.11 para redes locais (LAN - Local Area Network), IEEE 

802.16 para redes metropolitanas (MAN - Metropolitan Area Network) e IEEE 802.20 

para redes geograficamente distribuídas (WAN – Wide Area Network) como 

apresentado na Figura 2. 

 

PAN

LAN

MAN

WAN

IEEE 802.11

Wireless LAN 

IEEE 802.15

Bluetooth

IEEE 802.16

Wireless MAN

IEEE 802.20

 

Figura 2 - Padronização IEEE para Redes sem Fio 
Fonte: Adaptado de ITU (2003) 

A Figura 3 apresenta as categorias de serviços junto com as tecnologias sem 

fio e as taxas de dados mais adequados para cada tipo de aplicação.  

Segundo [Stepanov, 2002], as tecnologias 802.16 e 802.11 oferecem taxas 

adequadas para as aplicações multimídias streamings. 
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Figura 3 - Cenário de Aplicações de Redes sem Fio 

Fonte: Adaptado Stepanov (2002) 

 

Apesar das tecnologias de rede sem fio Bluetooth e Sistema de 

Telecomunicações Móveis Universal (UMTS - Universal Mobile Telecommunications 

System) também serem importantes comercialmente, abordaremos somente as 

principais características e o funcionamento das tecnologias Wi-Fi e WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) por fazerem parte do escopo do 

cenário proposto na dissertação. 

A tecnologia Wi-Fi é baseada na norma 802.11, criada pela IEEE em 1997 

com o objetivo de definir o funcionamento da camada física e de acesso ao meio 

para redes locais sem fio. O melhoramento do padrão 802.11 originou as várias 

versões como: 802.11a, 802.11b e 802.11g, que são as principais. A Tabela 1 

apresenta a comparação entre os diversos padrões IEEE 802.11.  

Tabela 1 - Comparação entre os padrões IEEE 802.11 

Padrão Banda de Freqüência Taxa de Transmissão 

802.11 2.4 GHz 2Mbit/s 

802.11a 5 GHz 54Mbit/s 

802.11b 2.4 GHz 11Mbit/s 

802.11g 2.4 GHz 54Mbit/s 

Fonte: Kerzner (2006) 

O primeiro padrão a surgir foi o 802.11 com a frequência de 2.4 GHz, com 

taxa de transmissão de 2 Mbit/s, seguido pelo 802.11b com taxa de transmissão de 
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11 Mbit/s. Em seguida desenvolveu-se o padrão 802.11a  utilizando a frequência de 

5 GHz e com 54 Mbit/s de taxa de transmissão. O padrão 802.11g é compatível com 

802.11b, porém possui a taxa de transmissão maior 54 Mbit/s.  

 A Figura 4 ilustra o alcance interno das principais tecnologias do padrão 

802.11. O 802.11a possui o alcance de 25 a 100 metros. Os padrões 802.11b e 

802.11g  que são tecnologias compatíveis possuem o alcance de 100 a 150 metros. 

 

25 m

100 m

150 m 150 m

100 m 100 m100 m

802.11a

5 GHz

802.11b

2.4 GHz

802.11g

2.4 Ghz

100 m

 

Figura 4 - Representação do alcance interno das tecnologias 802.11 

Fonte: Kerzner (2006) 

 

A estrutura fundamental da arquitetura do padrão IEEE 802.11 é o modo 

infraestrutura, apresentado na Figura 5, que consiste no conjunto básico de serviço 

(BSS - Basic Service Set), Sistema de Distribuição (DS - Distribution System), Ponto 

de Acesso (AP) e Estação ou nó móvel. 

O BSS é o conjunto de terminais que está sempre associado   a um AP que 

possibilita a comunicação entre os mesmos e entre outros APs. Essa arquitetura é 

definida como modo infraestrutura. O Ponto de Acesso permite a comunicação entre 

os terminais e faz a mediação entre rede sem fio e rede cabeada.  

O Sistema de Distribuição (DS) é adotado para interligar o ponto de acesso 

(AP) com o restante da rede e/ou com a Internet. Esta tecnologia é geralmente 

associada com a tecnologia Ethernet. Um BSS possui um identificador chamado 

(SSID - Service Set Identifier). Em sua configuração padrão, um AP envia 

periodicamente quadros em broadcast que contém o seu SSID, para informar aos 

terminais móveis dos serviços oferecidos pela sua rede. Com o SSID obtido, as 

estações móveis podem conectar-se a essa rede. 
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Figura 5 - Redes em Modo Infraestrutura 

 

Outra forma de arquitetura de rede Wi-Fi é denominada ad-hoc, ilustrada na 

Figura 6. Neste modo as estações se comunicam entre si sem a necessidade de um 

ponto de acesso. As redes baseadas em modo ad-hoc geralmente operam em 

períodos relativamente curtos, sendo usada de forma a tornar rápido e simples a 

conexão da rede [Afonso, 2004]. 

 

Terminal

 

Figura 6 - Redes em modo Ad-hoc 

 

Para que o dispositivo tenha acesso à rede Wi-Fi no modo infraestrutura é 

necessário que esteja na área de cobertura do sinal do ponto de acesso. Ou estar 

com a interface ativada caso seja modo ad-hoc.   

A tecnologia WiMAX, definido como padrão IEEE 802.16  ficou completo em 

outubro de 2001 e publicado em abril de 2002. Este padrão define que uma rede 

metropolitana sem fio (WMAN) deve prover acesso à rede através de antenas 

externas que se comuniquem com uma estação base. 

O grupo de indústrias denominado WiMAX Forum (WiMAX Forum, 2011) é 

considerado o criador do termo WiMAX e foi surgiu com o objetivo de impedir que os 
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problemas de compatibilidade e interoperabilidade encontrados no padrão IEEE 

802.11 se repitam no IEEE 802.16. A Tabela 2, a apresenta os principais padrões 

que compõem o WiMAX. 

Tabela 2 - Características dos padrões 802.16 

Características  IEEE 802.16 IEEE 802.16a/Revd IEEE 802.16e 

Frequência  10-66 GHz 2-11 GHz 2-6GHz 

Condições do canal LOS 
(Line of Sight) 

NLOS  
(Non Line of Sight) 

NLOS  
(Non Line of Sight) 

Taxa de 
transferência  

Entre 32 e 134 Mbit/s 
(canal de 28 MHz) 

Até 75 Mbit/s 
(canal de 20 MHz) 

Até 15 Mbit/s 
(canal de 5 Mhz) 

Modulação QPSK, 16 QAM e 64 
QAM OFDM 256 sub 

 portadoras, OFDMA 
64 QAM, 16 QAM, 
QPSK, BIT/SK OFDM 
256 subportadoras, 
OFDMA 64 QAM, 16 
QAM, QPSK, BIT/SK 

QPSK, 16 QAM e 
64 QAM OFDM 
256 sub 

Mobilidade Fixa   Fixa e portátil 
(nômade)  

Mobilidade, 
roaming regional 

Largura de Banda 20, 25 e 28 MHz  Entre 1,5 e 20 MHz, 
com até 16 sub-canais 
lógicos 

Entre 1,5 e 20 
MHz, com até 16 
sub-canais lógicos 

Raio da célula  2-5Km 5-10Km 
Alcance máximo de 50 
Km dependendo do 
tamanho da antena, 
seu ganho e potência 
de transmissão (entre 
outros parâmetros) 

2-5Km 

Fonte: WiMAX Forum, (2011) 

 

O IEEE 802.16 é a especificação original, projetada para padronizar as 

implementações LMDS (Local Multipoint Distribution System). É utilizado em 

frequências de 10 – 66 GHz, com cobertura em um raio de 2 a 5 Km. O 802.16-

REVd corresponde a atualização do 802.16, que consolida as revisões dos padrões 

802.16a e 802.16c em um único padrão, substituindo o 802.16a como o padrão 

base. Nesse padrão a frequência usada corresponde a 2-11 GHz, com cobertura de 

5 a 10 Km. O 802.16e acrescenta as especificações de mobilidade (WMANs móveis) 

que permitem a mobilidade de até 150 Km/h. É compatível com o padrão 802.16, 

oferece uma cobertura de 2 a 5 km. 

2.3 Redes Heterogêneas  
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A grande expansão na utilização de redes sem fio tem popularizado 

tecnologias como Wi-Fi, WiMAX e outras. Segundo [Castellucia, 2000], surge a 

preocupação de manter o usuário sempre conectado, passando por redes de 

tecnologias diferentes e mantendo a conexão e a qualidade do serviço.  

Manter comunicação através de redes heterogêneas permite ao usuário estar 

conectado sem limites geográficos, porém a realização do handover vertical sem 

causar impacto na qualidade percebido pelo usuário  não é simples. Pois o handover 

provoca a comutação na camada 2 (L2 - Layer 2) e/ou latência na mobilidade de IP 

na camada 3 (L3 - Layer 3), o que prejudica os serviços multimídias como vídeo, 

pois podem ocorrer atrasos e perda de pacotes.  

A proposta da utilização do protocolo IEEE 802.21, conhecido como Media 

Independent Handover (MIH), que define métodos e especificações para possibilitar 

um handover com menos danos aos serviços em andamento na passagem do nó 

móvel de uma rede de acesso para outra [Kim; Moon, 2009; Griffith et al., 2008].  

A mobilidade requer alguns procedimentos de handover, tais como 

configuração de endereços diferentes de IPs e redirecionamento de pacotes 

enviados a um usuário externo à rede originária.  Com o objetivo de evitar a perda 

de comunicação no deslocamento do usuário, seja entre redes homogêneas ou 

heterogêneas, o Internet Engineering Task Force (IETF), propôs o protocolo IP 

Móvel (MIP - Mobile IP), discutido na seção a seguinte [Santos, 2009 ; Ferreira, 

2009].  

2.4 Protocolo MIP (Mobile IP) 

 

O protocolo de gerenciamento de mobilidade IP Móvel (MIP) foi proposto pela 

IETF para gerenciar a mobilidade do usuário entre redes distintas, sua principal 

atribuição é não permitir a perda de conexão quando ocorre deslocamento do 

usuário. 

Segundo [Perkins, 2002], a arquitetura do MIP permite funcionalidades com 

os seguintes componentes:  

 Mobile Node (MN) é o terminal que migra de uma rede para outra. A mudança 

de rede não significa que ocorrerá alteração no IP da rede de origem 

denominada Home Network (HN).  
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 O Home Agent (HA) é o agente da rede de origem responsável por gerenciar 

a mobilidade do MN, interceptando os datagramas enviados para o IP 

permanente (IP home address) e reenviando corretamente os datagramas ao 

dispositivo, além de manter informações locais sobre o mesmo. 

 Foreign Agent (FA) quando o MN se conecta a uma nova rede que não faz 

parte da sua HN denominamos essa mudança de handover que resulta na 

atribuição de novo endereço IP e na mudança de rota dos datagramas 

destinados ao NM. O Foreign Network (FN) é a rede estrangeira a qual o MN 

está vinculado, que possui o agente FA responsável por receber os 

datagramas advindos da Internet e entregar ao MN.  

O protocolo MIP em seu desenvolvimento permite a configuração com dois 

endereços IPs dos terminais móveis: Home Address e Care–of-Address (CoA). O 

Home Address constitui-se do IP permanente, que é obtido na rede de origem do 

dispositivo, permanecendo inalterável independentemente da localização do 

dispositivo. Quanto ao Care-of-Address (CoA) constitui-se no endereço temporário 

usado para encaminhar os pacotes ao dispositivo móvel na rede estrangeira.  

Com o interesse de associar os dois endereços, criou-se o binding – método 

de vinculação que visa permitir que os protocolos da camada OSI, acima da camada 

de rede, não façam distinção entre uma comunicação móvel entre tecnologias 

distintas.  Dessa forma se alcança a transparência para as camadas superiores, um 

dos principais quesitos do protocolo proposto, segundo [Perkins, 2002; Johnson et 

al., 2004]. 

Para que o binding seja implementado é necessário que o HA e o FA 

mantenham, uma tabela de associação entre os endereços. No HA, a tabela chama-

se Mobility Binding List, constando o tempo de vida da conexão estabelecida, 

fornecendo os parâmetros necessários para que os pacotes sejam enviados 

corretamente para o MN em qualquer localização. A tabela do FA, denominada de 

Visitor List, serve para manter as informações do MN visitante, como o Home 

Address, o endereço IP do Home Agent e o endereço MAC do nó móvel, além do 

tempo de vida (Life Time) relacionado a essa associação. 

Quando o MN está em uma rede estrangeira (FN), primeiro se deve 

determinar sua movimentação de uma rede para outra, quando o MN executa Agent 

Discovery (AD) um procedimento de descoberta de agentes, dividido em duas fases 
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de trocas de mensagens. Na primeira, o MN envia uma mensagem de Agent 

Solicitation (AS). Se houver a presença do FA, este responde por meio de uma 

mensagem de Agent Advertisement (AA), para que então o MN possa se registrar no 

FA, trocando mensagens de Registration Request e Registration Response, para 

assim obter um endereço IP temporário, o Care-of-Address (CoA).  

Com esse procedimento, o FA ou o próprio MN notifica o HA sobre o 

deslocamento do usuário. Com isso, o HA e o FA criam suas respectivas tabelas de 

associação, possibilitando que o MN possa então receber e enviar dados na rede 

visitante por meio do FA. O HA intercepta os datagramas destinados ao MN em sua 

rede de origem e munido de sua tabela de mobilidade (Mobility Binding List) faz o 

encapsulamento dos dados no endereço temporário CoA do nó móvel, 

encaminhando-os ao FA, cujo procedimento é denominado de tunelamento 

(tunneling). Quando esses dados chegam ao FA, este com sua tabela de visitantes 

(Visitor List), desencapsula-os e os entrega para MN. Para o caminho inverso dos 

dados (em direção a sua rede de origem), caso o FA tenha um enlace direto do 

destinatário, poderá entregá-los através de um roteamento padrão. Se não, deverá 

adotar o mecanismo de tunelamento, em sentido contrário. [Perkins, 2002; Oliveira 

et al., 2005, Silva et al., 2008] 

O Nó Correspondente (CN - Correspondent Node) é o terminal móvel ou 

estacionário que envia os dados ao MN. O deslocamento do MN é transparente ao 

CN, pois este envia os dados diretamente para o HA que repassa ao FA por um 

tunelamento e finalmente é entregue ao MN. 

O envio de dados do CN ao HA é feito com base no endereço IP adquirido na 

rede de origem. Este IP não é perdido, mesmo que o NM tenha mudado para uma 

rede estrangeira e esteja sob o domínio do FA. O HA ao receber os pacotes do CN, 

os encapsula com o endereço temporário CoA do NM.  
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Figura 7 - Esquema genérico de funcionamento do protocolo MIP 
Fonte: Ferreira (2009) 

 

Como ilustrado na Figura 7, o NM deslocou-se da posição 1 para a 2, que 

corresponde a área de cobertura da sua rede de origem (HN) para a área de 

cobertura do agente estrangeiro (FA), sendo necessário reencaminhar os pacotes 

provenientes do CN para o agente estrangeiro.  [Ferreira, 2009]  

2.5 Protocolo de Gerenciamento de Handover - IEEE 802.21 

 

O Media Independent Handover (MIH) é responsável por otimizar o handover 

entre redes com tecnologia de acesso heterogêneo. O MIH define comandos e 

eventos que auxiliam no processo de tomada de decisão de handover, usando 

trocas de informações entre MN e a BS ou AP.  

O MIH oferece mecanismos para descoberta de redes vizinhas com objetivo 

de auxiliar o MN a selecionar uma rede dentre as disponíveis. Porém, cabe aos 

fabricantes e operadoras desenvolverem seu próprio mecanismo de seleção, a fim 

de oferecer ao usuário a oportunidade de realizar um handover inteligente.  

Para isso, o padrão possui uma entidade lógica denominada Media 

Independent Handover Function (MIHF), responsável pelo gerenciamento da 

mobilidade e pelo processo de mudança de rede, estando posicionada entre as 

camadas 2 e 3, o qual oferece três serviços básicos: [Silva et al., 2008) 

 Serviço de Eventos, através do Media Independent Event Service (MIES); 

 Serviço de Comandos, através do Media Independent Command Service 

(MICS); 
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 Serviço de Informação, através do Media Independent Information Service 

(MIIS). 

Segundo [Stein, 2006; Silva et al., 2008], os eventos disponíveis pelo MIES 

permitem que as camadas superiores sejam notificadas de eventos ocorridos no 

enlace. O modelo de eventos trabalha de acordo com um procedimento de 

registro/notificação, atuando tanto em eventos locais (aqueles que ocorrem no MN), 

quanto em eventos remotos (aqueles ocorrem em outro MIHF na rede). Assim, MIHF 

deve registrar-se na camada de enlace e receber as notificações dos eventos da 

camada através de Eventos de Ligação; e as camadas superiores, locais e/ou 

remotos, interessadas em tais eventos devem registrar-se na MIHF, que criará um 

relatório e notificará a todas as entidades registradas a ela através dos eventos de 

MIH (MIH Events). A Figura 8 apresenta o funcionamento do MIES. 
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Eventos  Remotos MIH

 

Figura 8 - Funcionamento do MIES 
Fonte: Stein (2006) 

 

Através dos serviços de comandos providos pelo MICS é possível que 

camadas superiores enviem comandos para camadas inferiores, auxiliando o 

controle de mobilidade e as decisões de handover. Os comandos providos pelo 

comando MIH (MIH Commands), assim como os eventos, podem ser locais ou 

remotos e são originados a partir das camadas superiores em direção ao MIHF. No 

MIHF esses comandos são transformados em comandos de ligação (Link 

Commands) e seguem para as camadas inferiores e/ou para uma pilha remota 

[Stein, 2006]. O modelo de funcionamento do MICS está representado na Figura 9. 
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Figura 9 - Funcionamento do MICS 
Fonte: Stein (2006) 

 

O serviço de troca de informações através do MIIS provê a capacidade de se 

obter as informações necessárias para o handover. O MN é capaz de selecionar a 

rede de acesso mais apropriada dentre as candidatas disponíveis, permitindo que 

todas as camadas compartilhem elementos de informação (Information Elements – 

IE) que ajudam na tomada de decisão do handover.  

Os elementos de informação são divididos em cinco grupos: Informações 

Gerais (ex: operadores da área), Rede de Acesso (ex: custo, segurança, QoS), 

Informações sobre o AP ou BS (ex: localização, taxa de dados, canais), Serviços de 

Camadas Superiores (ex: informação sobre a subrede) e Outras Informações (ex: 

específicas do fabricante). 

Essas informações podem ajudar na decisão de handover inteligente, porém 

questões relacionadas a desempenho e decisões sobre handover não são tratados 

pelo MIH, para isso é necessário que os fabricantes implementem mecanismos de 

seleção.  

O processo de descoberta de redes vizinhas e seleção de enlace podem ser 

de responsabilidade do MN. Para isto, o MIH fornece a função MIHF que capaz de 

fornecer informações e serviços para auxiliar nas tomadas de decisões dentro das 

etapas de inicialização (obtenção de informações), preparação (decisão de 

handover) e execução do procedimento de handover [Stein, 2006]. 

O MIHF permite que o MIH se comunique com vários protocolos IPs. Como 

exemplos, podem ser citados o Protocolo de Inicialização de Sessão (Session 

Initiation Protocol – SIP) [Kurose, 2006], MIP (Mobile IP), dentre outros.  
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2.6 Gerenciamento de Handover em Redes Heterogêneas  

 

Um item essencial no processo de seleção e mudança de conexão em redes 

com tecnologias diferentes é o gerenciamento de handover, que segundo [Kassar et 

al., 2008] é divido em três fases, como ilustra a Figura 10: 
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Figura 10 - Processo de gerenciamento de handover 
Fonte:adaptado de Kassar et al. (2008) 

 

 Obtenção de informações de handover: é a primeira etapa, também 

denominada fase de descoberta, quando ocorre a coleta de informações 

como potência de sinal das redes vizinhas disponíveis, parâmetros de QoS, 

custo monetário e outras informações necessárias para a tomada de decisão. 

Geralmente as informações obtidas estão relacionadas aos critérios 

estabelecidos para a seleção de rede.  

 Decisão de handover: segunda etapa, também denominada de fase de 

seleção de rede. Nesta etapa, a partir das informações coletadas na fase 

anterior, é possível detectar a necessidade ou não da mudança de rede. Se 

necessário, ocorre à seleção da rede ideal baseado nos critérios definidos. 

Para atingir esse objetivo são utilizados métodos de decisão para a escolha 

da melhor rede. 

 Execução de handover: etapa final, fase em que ocorre a mudança para a 

rede selecionada na fase anterior.  
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Entre as etapas mencionadas acima, a etapa de decisão de handover 

será abordada no capítulo 4 que apresenta a proposta do trabalho.  

2.7 Conclusão 

 

Este capítulo abordou sobre as tecnologias sem fio que compõem o cenário 

proposto, apresentando as suas principais características. Foram abordados os 

protocolos de gerenciamento de mobilidade IP Móvel (MIP) e o padrão IEEE 802.21. 

E descrito o processo de gerenciamento de handover.   

O objetivo do capítulo foi esclarecer cada tecnologia, os protocolos e o 

processo de decisão de handover com o intuito de justificar a integração destas na 

proposta do trabalho. 

O próximo capítulo aborda Qualidade de Experiência, apresentando o 

conceito e as formas de avaliações baseadas em métricas que consideram a 

percepção do usuário diante das aplicações.



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA (QoE) 

___________________________________________________________________ 

Este capítulo aborda o conceito de Qualidade de Experiência e verifica quais 

métodos e métricas estão sendo aplicados para obter informações baseadas em 

características do Sistema Visual Humano, além de analisar os trabalhos 

relacionados à qualidade de experiência e critérios de seleção. 

___________________________________________________________________ 
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3.1 Introdução 

 

O conceito Qualidade de Experiência (QoE) está relacionado com a avaliação 

da qualidade de uma aplicação multimídia conforme a percepção do usuário. O 

termo surgiu com o intuito de complementar questões não abordadas pela avaliação 

tradicional, realizada pelas métricas de QoS, que apenas quantifica a qualidade do 

tráfego utilizando os seguintes parâmetros: vazão, atraso, jitter e perda de pacotes. 

Esses são atributos técnicos que avaliam o desempenho da rede, porém não 

revelam a qualidade do serviço conforme percepção dos usuários finais. Com 

relação à de avaliação de aplicações multimídia, é primordial considerar a 

sensibilidade humana, e por isso, nesse quesito, as métricas de QoS não refletem a 

experiência do usuário diante de um vídeo. [Piamrat et al., 2008]. 

Considerar os resultados dos estudos baseados nas métricas QoE permite 

estender a análise de QoS na avaliação da qualidade do vídeo, contribuindo para 

melhorar o desempenho da rede e os serviços das aplicações multimídias oferecidas 

ao usuário final.  

Para a avaliação da qualidade de experiência são mencionados na literatura 

métricas de QoE que podem ser objetivas ou subjetivas. A avaliação objetiva é 

baseada em parâmetros técnicos que buscam resultados próximos da avaliação real 

humana. A avaliação subjetiva é precisa, porém com elevado custo monetário e 

requer longo prazo para execução. Alguns métodos de avaliação subjetivos estão 

descritos em [ITU, 1996], [ITU, 2000] e [ANSI, 1996]. As duas abordagens retornam 

um valor quantitativo que é mapeado para uma faixa de valores qualitativos que 

representam a experiência do usuário. 

3.2 Métricas Subjetivas 

 

As métricas subjetivas de QoE avaliam a qualidade das aplicações multimídia 

baseadas na percepção humana.  

 O vídeo é exibido para um grupo especifico de pessoas que atribuem valores 

que refletem a sua experiência, através da opinião dos usuários é atribuída uma 
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pontuação denominada Média de Opinião (MOS) [ITU-T, 1996] que é a métrica 

subjetiva mais popular.  

A métrica MOS, avalia a qualidade do vídeo e representa através de 

pontuações que variam de 1 a 5. A pontuação 1 indica que a qualidade do vídeo é 

“RUIM” e 5 que a qualidade do vídeo é “EXCELENTE”. A Tabela 4 apresenta a 

pontuação MOS. 

Tabela 3 - Pontuação MOS 

Pontuação  Qualidade Prejuízo de Imagem 

5 Excelente Imperceptível  

4 Ótimo Perceptível, com pouca distorção  

3 Bom  Ligeira distorção 

2 Regular Distorção irritante 

1 Ruim Grave distorção 

Fonte: ITU-T de qualidade (1996) 

 

Para melhor entendimento a Figura 11, ilustra a avaliação subjetiva da 

qualidade do vídeo. 

Vídeo

1

2

3

Opinião

Vídeo Média de Opinião

1

2

MOS 4

MOS 2

3 MOS 4

 

Figura 11 - Avaliação Subjetiva 

 

Como ilustrado, o vídeo 1 é exibido para usuários que atribuem as 

pontuações que correspondem a MOS 4, cujo a classificação de qualidade conforme 

Tabela 4 equivale a “ÓTIMO”. Segundo a média de opinião dos usuários o vídeo 2 
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corresponde a MOS 2, cujo a qualidade é classificado como “REGULAR”. E o vídeo 

3 é classificado como “ÓTIMO” com MOS 4. 

As métricas subjetivas dependem exclusivamente da opinião do usuário, pois 

a função desta métrica é usar essa analise para melhorar os serviços para clientes 

finais. 

3.3 Métricas Objetivas  

 

Com o advento da Internet e o aumento de tráfego multimídia, pesquisas 

como as de [Rubino et al., 2007; Khan et al., 2009] têm buscado a automatização da 

avaliação da qualidade de vídeos exibidos para o usuário, pois os métodos 

subjetivos apresentam custo monetário elevado e demandam longo prazo para 

execução. A automatização é feita utilizando métricas objetivas que imitam a 

percepção de qualidade do sistema visual humano. 

As métricas objetivas são classificadas da seguinte forma: Referência 

Completa (Full Reference - FR) de Referência Reduzida (Reduced Reference - RR) 

ou Sem Referência (No Reference - NR). Esta classificação é realizada de acordo 

com a quantidade de informação de referência disponível durante o processo de 

avaliação da qualidade da aplicação multimídia. As Métricas FR são as mais 

utilizadas e realizam uma comparação direta entre o arquivo de mídia original e o 

recebido.  

Dentre as métricas objetivas FR existentes [Chikkerur, 2011], a mais popular é a 

Peak Signal Noise Ratio (PSNR) que compara a sequência de vídeo original com a 

sequência que é recebida no outro lado da rede. A métrica de qualidade PSNR é 

uma derivação da métrica Mean Square Error (MSE) que compara o quadro original 

com o quadro recebido [Albini, 2009; Nishikawa, 2008]. O valor de pode ser obtido 

através da Equação 1. 

 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑀𝑥𝑁
 ∑ ∑‖𝑌𝑠(𝑖, 𝑗) − 𝑌𝑑(𝑖, 𝑗)‖ 

   

   

   

   

           

 

Onde: 

M x N = É quantidade de pixels do quadro 
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Ys (i,j) = Posição do pixel no quadro original 

Yd (i,j) = Posição do pixel no quadro recebido 

 

A Figura 12 ilustra o processo de obtenção do PSNR. É realizada a 

comparação do quadro original com o quadro recebido utilizando o cálculo da 

diferença na imagem (MSE). 

 

Figura 12 - PSNR quadro a quadro 

 

O PSNR é uma derivação do MSE em relação ao valor máximo de 

luminosidade para cada pixel. Considerando 8 bits por pixel, obtém-se 255 ( 28 - 1) 

valores de luminosidade. O valor do PSNR é obtido através da Equação 2, na escala 

logarítmica: [Ferreira, 2009]. 

 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 20 log  

[
 
 
 

255

√ 1
MxN

∑ ∑ ‖Ys (i, j) – Yd (i, j)‖    
   

   
   ]

 
 
 

       

 

O valor do PSNR é expresso em dB (decibel). Para que um vídeo seja 

considerado com qualidade satisfatória é necessário que o valor médio do PSNR 

esteja entre 25 e 31 dB, como ilustrado na Tabela 5 que apresenta o mapeamento 

de valores de PSNR para MOS. 
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Tabela 4 - Valores de PSNR/MOS 

PSNR [dB] MOS 

> 37 5 (Excelente) 

31-37 4 (Ótimo) 

25-31 3 (Bom) 

20-25 2 (Regular) 

< 20 1 (Ruim) 

Fonte: ITU-R (1996) 

 

É importante esclarecer que as avaliações de QoE possuem como foco a 

melhoria das aplicações multimídia, e por este motivo, são encontrados na literatura 

diversos trabalhos com o objetivo de otimizar a qualidade de vídeo.  

Os trabalhos concentram-se nas soluções de aperfeiçoamento da qualidade 

do vídeo, como em [Turrini, 2003] que utiliza um conjunto de Content Delivery 

Networks (CDNs) que tem como objetivo diminuir o tempo de resposta aos pedidos 

dos usuários que é um parâmetro de QoE. A rapidez do acesso acontece pois CDN 

disponibiliza o conteúdo em vários servidores (surrogate) e o usuário utiliza aquele 

mais próximo ou com menos sobrecarga para satisfazer o tempo de resposta. 

Entretanto, o aumento do número de surrogate pode implicar em custos elevados 

(hardware, software e gestão), com a desvantagem de que um pedido do usuário 

pode passar por várias CDNs até encontrar aquela que ofereça um serviço 

satisfatório, portanto esta demora pode não garantir QoE. 

 Em [Silva A. et al., 2008], é proposto uma estrutura P2P para entrega de 

vídeo em tempo real garantindo qualidade de vídeo aceitável, baseando-se na 

técnica Pseudo Subjective Quality Assessmen (PSQA), utilizada para avaliar QoE. O 

trabalho considera as taxas de perda de quadros, pacotes e a largura de banda 

como parâmetros que causam impacto na qualidade. PSQA é usada para avaliação 

da qualidade é uma técnica baseada na fusão de avaliações subjetivas com uma 

ferramenta de aprendizagem especifica denominada Randon Neural Network (RNN), 

que embora forneça resultados próximos dos valores reais de MOS, possui a 

desvantagem da demora no treinamento do RNN e o custo monetário elevado das 

avaliações subjetivas.  

Em [Rubino et al., 2007], é proposto a medição de QoE em tempo real em um 

sistema de distribuição de vídeo P2P, para isso utiliza-se a ferramenta RNN. A 
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contribuição do trabalho consiste em uma política de distribuição de fluxo entre 

diferentes servidores com o objetivo de aumentar a qualidade do vídeo reduzindo o 

impacto da perda de pacotes e a instabilidade do servidor. A desvantagem está no 

custo elevado de manutenção de hardware e software e gestão do serviço. 

Em [Zinner et al., 2010], é proposto a avaliação da qualidade do vídeo 

streaming utilizando as métricas de QoE: Structural Similarity Index Metric (SSIM) e 

Video Quality Metric (VQM). O objetivo do trabalho consiste em verificar qual o 

impacto da resolução do vídeo e a taxa de quadro na qualidade. Desta forma, 

verificar os níveis de qualidade aceitáveis conforme percepção do usuário para 

diferentes resoluções e taxa de quadros. O trabalho concluiu que o vídeo com menor 

resolução apresenta um desempenho melhor do que o vídeo com menor taxa de 

quadros baseado na métrica VQM e SSIM. Entretanto, não foi realizada a avaliação 

com maior taxa de quadros e o trabalho não apresentou melhorias significativas para 

satisfação do usuário, pois o foco foi a redução da largura de banda diminuindo 

resolução e taxa de quadros quando a rede apresenta congestionamento. 

Em [Khan et al., 2009], o objetivo foi encontrar o limite da taxa de erro de 

pacote (PER – Packet Error Rate) suportado por cada tipo de conteúdo. O trabalho 

considerou a média do PSNR maior que 27 dB, sendo classificado como MOS igual 

a 3.5, como requisito mínimo para garantir a qualidade do vídeo. Foi concluído que, 

para um vídeo streaming transmitido por uma rede sem fio ter um limiar de qualidade 

aceitável conforme expectativa do usuário, o PER deve ser menor ou igual 20% para 

o tipo de conteúdo com pouco movimento (SM - Slight Movement). Para conteúdo 

com movimento médio (GW - Gentle Walking), o PER deve ser menor ou igual a 

10% e para conteúdo com movimento rápido (RM - Rapid Movement), a perda deve 

ser menor ou igual a 6%.  

A QoE é avaliada em termos de MOS por [Khan et al., 2009] utilizando a 

métrica PSNR. O trabalho propôs a otimização da qualidade do vídeo através da 

adaptação da taxa de bits (SBR - Sender Bit Rate), permitindo que a escala da MOS 

seja determinada pelo provedor de conteúdo para atingir o nível de qualidade 

específico, cumprindo assim a exigência dos usuários da rede sem fio. O trabalho 

concluiu que para oferecer MOS 3.5 a taxa de transmissão deve ser no mínimo de 

21 Kbps para vídeos do tipo de conteúdo SM, 43 Kbps para GW e 233 Kbps para 

RM. 
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Em [Khan et al., 2009], é apresentado uma nova lógica fuzzy baseado em um 

esquema de adaptação da taxa de bits (SBR - Sender Bit Rate), em que os testes 

foram realizados em plataforma de simulação utilizando ns-2  (Network Simulator),  

cujo o cenário apresenta rede de acesso da terceiro geração do Sistema de 

Telecomunicações Móveis Universal (UMTS). O esquema proposto pelo trabalho 

considera a largura de banda e o congestionamento para adaptar SBR com o 

objetivo que manter a qualidade do vídeo aceitável em termos de MOS. Contudo o 

trabalho não considera a adaptação em um cenário de redes de acesso 

heterogêneo.  

Segundo [Agboma, 2008], o operador de rede pode prever a qualidade de 

experiência do usuário baseado em parâmetros com impacto no desempenho da 

aplicação e da rede. O trabalho propõe um método de gerenciamento de QoE 

usando técnicas de modelagem estatística, o que permitiu identificar o limiar mínimo 

de taxa de bits e a taxa de quadros para obtenção de uma qualidade aceitável para 

o usuário final. 

Em [Herman et al.,2011], é proposto um processo de modelagem para 

entender a influência dos parâmetros  QoS e QoE em aplicações de vídeo 

streaming. Para analisar a qualidade do vídeo foram consideradas a largura de 

banda, taxa de quadro e resolução do vídeo. Mas o trabalho não apresentou 

resultados que mostrem o grau de influencia dos parâmetros de QoS em fatores 

subjetivos.      

A Tabela 5 apresenta trabalhos relacionados que buscam avaliar a qualidade 

de experiência do usuário baseado em parâmetros que afetam o desempenho da 

aplicação multimídia e/ou da rede. 

 

Tabela 5 - Trabalhos relacionados a QoE 

Artigo Contribuição Rede  Seleção 
de 

Rede 

Avaliação/ 
Qualidade 
do vídeo   

Ambiente 

A Protocol for 

exchanging 

performance 

data in Content 

Distribution 

Internet 

networks 

Garantia de 

QoE diminuindo 

o tempo de 

resposta para 

aplicações 

multimídia 

disponibilizando 

Não 

descrito 

Não 

descrito 

PSQA Não 

descrito 
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System  

[Turrini, 2003] 

maior 

quantidade de 

surrogate 

(Servidores) 

Optimal Quality-

of-Experience 

Design for a P2P 

Multi-source 

Video Streaming 

[Silva A. et al., 

2008] 

Propôs uma 

estrutura P2P 

para entrega de 

vídeo em tempo 

real garantindo 

qualidade de 

vídeo aceitável. 

Não 

descrito 

Não 

descrito 

PSQA Não 

descrito 

Perceptual 

quality in P2P 

multi-source 

video streaming 

policies  

[Rubino et al., 

2007] 

Propôs uma 

política de 

distribuição de 

fluxo entre 

diferentes 

servidores com 

o objetivo de 

aumentar a 

qualidade do 

vídeo reduzindo 

o impacto da 

perda de 

pacotes 

Não 

descrito 

Não 

descrito 

PSQA Não 

descrito 

Impact of Frame 

Rate and 

Resolution on 

Objective QoE 

Metrics [Zinner 

et al., 2010] 

Determinar qual 

o impacto da 

resolução do 

vídeo e a taxa 

de quadro na 

qualidade 

WLAN Não 

descrito 

SSIM 

VQM 

Não 

descrito 

Impacto f Video 

Content on 

Video Quality for 

Video over 

Wireless 

Networks 

[Khan et al., 

2009] 

Garantia de 

QoE 

encontrando o 

limiar PER para 

cada tipo de 

conteúdo  

WLAN Não 

descrito 

PSNR  Simulação 

ns-2 

Evalvid 

QoE-driven 

Adaptation 

Scheme for 

Video 

Applications 

Avaliação de 

QoE em redes 

Wi-Fi adaptando 

Send BitRate 

(SBR) conforme 

802.11 Não 

descrito 

PSNR  Simulação 

ns-2 

Evalvid 
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over Wireless 

Networks 

[Khan et al., 

2009] 

o tipo de 

conteúdo  

 

 

QoE-driven 

Sender Bitrate 

Adaptation 

Scheme for 

Video 

Applications 

over IP 

Multimedia 

Subsystem 

[Khan et al., 

2011] 

 

Apresenta um 

esquema 

adaptativo 

baseado em 

Send BitRate 

(SBR) com uso 

de logica fuzzy 

em redes UMTS 

avaliado em 

termos de MOS 

UMTS Não 

descrito 

PSNR 

MOS 

Simulação 

ns-2 

QoE-aware QoS 

Management 

[Agmoba, 2008] 

Identificação de 

parâmetros de 

QoS que podem 

interferir em 

QoE 

Ethernet Não 

descrito 

Técnicas 

de modela-

gem 

estatística 

LAN 

Ethernet 

 

Nonlinearity 

Modelling of 

QoE for Video 

Streaming 

Service  

over Wireless 

and Mobile 

Network 

[Herman et 

al.,2011] 

Propôs um 

processo de 

modelagem 

para identificar 

a influencia dos 

parâmetros QoS 

em fatores 

subjetivos que 

refletem a QoE 

em ambiente 

móvel utilizando 

vídeo streaming 

Sem fio 

tecno- 

logia na 

descrita 

Não 

descrito 

PSNR Simulação 

ns-2 

 

Os trabalhos apresentados na Tabela 5 concentraram-se em encontrar o 

limiar mínimo para garantir a qualidade do serviço multimídia streaming, sendo 

aceitável conforme as expectativas do usuário, utilizando métricas de QoE para 

complementar a QoS. O objetivo foi identificar o grau de influencia de cada 

parâmetro de QoS para a percepção do usuário final.   

3.4 Critérios para Seleção de Redes 
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Os critérios como parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS), consumo de 

bateria, velocidade do terminal móvel, custo monetário das redes [Nguyen-Vuong et 

al., 2008], dentre outros,  poderão ser utilizados em uma política de seleção de rede 

[Ferreira e Salgueiro, 2010]. A Tabela 6 apresenta critérios de seleção de rede de 

trabalhos anteriores.  

 

Tabela 6 - Trabalhos Relacionados a critérios de Seleção de Rede 

Artigo Contribuição Rede  Critérios 
Seleção  

Avaliação
/ 

Qualidad
e do 
vídeo  

Ambiente 

Towards 

Location Based 

QoS-Aware 

Network 

Selection 

Mechanism for 

the 

Nomadic 

Mobile 

Services 

[Pawar et al., 

2009] 

Mecanismo de  

seleção de 

redes que 

considera 

requisitos de 

QoS da 

aplicação 

móvel para 

decisão de 

handover 

802.11 

GPRS 

Largura de 

banda, delay 

e raio de 

cobertura da 

estação base 

Não 

consta 

Simulação 

QoE-based 

Network 

Selection for 

Multimedia 

Users in IEEE 

802 . 11 

Wireless 

Networks  

[Piamrat et al., 

2008] 

Mecanismo de 

seleção de 

redes baseado 

em Qualidade 

de Experiência 

(QoE) 

 

 

802.11  MOS PSQA 

RNN 

Simulação 

NS-2 

versão 

2,29 

End-to-end 

QoS-aware 

Handover in 

Fast HO 

[Vissottiviseth, 

2008] 

Mecanismo 

seleção de 

redes baseado 

em QoS 

802.11 Métricas de 

seleção de 

AP 

HRFA 

QBSS 

Não 

consta 

Simulação 

NS-2 

 

 

 

 

Enhancing Mecanismo de GPRS Analytical Não Testbed 



46 
 

 

Quality of 

Experience in 

Next 

Generation 

Networks 

Through 

Network 

Selection 

Mechanisms 

[Markaki, 2007] 

seleção que 

seleciona a 

rede baseado 

nos 

parâmetros  

perda de 

pacote, delay, 

jitter, errors e 

throughput. 

802.11 Hierarchy 

Process 

(AHP) e Grey 

Relacional 

Analysis 

(GRA), 

selecionar a 

rede com 

maior peso 

 

consta.  

Optimal 

Network 

Selection 

Algorithm for 

Heterogeneous 

Wireless 

Networks 

[Mitra, 2010] 

Algoritmo de 

seleção que 

escolhe a rede 

ideal. Realiza 

a distribuição 

do tráfego 

entre as redes 

heterogêneas 

para  

equilibrar a 

demanda de 

aplicativos, 

melhorar a 

qualidade de 

serviço (QoS) 

e a satisfação 

do usuario  

GPRS 

802.11

x 

802.16 

Tipo de 

aplicação, 

perda de 

pacotes, 

delay, largura 

de banda e 

custo. 

Não 

consta 

Não 

Descrito 

A Network 

Selection 

Mechanism for 

Next 

Generation 

Networks 

[Song, 2005] 

Seleção da 

rede ideal 

baseado no 

parâmetros de 

QoS: vazão, 

jitter, atraso, 

taxa de perda 

de pacote.   

802.11 

UMTS 

AHP e GRA Não 

consta 

Simulação 

QoE-aware 
Vertical 
Handover in 
Wireless 
Heterogeneous 
Networks 
[Piamrat et al., 
2011] 

Mecanismo de 

seleção que 

considera a 

QoE na 

tomada de 

decisão de 

handover 

vertical 

802.11 

UMTS 

MOS PSQA Simulação 

NS-2 
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Pawar et al. [2009], considera a potência do sinal recebido e um conjunto de 

medições de parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS) como: largura de banda e 

delay. Porém, segundo [Piamrat et al., 2008], a seleção de rede considerando 

somente as medições de QoS não oferecem garantias sobre a qualidade do vídeo 

entregue ao usuário final. 

Em [Piamrat et al., 2008] é apresentado um mecanismo de seleção baseado 

em Média de Opinião (MOS - Mean Opinion Score), obtido através de Pseudo-

Subjective Quality Assessment (PSQA). O ambiente proposto no trabalho é 

homogêneo com uso do padrão IEEE 802.11k. O objetivo não é somente balancear 

a carga entre os pontos de acesso (AP), mas utilizar MOS para garantir que a rede 

selecionada ofereça qualidade de vídeo satisfatório ao usuário.  

O modelo apresentado utiliza DiffServ no roteador, baseada em dados do 

tráfego da rede em que é calculada a pontuação para cada ponto de acesso (AP), 

permitindo ao nó móvel (MN) receber a pontuação e selecionar o ponto de acesso 

com pontuação máxima [Visoottiviseth e Siwamogsatham, 2008]. 

Para [Markaki, 2007], o mecanismo de seleção proposto integra os métodos 

Analytical Hierarchy Process (AHP) e Grey Relacional Analysis (GRA) para 

selecionar a rede baseada nos parâmetros: perda de pacote, atraso, jitter, taxa de 

erro e vazão. Enquanto AHP compara os parâmetros para definir a melhor solução, 

a GRA analisa e seleciona a melhor opção entre as redes 802.11 e Serviço Geral de 

Rádio por pacote (GPRS - General Packet Radio Service). O trabalho não avalia 

QoE. 

Segundo [Mitra, 2010] o algoritmo de seleção proposto apresenta como 

critérios de seleção o tipo de aplicação, perda de pacotes, delay, largura de banda e 

custo.  O cenário possui redes 802.11, 802.16 e GPRS. O trabalho realiza a 

distribuição do tráfego entre as redes heterogêneas para equilibrar a demanda de 

aplicativos, é utilizado para melhorar a qualidade de serviço (QoS), garantindo o 

bom desempenho da rede o que não oferece garantia de satisfação do usuário. 

Em [Song, 2005] propôs o mecanismo de seleção baseado em parâmetros de 

QoS: vazão, jitter, atraso, taxa de perda de pacote.  Para a escolha da melhor rede 

são utilizadas duas técnicas matemáticas: AHP e GRA. Entretanto a satisfação do 

usuário não é avaliada por nenhuma métrica QoE. 
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Em [Piamrat et al., 2011] é proposto o mecanismo de seleção que considera a 

qualidade de experiência do usuário para a tomada de decisão de handover vertical, 

em um cenário composto de redes de acesso 802.11 e UMTS em ambiente de 

simulação utilizando o ns-2, network simulator. A avaliação da qualidade de 

experiência ocorre através do uso da ferramenta PSQA avalia a rede em termos de 

MOS.  

3.5 Conclusão 

Este capítulo apresentou o conceito de Qualidade de Experiência e abordou 

métricas subjetivas e objetivas utilizadas para avaliar e quantificar o grau de 

satisfação do usuário final. 

Foram discutidos os trabalhos relacionados à QoE que através de métricas 

que procuram obter informações baseado em características do Sistema Visual 

Humano, com intenção de identificar a influencia de parâmetros de QoS na 

experiência do usuário final. 

Para finalizar foram discutidos os critérios de seleção e os seus principais 

trabalhos relacionados.  O próximo capítulo descreve o mecanismo de seleção 

proposto no trabalho. 

 

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

MECANISMO DE SELEÇÃO 

___________________________________________________________________ 

Este capítulo descreve o mecanismo de seleção de redes proposto, principal 

objetivo deste trabalho. Este é um mecanismo de decisão de handover vertical entre 

as redes WiMAX e Wi-Fi com auxílio do padrão IEEE 802.21 (Media Independent 

Handover - MIH).   

__________________________________________________________________ 
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4.1 Introdução 

 

A disponibilidade de redes de acesso sem fio e a popularidade de diferentes 

tecnologias como: Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX e UMTS combinadas a terminais móveis 

com capacidade de oferecer diversas interfaces de acesso sem fio, permite 

promover a convergência entre redes heterogêneas, com o objetivo de oferecer ao 

usuário diversas oportunidades de conexão e a possibilidade de manter uma 

comunicação continua utilizando redes de acesso de diferentes tecnologias .    

Para oferecer mobilidade aos usuários e manter a qualidade do serviço em 

andamento, é preciso considerar o critério de tomada de decisão para a seleção de 

um ponto de acesso entre os disponíveis. Geralmente, a escolha é baseada apenas 

na intensidade do sinal recebido (RSS - Received Signal Strength) pelo terminal, 

obrigando o usuário a selecionar o ponto de acesso mais próximo, pois fornece o 

sinal com maior intensidade.  

A seleção de rede baseada na potência do sinal (RSS) recebido pelo nó 

móvel resulta em: 

  

 Seleção do ponto de acesso mais próximo do nó móvel; 

 Possibilidade de selecionar o ponto de acesso congestionado; 

 Impacto na qualidade do aplicativo utilizado pelo usuário móvel.   

 

Segundo [Piamrat et al., 2008], a tomada de decisão de handover 

considerando RSS pode resultar no problema de selecionar o ponto de acesso com 

excesso de demanda, embora possam existir outras redes disponíveis e que 

poderão estar com menor carga de tráfego ou, ainda, subutilizadas. O problema 

consiste em sempre selecionar o ponto de acesso mais próximo, por conta da 

intensidade do sinal e não considerar a carga de tráfego. 

Em um ambiente heterogêneo composto por uma macro célula de cobertura 

WiMAX que sobrepõe várias micro células de cobertura Wi-Fi como ilustrado na 

Figura 13, é possível que o usuário conectado a estação base realize handover para 

o AP por considerar que a intensidade do sinal desta é maior, sem verificar se a 

WLAN está sobrecarregada, como pode ocorrer em aeroportos, bibliotecas ou em 
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outros locais onde a concentração de pessoas é grande. Em alguns casos, a 

permanência na rede atual (WMAN) poderá resultar em menor dano ao serviço 

utilizado. 

  

Figura 13 - Cenário Redes Heterogêneas 

Fonte: Intel/Motorola (2011) 

O aumento da capacidade de processamento e de conexão do terminal móvel 

permite que usuários móveis utilizem aplicativos multimídia. 

Segundo [Cisco, 2009] o conteúdo multimídia streaming (IPTV, vídeo 

streaming e voz sobre IP - VoIP), será o tráfego dominante nesta década. A previsão 

é que em 2012 o tráfego da Internet seja composto por 90% de tráfego multimídia 

dos quais 60% corresponderá a vídeo.   

Considerando o aumento previsto do tráfego de vídeo na Internet e a 

constante mobilidade do usuário possibilitando a seleção de redes de acesso de 

tecnologias heterogêneas. Surge a necessidade de um critério de seleção que 

considere a qualidade de experiência do usuário (QoE).   

Com relação à aplicação multimídia em tempo real, a escolha de uma rede 

sobrecarregada acarretará grave prejuízo à qualidade do vídeo, além de afetar os 

outros usuários que estão conectados ao ponto de acesso. Para evitar este 

problema, é necessário um mecanismo de seleção de rede que considere a 

experiência do usuário, capaz de obter informações sobre o estado da rede atual e 

das candidatas para auxiliar na tomada de decisão de handover.  

4.2 Mecanismo de Decisão de Handover Baseado em QoE 
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Para realização da seleção de rede, o padrão 802.21 auxilia no processo de 

gerenciamento de handover, oferecendo transparência na mobilidade e execução do 

handover. Entretanto, o protocolo MIH não define o critério de tomada de decisão.  

Este trabalho propôs a decisão de handover que considera a qualidade de 

experiência do usuário, obtida através da utilização do PSNR, cujos valores são 

convertidos para classificação em MOS como apresentado na Tabela 5. As redes 

são avaliadas consultando o histórico de PSNR armazenado no servidor MIIS [Kim; 

Moon, 2009].  

O mecanismo de seleção proposto considera a qualidade do vídeo com base 

na percepção visual do usuário como critério para a escolha de uma nova rede ou a 

permanência na atual. O nível de carga na rede, ou seja, a largura de banda 

disponível, tem impacto em QoE avaliado com o uso da métrica PSNR.  

Segundo [Klaue, 2003; Piamrat et al., 2008] o valor de PSNR acima de 26 dB 

é considerado satisfatório pela indústria de Telecomunicações. Este valor 

corresponde a um MOS igual a 3 em que a qualidade de experiência é classificada 

como “BOM” conforme a Tabela 4. 

Baseada na pontuação MOS igual a 3, o que equivale a média do PSNR entre 

26 e 31 dB, é possível afirmar que, para oferecer uma conexão com o mínimo de 

requisitos para que o usuário usufrua de uma qualidade de vídeo considerada 

satisfatória, é necessária a escolha de um ponto de acesso com a média do PSNR 

maior que 26 dB. Consequentemente uma rede que não oferece uma média de 

PSNR superior a 26 dB não poderá ser selecionada, pois não é considerada ideal 

para as expectativas visuais do usuário.  

Para verificação do estado das redes disponíveis é utilizado os serviços do 

MIH, que consiste na troca de mensagem entre terminal móvel e redes de acesso. O 

serviço de informação MIIS permite a obtenção de informações úteis para a decisão 

de handover. 

 O cenário é ilustrado na Figura 14, que apresenta o servidor MIIS onde está 

armazenado o histórico de médias do PSNR correspondente à carga de tráfego na 

rede. As consultas do valor do PSNR da rede atual e vizinha são realizadas no 

servidor MIIS.  
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Roteador

Nó Móvel 
AP BS

Servidor MIIS

 

Figura 14 - Redes Candidatas e o Servidor MIH 
Fonte: Adaptado de Yoo et al.( 2007) 

 

  Quando uma rede Wi-Fi é detectada o nó móvel somente realiza handover 

caso a rede possa oferecer um serviço com o MOS mínimo para que a qualidade do 

vídeo assistido possa ser considerada satisfatória. Tal requisito poderá ser garantido 

somente quando a média do PSNR for maior que 26 dB, que resulta em no mínimo 

MOS igual a 3, que é considerado “BOM”. O MN consulta essas informações no 

servidor MIIS.  

Geralmente a seleção de uma nova rede ocorre quando o MN está próximo 

de perder a cobertura do sinal da rede que está utilizando. Esse evento é anunciado 

quando o MIH envia MIH_Link_Going_Down para o nó móvel avisando que a 

condição de sinal recebido está degradado e a perda de conexão é iminente. Neste 

caso, o usuário não possui opção de escolha por rede ideal, pois a prioridade é 

encontrar uma rede disponível para que a conexão não seja interrompida. 

Entretanto existe outra opção que é forçar o handover quando uma rede 

candidata é detectada, este trabalho concentra-se nessa opção. Para melhor 

entendimento a Figura 15 ilustra o fluxograma da proposta. 
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Figura 15 - Fluxograma de seleção de rede baseada em QoE 

 

O fluxograma apresenta as três etapas que compõem o processo de 

handover. Na primeira etapa o MN realiza uma varredura em busca de redes 

vizinhas disponíveis. Após encontrar a rede candidata utilizando as sinalizações do 

MIH, os dados sobre o estado das redes são coletados. Na segunda etapa 

denominada decisão de handover, são usados os dados coletados na etapa anterior 

para consultar o servidor MIIS e obter a média do PSNR, prevendo a qualidade de 

experiência (QoE) da rede. Após consulta ao servidor MIIS, as seguintes condições 

devem ser verificadas: 

 Verificar se rede candidata possui a média de PSNR menor que 26 dB. Em 

caso afirmativo, o usuário permanece na rede atual por verificar que nenhuma 

das possíveis candidatas oferece MOS no mínimo “BOM”. Mas se a rede 

candidata possui a média maior que 26 dB, então é verificada a próxima 

condição. 

 Verificar se rede candidata possui a média de PSNR maior que a rede atual. 

Em caso afirmativo, o usuário realiza o handover para a rede Wi-Fi. Caso 

contrário o usuário permanece na rede atual.  

Para validar as condições, as simulações foram realizadas considerando um 

nó móvel em movimento, trafegando vídeo e com a existência de tráfego 
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concorrente ou background. Foram executadas simulações com RSS como critério 

de seleção e posteriormente com o mecanismo proposto. 

4.3 Sinalizações MIH em Handover Vertical 

 

Este trabalho explora as possibilidades oferecidas pelo MIH para realizar uma 

decisão handover inteligente, através das informações obtidas por meio das 

sinalizações entre MN e a rede. O MIH proporciona meios para auxiliar a 

comunicação entre redes heterogêneas, e a entidade lógica denominada MIHF é 

uma função independente de tecnologia, que permite a comunicação entre 

diferentes entidades, seja localmente (no MN ou no ponto de acesso) ou 

remotamente (entre o MN e o ponto de acesso). 

Embora o MIH auxilie nas etapas do processo de gerenciamento de handover 

entre redes de tecnologias distintas, ele não define o critério de decisão. Este 

trabalho define a decisão baseada em QoE com uso do MIH. A Figura 16 apresenta 

as sinalizações realizadas para a execução do handover da estação base para o 

ponto de acesso com o uso do mecanismo proposto, que determina que a rede Wi-

Fi candidata somente será selecionada quando oferecer QoE mínimo que 

corresponde ao MOS 3 e oferecer qualidade superior a rede atual medido em dB 

(decibel) . 

A Figura 16 apresenta as sinalizações entre MN e redes de acesso, onde: 

1. A BS é a rede atual, e a interface 802.16 do MN é a interface atual;  

2. Quando a interface 802.11 detecta uma rede vizinha 

(MIH_Link_Detected.ind), a interface envia um MIH_ 

Link_Parameters_Report ao MIH com a informação do nível de carga 

da rede candidata WLAN;  

3. A interface atual, o 802.16 envia um MIH_Link_Parameters_Report 

informando também a carga de tráfego da rede; 

4. O MIH repassa estas informações via MIH_Link_Parameters_Report  

para a rede atual, no caso é a BS através da interface 802.16 do MN;  

5. A rede atual (BS) repassa as informações para o servidor MIIS que 

possui a tabela com mapeamento (MAP) do histórico de valores de 

PSNR, e permite prever a qualidade de vídeo conforme a carga de 

tráfego na rede; 
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6. A média de PSNR para o nível da carga das redes 802.11 e 802.16, é 

consultado no MAP. É verificado se média de PSNR da rede detectada 

(802.11) é maior que 26 dB e depois é realizada a comparação com a 

rede atual (802.16) para a tomada de decisão de handover;  

7. Decisão de handover; 

8. O MIIS informa para MIH_BS que ocorrerá handover;  

9. MIIS dispara MIH_N2N_HO_Commit.response com informações sobre 

a nova conexão para o MIH_AP; 

10. MIIS dispara MIH_N2N_HO_Commit.response com informações sobre 

o handover para o MIH_BS; 

11. Após selecionar a rede, ocorrem o envio de 

MIH_MN_HO_Commit.response e MIH_N2N_HO_Commit.response,  e 

o  handover é autorizado; 

12. Ocorre a mudança da rede, o nó móvel associa-se a rede Wi-Fi. 
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Figura 16 - Sinalizações durante Handover Vertical   
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4.4 Cenário Proposto 

 

No cenário proposto, o usuário utiliza uma aplicação multimídia, mais 

especificamente um vídeo em tempo real. O nó móvel possui duas interfaces: 

WiMAX e Wi-Fi. O vídeo é transmitido pelo nó correspondente e recebido pelo 

usuário que se desloca conectado a rede WMAN e detecta uma rede Wi-Fi. As 

velocidades de deslocamento consideradas são de 5m/s, 10m/s e 15m/s que 

correspondem a 18 Km/h, 36 Km/h e 54 Km/h respectivamente. Essas velocidades 

são adotadas considerando a média da velocidade máxima nas cidades brasileiras, 

onde a velocidade máxima permitida em ruas e avenidas é de 60 Km/h. 

No cenário proposto o nó móvel verifica periodicamente a existência de redes 

candidatas disponíveis, podendo selecionar a rede considerada ideal baseada em 

QoE, evitando que o handover seja decidido baseando-se na intensidade da força 

do sinal recebido pelo nó móvel. 

Os serviços definidos no MIH auxiliam na escolha da nova rede e possibilitam 

que o nó móvel inicie a mudança de rede. A Figura 17 ilustra o cenário da proposta 

do trabalho.  
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(MSR)

MSR
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Figura 17 - Cenário da Proposta 

 

O MIIS é um dos três serviços básicos oferecidos pelo MIH. Este serviço 

permite a obtenção de informações das redes vizinhas em determinada área 

geográfica. Estas informações podem ser disponibilizadas localmente ou em um 

servidor externo como ilustrado no cenário proposto.  
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O servidor MIIS disponibiliza informações sobre as redes vizinhas, o que 

auxilia na aquisição de uma visão global das redes heterogêneas, facilitando o início 

de mudança de ponto de acesso caso necessário. Também armazena o histórico de 

PSNR e o mecanismo de seleção de rede proposto pelo trabalho.  

4.5 Conclusão 

Este capítulo abordou o mecanismo de seleção de redes proposto no 

trabalho, que consiste em um mecanismo de decisão de handover vertical entre as 

redes WIMAX e Wi-Fi com auxilio do Media Independent Handover (MIH). 

O próximo capitulo abordará a avaliação da proposta, apresentando os 

resultados obtidos através do simulador, a análise desses resultados e os ganhos 

obtidos com o uso do mecanismo de seleção de rede proposto. 

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA PROPOSTA 

___________________________________________________________________ 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos através das 

simulações no ns-2 e a avaliação do vídeo realizada com o uso da ferramenta 

Evalvid, com o objetivo de validar a proposta do trabalho. 

___________________________________________________________________ 
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5.1 Introdução 

 

Neste capítulo é realizada a avaliação do mecanismo de seleção proposta e a 

descrição dos resultados obtidos durante as simulações no ns-2 [Network Simulator, 

2007] e a utilização da ferramenta Evalvid [Klaue, 2003], para a avaliação da 

qualidade do vídeo.  O padrão 802.21 denominado MIH foi utilizado para auxiliar na 

decisão de handover.  

A análise dos resultados consiste na avaliação da eficiência da decisão de 

handover baseada em QoE, ilustrando o impacto da seleção de rede na qualidade 

do vídeo sem o uso do mecanismo. 

5.2 Ferramentas 

 

A proposta do trabalho é utilizar esse conjunto de ferramentas em ambiente 

simulado, a fim de se atingir um nível próximo ao de um ambiente real de redes 

heterogêneas e o mais próximo da percepção de um usuário real. 

De acordo com [Mello, 2007] modelos de simulação podem ser considerados 

uma descrição do sistema real. A execução da simulação fornece resultados mais 

precisos sem a necessidade de interferir no sistema real, além disso, tais resultados 

quando analisados estatisticamente são capazes de produzir informações de grande 

contribuição para a tomada de decisões, permitindo a solução de problemas.   

Este trabalhou optou pelo uso do Network Simulator que é um simulador 

muito utilizado no meio acadêmico por sua facilidade de expansão e por utilizar um 

modelo de código aberto (open source) de desenvolvimento, além de ter diversas 

documentações. O ns versão 2 é desenvolvido na UC Berkeley e escrito em C++ e 

OTcl. Basicamente, o uso da simulação pode oferecer vantagens quando necessário 

e podem ser usadas nos seguintes casos: [Filho, 1995] 

 Para estimar distribuição de variáveis aleatórias; 

 Testar hipóteses estatísticas; 

 Comparar cenários representando diferentes soluções para um problema em 

estudo; 

 Avaliar o comportamento de uma solução analítica; 
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Para avaliar um processo de tomadas de decisão em tempo real, a utilização 

do ns desempenha um papel importante na criação de redes de pesquisa e 

validação de mecanismos de rede. Abaixo a descrição segundo [Chih Heng et.al, 

2006] de alguns dos casos em que o ambiente de simulação é utilizado:  

 No estudo, configuração, testes de uma variedade de cargas de rede, na 

solução de problemas e avaliação de desempenho em cenários de rede com 

tráfego em tempo real, pois a flexibilidade da simulação é maior do que em 

uma rede real; 

 Na comparação de várias alternativas de arquiteturas de rede com condições 

idênticas e repetíveis, pois aplicada em rede real consome muito tempo e 

recurso financeiro;  

 Produz resultados mais realistas comparados com os modelos analíticos, pois 

incrementam mais detalhes que os modelos analíticos não possuem. 

A ferramenta Evalvid usada para avaliação de qualidade de vídeo possui sua 

estrutura composta por um conjunto de ferramentas que permite a quebra, 

transmissão, recepção, codificação, decodificação e a avaliação da qualidade de 

vídeos em simuladores de rede.  

EvalVid é usada por pesquisadores que querem avaliar projetos de rede ou 

avaliar a visão do usuário em termos de percepção de qualidade de vídeo. Está 

publicamente disponível em [Evalvid]. 

5.3 Cenário da Simulação 

 

O cenário avaliado é composto por uma rede WiMAX e uma rede Wi-Fi como 

ilustra a Figura 18. Um nó móvel com duas interfaces está conectado a rede WiMAX  

e enquanto se locomove detecta a  rede Wi-Fi. No cenário 1, a rede Wi-Fi está 

congestionada e no cenário 2, a rede  congestionada é a WiMAX. 
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Figura 18 – Cenários da simulação 

 

O MN que recebe tráfego de vídeo concorre com outros nós móveis que 

recebem tráfego Constant Bit Rate - CBR. A simulação dura 75 segundos e o NM 

recebe vídeo gerado pelo CN durante 70 segundos. O vídeo highway.yuv [YUV CIF, 

2011] usado nas simulações possui 2000 quadros com o formato Common 

Intermediate Format (CIF), que tem uma resolução de 352 x 288 pixels por quadro, 

com taxa de quadro de 30fps (frames per second). A Tabela 7 ilustra os parâmetros 

de vídeo definidos para as simulações. 

 

Tabela 7 - Parâmetro do vídeo 

PARÂMETRO DE SIMULAÇÃO VALOR 

Taxa de Frame (fps)                    30 

Tamanho do Pacote                   1052 

Fragmentação Max. do Pacote 1024 

Resolução 352 x 288       

Modo de cores Y,U,V 

 

O nó correspondente (CN) e o roteador estão ligados por um enlace cabeado  

de 100 Mbps, o roteador está ligado ao AP e à BS, ambos com enlace de 15 Mbps.  

A rede Wi-Fi transmite a 11 Mbps e a rede WiMAX a 75 Mbps. O tamanho máximo 

dos pacotes transmitidos é de 1054 bytes. É transmitido vídeo para um nó móvel e 

os demais nós móveis recebem tráfego com taxa de 1 Mbps. 

 

 

 

Cenário 1 Cenário 2 
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Tabela 8 - Parâmetros de Simulação 

Redes 802.11 802.16 Cabeada 

Taxa de Transmissão 11 Mbps 75 Mbps 15 Mbps 

Raio de Cobertura 100m 1000m - 

Tempo de cada Simulação 75 s 75 s 75 s 

Número de Simulações de cada Cenário 50 50 50 

Intervalo de Confiança 95% 95% 95% 

Tipo de Tráfego Vídeo em tempo real e CBR (Background) 

Taxa de quadros 30  30 30 

Variação de Velocidade (m/s) 5, 10 e 15 5, 10 e 15   

 

Para possibilitar que os dados obtidos sejam distribuídos normalmente, a 

análise dos dados gerados nas simulações foi baseada no Teorema do Limite 

Central de [Triola, 2005], o qual facilita as análises consequentes. Portanto, foi 

utilizada a média para cada 50 resultados. O término da simulação ocorreu quando 

se obteve uma média das médias armazenadas que alcançasse um erro máximo de 

5% com 95% de confiança. 

5.4 Simulações com Tráfego de Vídeo e Tráfego CBR 

 

A ferramenta Evalvid permite a análise do tráfego de vídeo para as 

simulações no ns-2, os resultados obtidos permitem a observação do grau de 

deterioração que o processo de handover para uma rede sobrecarregada causa na 

qualidade do vídeo assistido pelo usuário.      

A rede Wi-Fi possui a média de PSNR menor 26 dB, uma qualidade 

classificada como “REGULAR” conforme Tabela 4, que classifica o vídeo como 

possuindo imagens com distorções irritantes para o usuário. Portando, a mudança 

para essa rede causaria perda de qualidade do vídeo.  

 Sem o uso do mecanismo de seleção, o nó móvel se desloca a uma 

velocidade de 10m/s realizando handover para a rede Wi-Fi baseado apenas na 

intensidade do sinal recebido, sem prever a qualidade de experiência (QoE) da rede. 

O resultado é o prejuízo na qualidade do vídeo ao selecionar uma rede 
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sobrecarregada. A média de PSNR em 50 simulações realizadas corresponde a 24.3 

dB, valor considerado “REGULAR”.  

Para análise do vídeo quadro a quadro, são selecionados dois resultados das 

simulações realizadas. A primeira análise refere-se ao vídeo de um nó móvel que 

seleciona a rede sem o uso da proposta, a decisão de handover é executada 

considerando somente a intensidade do sinal. A segunda análise é do vídeo de um 

nó móvel usando o mecanismo proposto, que considera o QoE da rede para a 

decisão.  

A Figura 19 apresenta o gráfico com a análise do vídeo sem o mecanismo de 

seleção. A média do PSNR corresponde a 22.9 dB, classificado como “REGULAR”, 

conforme Tabela 4 e o desvio padrão de 4.37. A avaliação do vídeo realizado quadro 

a quadro de 700 a 1699, permite observar que a partir do quadro 1050 até 1108, o 

PSNR permanece abaixo de 20 dB, equivalente a MOS igual a 1, considerado 

“RUIM” conforme Tabela 4. A sequencia de quadro de 1270 até 1279 atinge o valor 

de 6.29 dB. A baixa qualidade do vídeo resulta da seleção de uma rede Wi-Fi 

congestionada. 

 

 

Figura 19 - Gráfico com PSNR do vídeo sem o uso do mecanismo de Seleção 

 

Nesse mesmo cenário, mas com o uso do mecanismo de seleção, o nó móvel 

não realiza mudança para a rede detectada, pois consulta o servidor MIIS e verifica 

que a rede Wi-Fi possui PSNR abaixo de 26 dB. O nó móvel não seleciona a rede 

Wi-Fi que está sobrecarregada. Com permanência do nó na rede WiMAX, a média 

de PSNR corresponde a 29.4 dB considerado “BOM”, conforme Tabela 4 e desvio 

padrão de 2.59. Os quadros avaliados são apresentados na Figura 20. 
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Figura 20 - Gráfico com PSNR do vídeo com o uso do mecanismo de Seleção 

 

Os quadros do vídeo com o mecanismo proposto permanece com PSNR 

acima de 37 dB equivalente a MOS igual a 4 considerando “ÓTIMO” nas sequências 

de 700-1040, 1062-1235 e 1263-1699.  

É avaliado também o cenário em que a rede Wi-Fi possui a média de PSNR 

maior que 26 dB e a rede atual (WiMAX) está com excesso de demanda oferecendo 

PSNR inferior ao da rede candidata. A Figura 21 apresenta o gráfico do vídeo do MN 

que permaneceu na rede WiMAX que está com excesso de carga de tráfego, o 

resultado é a perda da qualidade do vídeo, cuja a média de PSNR corresponde a 

23.43 dB, classificado como “REGULAR” e o desvio padrão é de 5.54. 

 

 

Figura 21 - Gráfico com PSNR do vídeo sem o uso do mecanismo de Seleção 

 

O gráfico ilustra que os quadros entre o intervalo de 820 a 1045 e 1056 a 

1225 permaneceram com o valor do PSNR abaixo de 20 e acima de 15 dB 

considerado MOS igual a 1 que classifica o quadro como “RUIM”. A partir do quadro 

1238 até 1271 fica abaixo de 10 dB. O intervalo de 1290 a 1699 apresenta valores 

de PSNR acima de 25 e abaixo de 30 dB.  O prejuízo na qualidade do vídeo é 

resultante da permanência na rede WiMAX congestionada. 
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Com a utilização do mecanismo proposto, o MN verifica a primeira condição 

para tomada de decisão de handover, que consiste em consultar se a rede Wi-Fi 

candidata possui o PSNR acima de 26 dB. Quando a rede candidata atende a esse 

requisito, é verificada a segunda condição, que consiste em comparar se o PSNR do 

AP é maior que da BS. Quando rede candidata atende aos requisitos do mecanismo 

de seleção, então o handover é realizado.  

A Figura 22 apresenta a análise do vídeo do MN que realizou handover para a 

rede Wi-Fi candidata baseado em QoE, cuja a média de PSNR corresponde 28.43 

dB classificado como MOS igual a 3 e com desvio padrão de 3.09. 

 

 

Figura 22 - Gráfico com PSNR do vídeo com o uso do mecanismo de Seleção 
 

 

O gráfico ilustra que a sequência de 700-1239 e 1255-1699 apresenta 

quadros com PSNR acima de 35 dB. O menor PSNR 32.8 dB do gráfico 

corresponde ao intervalo de 1247 a 1252.  

Para melhor visualização dos resultados, a Figura 23 (a) apresenta o quadro 

que corresponde ao vídeo do MN que realizou handover para a rede Wi-Fi baseado 

em RSS. No quadro 1050 possui PSNR igual a 17 dB, a imagem ilustra o impacto na 

qualidade do vídeo como percebido pelo usuário.  A Figura 23 (b) apresenta o 

mesmo quadro, com o uso da proposta o valor do PSNR do quadro aumenta para 37 

dB. 
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                    (a) - Sem Mecanismo de Seleção                      (b) - Com Mecanismo de Seleção 
 

Figura 23 - Comparando o quadro 1050 dos vídeos 

 

A Figura 24 (a) apresenta o quadro 1230 com o valor de PSNR igual a 6.29 

dB equivalente a MOS igual a 1, considerado “RUIM” por apresentar grave distorção 

do vídeo como percebido pelo usuário.  A Figura 24 (b) apresenta o mesmo quadro, 

com o uso de mecanismo que eleva o valor do PSNR para 32.8 dB. 

 

                     

   (a) - Sem Mecanismo de Seleção                    (b) - Com Mecanismo de Seleção 
 

Figura 24 - Comparando o quadro 1230 dos vídeos 

 

A Figura 25 apresenta o quadro do vídeo quando a condição da rede atual 

(WiMAX) não oferece o requisito mínimo de MOS 3 para a satisfação do usuário. A 

permanência na rede acarreta prejuízos à qualidade do vídeo como ilustrado na 

Figura 25 (a) em que o quadro 1050 possui PSNR igual a 15 dB classificado como 

“RUIM”. Com o uso do mecanismo, o MN verifica a existência da rede Wi-Fi 

candidata com o PSNR acima de 26 dB e também que está com menos carga de 

tráfego que a rede atual. A tomada de decisão de handover para a rede candidata é 

baseada na QoE. É possível observar na Figura 25 (b) que o quadro possui PSNR 

igual a 34 dB e obteve ganho de qualidade ao migrar para uma rede menos 

disputada.  
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       (a) - Permanece na Rede Atual (WiMax)             (b) - Decisão de HO para Wi-Fi Baseado em QoE 
 

Figura 25 - Comparando o quadro 1050 dos vídeos 

 

A Figura 26 (a) apresenta o quadro 1230 com o valor de PSNR igual a 4.99 

dB equivalente a MOS igual a 1 considerado “RUIM” por apresentar grave distorção 

do vídeo como percebido pelo usuário.  A Figura 26 (b) apresenta o mesmo quadro, 

com decisão de handover para a rede Wi-Fi baseado no mecanismo que eleva o 

valor do PSNR para 32.8 dB. 

                     

       (a) - Permanece na Rede Atual (WiMax)             (b) - Decisão de HO para Wi-Fi Baseado em QoE 

 
Figura 26 - Comparando o quadro 1230 dos vídeos 

 

Quando o nó móvel realiza handover baseado em RSS, a decisão é sempre 

pela mudança para a rede de acesso mais próxima. Com o uso da proposta a 

decisão por ser baseada em QoE, faz com que a rede selecionada seja sempre 

aquela que oferece o PSNR mais próximo do ideal para o usuário final. O 

mecanismo escolhe a rede menos disputada, consequentemente a decisão poderá 

ser de executar handover quando a rede candidata é a ideal ou permanecer na atual 

caso não exista uma candidata que ofereça possibilidade de maior ganho na 

qualidade do vídeo. 
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 A Figura 27 apresenta a média da vazão quando a decisão ocorre: baseada 

em QoE – WiMax, quando o MN permanece na rede atual por que a rede candidata 

não oferece condições ideais para handover. Baseada em QoE – HO (Handover) 

Wi-Fi quando a rede candidata é a menos disputada que a atual. Baseada no RSS 

quando o ponto de acesso selecionado é o mais próximo do MN. 

 

 

Figura 27 - Média da vazão 

 

Nas simulações com a utilização da proposta em que o handover não foi 

realizado a média da vazão para o usuário com velocidade de 10 m/s foi de 0.057 

Mbps equivalentes a 584 Kbps. Nas simulações com decisão baseada em RSS, a 

média da vazão foi de 0.037 Mbps que equivale a 379 Kbps, ou seja, os usuários 

que não utilizaram o mecanismo de seleção proposto obtiveram diminuição na vazão 

de 35%, pois selecionaram redes com largura de banda insuficiente. Aqueles que 

usufruíram da seleção baseada em QoE continuaram na rede WiMAX mantendo a 

qualidade do vídeo. A média da vazão com a decisão baseada em QoE com HO 

para a rede candidata Wi-Fi foi de 0.058 Mbps equivalente a 593 Kbps. 

Avaliando os resultados da simulação também é possível constatar que, sem 

a utilização da proposta, a decisão de handover pode acarretar uma taxa elevada de 

perda de pacote. A Figura 28 apresenta a porcentagem de perda de pacote e a 

média de PSNR.  
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Figura 28 - Gráfico dos Valores de Perda de Pacote e Média de PSNR 

 

É possível observar na Figura 28 que a perda de pacote sem a utilização do 

mecanismo possui o percentual de aproximadamente 43% e a média de PSNR 

equivale a 24.3 dB quando a rede está sobrecarregada. Quando a rede candidata é 

considerada ideal, o handover foi executado pelo mecanismo, a média de PSNR foi 

de 28.54 dB e o percentual de perda de aproximadamente 7%.  Quando a rede 

candidata está sobrecarregada, o MN permanece na rede atual, o que resulta em 

menor dano ao vídeo, como observado no gráfico a perda de pacotes é de 

aproximadamente 4% e o PSNR corresponde a 29.02 dB.  

A Figura 29 ilustra o histograma dos quadros do vídeo com a decisão 

baseado em RSS com a média do PSNR igual a 22.9 dB, desvio padrão de 4.37 e a 

decisão baseado em QoE que permanece na rede atual ficando com a média do 

PSNR de 29.04 e desvio padrão igual a  2.29. O intervalo de confiança é de 95%. 
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b) formação aproximada de uma normal 

Figura 29 - Histograma dos valores de PSNR dos Quadros 

 

Os dados ilustrados no gráfico 29 (a) apresentam valores irregulares, pois 

valores do PSNR dos 2000 quadros do vídeo estão dispersos entre 7 a 32 dB, onde 

a maior concentração de quadros ocorre na coluna referente a 22 dB. Isso ocorre 

porque o PSNR do vídeo sofre perdas na qualidade do vídeo e grandes variações 

nas médias do PSNR quando a seleção de rede não é baseada na qualidade de 

experiência do usuário.   

É possível observar que no gráfico 29 (b), que o histograma se aproxima de 

uma normal, pois os valores de PSNR concentrados entre 24 a 33 dB e a maior 

concentração de quadros ocorre entre as colunas  referentes  a 30 e 33 dB. 

A Figura 30 ilustra o histograma dos quadros do vídeo quando o MN 

permanece na rede WiMAX sobrecarregada apresentada no gráfico (a), ao 

permanecer nesta rede o a qualidade do vídeo é prejudicada e a média do PSNR 

corresponde 23.96 dB, com desvio padrão de 5.54 e intervalo de confiança de 95%.  

Com o uso da proposta, o MN compara o PSNR da rede atual e verifica que 

realizar handover para a rede candidata é a decisão ideal que acarreta uma melhora 

na qualidade do vídeo assistido como ilustrado no gráfico (b), cuja a média do PSNR 

dos quadros corresponde a 28.43 dB e, desvio padrão de 3.09 e intervalo de 

confiança de 95%. 
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b) valores concentrados entre 20 e 32 dB 

Figura 30 - Histograma dos valores de PSNR dos Quadros 

 

O gráfico 30 (a) apresenta o histograma, em que valores do PSNR estão 

dispersos entre 5 e 32 dB, enquanto no gráfico 30 (b) os valores estão com maior 

concentração entre 20 e 32 dB.    

Para analisar se a velocidade tem impacto na qualidade do vídeo, os gráficos  

apresentados nas Figuras 31, 32  e 33 correspondem aos dados da avaliação das 

50 simulações realizadas considerando as velocidades 5 m/s que correspondem a 

18km/h , 10 m/s que correspondem a 36 Km/h e 15 m/s que correspondem a 54 

Km/h.  

Quando a rede candidata Wi-Fi possui média de PSNR abaixo de 26, com a 

utilização do mecanismo de seleção proposto, a média do PSNR, quando o nó 

móvel está em movimento a 5 m/s corresponde a 28.42 dB e sem a utilização do 

mecanismo a média corresponde a 25.94 dB. Para a velocidade de 10 m/s a média 

equivale a 29.02 dB utilizando o mecanismo e a média de 24.3 dB sem o uso do 

mecanismo. A 15 m/s a média equivale a 28.50 dB com o uso de mecanismo e a 

média sem o uso de mecanismo corresponde a 24.52 dB, como apresentado na 

Figura 31.  
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Figura 31 - Média do PSNR e Velocidade do Nó Móvel 

 

No mesmo cenário, porém com a rede WiMAX sobrecarregada,  com média 

do PSNR correspondente a 23.96 dB. A decisão baseado em RSS realiza handover, 

pois o AP é o ponto de rede mais próximo.  

Entretanto, a decisão baseado em QoE realiza handover por verificar que a 

rede candidata possui PSNR ideal comparado com a rede atual. Desta forma, com 

seleção da rede candidata e realização do HO (Handover) para a rede Wi-Fi, a 

média do PSNR é ilustrada na Figura 31, o MN deslocando-se a 5 m/s a média do 

PSNR corresponde a 28.36 dB, deslocando-se a 10 m/s a média do PSNR 

corresponde a 28.54 dB e a 15 m/s a média do PSNR  corresponde a 28.82 dB. 

A Figura 32 apresenta os valores do desvio padrão correspondente à 

velocidade do nó com e sem o uso da proposta da dissertação. 

 

Figura 32 - Gráfico do desvio padrão 
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Como ilustrado na Figura 32, quando a rede Wi-Fi está com excesso de 

demanda, a decisão sem o uso do mecanismo produz os valores do desvio padrão  

iguais a 5.33, 4.85 e 3.43,  correspondentes as velocidades de 5, 10 e 15 m/s 

respectivamente.  O desvio padrão com o uso do mecanismo corresponde a 3.80 

para 5 m/s, 3.51 para 10 m/s e 3.42 para 15 m/s. Desta forma, é possível concluir 

que o desvio padrão sem a utilização do mecanismo de seleção apresenta maior 

variação. Analisando os dados quando a decisão de handover para a rede candidata 

é executada, obtêm-se o desvio padrão 3.24 a 5 m/s, 3.75 a 10 m/s e 3.91 a 15 m/s.  

A Figura 33 apresenta o gráfico com os dados dos erros com intervalo de 

confiança de 95%. Os valores de 0.606, 0.708 e 0.708 correspondem ao erro das 

velocidades 5 m/s, 10 m/s e 15 m/s respectivamente, na avaliação sem o 

mecanismo proposto. Os valores de erro 0.457, 0.13 e 0.108 correspondem à 

avaliação com o uso do mecanismo. Quanto menor o valor do erro, maior é a 

confiabilidade dos dados da média gerada pelas 50 simulações. 

 

 

Figura 33 - Gráfico com valor do Erro 

 

A decisão de handover quando a rede Wi-Fi é a ideal é apresentada no 

gráfico pela coluna erro decisão baseada em QoE - HO Wi-Fi em que os valores 

0.23, 0.136 e 0.118 correspondem as velocidades de 5 m/s, 10 m/s e 15 m/s 

respectivamente. 

As Figuras 34, 35 e 36 ilustram os valores da média do PSNR das simulações 

realizadas quando a rede candidata está sobrecarregada, consequentemente não 

oferecendo qualidade satisfatória. O gráfico ilustra as médias do PSNR com e sem o 
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uso do mecanismo de seleção com o nó móvel, deslocando-se a 5 m/s, 10 m/s e 15 

m/s. 

 

Figura 34 - PSNR com Nó Móvel em movimento a 5 m/s 
 

A Figura 34 apresenta as médias de PSNR quando o mecanismo proposto é 

utilizado, em que a média corresponde a 28.42 dB. Sem o uso da proposta, a média 

corresponde a 25.92 dB, o aumento na qualidade do vídeo com o uso do mecanismo 

foi de 7.95%.  

A Figura 35 ilustra o valor da média do PSNR para as 50 simulações 

realizadas, com o uso do mecanismo de seleção e considerando o RSS (sem 

mecanismo) com o nó móvel deslocando-se a 10 m/s. 

 

 

Figura 35 - PSNR com Nó Móvel em movimento a 10 m/s 
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Com o mecanismo proposto, é possível constatar no gráfico ilustrado na 

Figura 36, que a média dos valores de PSNR de 50 simulações é de 29.02 dB, 

concluindo que o mecanismo de seleção contribui para melhoria de 15% na 

qualidade do vídeo, considerando a percepção do usuário final. Sem o mecanismo 

proposto a média do PSNR corresponde a 24.3 dB. 

 

 

Figura 36 - PSNR com Nó Móvel em movimento a 15 m/s 

 

A Figura 36 ilustra que a média dos valores de PSNR corresponde a 28.50 dB 

com o uso do mecanismo proposto. A média baseado, somente na RSS corresponde 

a 24.52 dB, permite constatar que o mecanismo de seleção contribui para melhoria 

de 12,6% na qualidade do vídeo considerando a percepção do usuário final.  

Conclui-se que a variação da velocidade não tem impacto significativo no 

valor da média de PSNR, como pode ser observado na Tabela 9. 

Tabela 9 - Média de PSNR com Variação de Velocidade 

Velocidade 
Média 
PSNR  
RSS 

Desvio 
Padrão 

Média 
PSNR  QoE 

- WiMax 

Desvio- 
Padrão 

Média PSNR  
QoE - HO Wi-

Fi 

Desvio- 
Padrão 

5m/s 25.94 5.33 28.42 3.80 28.36 3.245 

10m/s 24.3 4.99 29.02 3.51 28.54 3.752 

15m/s 24.52 3.43 28.50 3.42 28.82 3.916 

 

É possível observar que a média de valores de PSNR permanece acima de 

28 dB com o uso do mecanismo, mesmo com a variação da velocidade. É concluído 
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que o mecanismo de seleção contribui para a garantia de qualidade do vídeo 

considerando a percepção do usuário final.  

A Tabela 9 também apresenta a média do PSNR quando a rede atual possui 

PSNR menor que a rede detectada. A carga de t  ráfego é gerada de forma 

randômica pelo ns-2 e, com o uso da proposta, o nó móvel executa handover para a 

rede com maior PSNR, que neste caso consiste na rede Wi-Fi. É possível observar 

que a média do PSNR é de 28 dB.  

5.5 Conclusão 

O capítulo apresentou a avaliação de desempenho do mecanismo de seleção 

de rede baseado em QoE. 

A análise dos resultados obtidos através das simulações no ns-2 e a 

avaliação do vídeo realizada com o uso da ferramenta Evalvid, validaram a proposta 

do trabalho. O próximo capítulo apresenta a conclusão e as sugestões para 

trabalhos futuros.  

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO 

___________________________________________________________________ 

 Este capítulo descreve as considerações finais da pesquisa, apresentando 

conclusões obtidas com o trabalho e as propostas de trabalhos futuros. 

___________________________________________________________________ 
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6.1 Considerações Finais 

 

Devido a crescente utilização da Internet e das redes de acesso sem fio, 

combinada com o aumento dos serviços de aplicações multimídia e a capacidade 

dos terminais móveis em oferecer diversas interfaces de acesso sem fio. Surge a 

necessidade de promover convergência entre pontos de acesso de diferentes 

tecnologias para garantir a continuidade de conectividade e garantir a satisfação do 

usuário em relação ao vídeo assistido. 

Em um ambiente heterogêneo, o usuário poderá dispor de vários pontos de 

acesso próximos e o handover pode proporcionar uma melhoria na qualidade do 

serviço multimídia utilizado. Para que isso ocorra é necessário um mecanismo de 

seleção inteligente.    

Este trabalho apresentou a proposta do mecanismo de seleção de redes 

baseado na percepção visual do usuário em relação à qualidade do vídeo assistido 

em redes heterogêneas. Assim baseado na qualidade de experiência (QoE), é 

tomado a decisão de handover  considerando a carga de tráfego da rede candidata 

medida através da métrica PSNR e armazenado no servidor MIIS .  

Os resultados demonstram que o mecanismo é eficaz por evitar o handover 

para pontos de acessos com em excesso de carga que pode deteriorar a qualidade 

do vídeo. O uso da proposta reflete no aumento de 7.95% na qualidade do vídeo 

quando a velocidade do MN corresponde a 5 m/s. O aumento é de 15%  na 

qualidade no vídeo quando o usuário se desloca a 10 m/s e corresponde a 12.6% de 

aumento na qualidade quando a velocidade é de 15m/s.  

6.2 Contribuições 

 

As principais contribuições do trabalho são listadas a seguir: 

 Revisão literária realizada sobre Qualidade de Experiência com analise 

dos principais trabalhos. E revisão literária dos principais critérios de 

seleção de redes, que demonstraram a necessidade de um mecanismo 

de seleção em redes heterogêneas que considere a experiência do 

usuário final.  
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 Mecanismo de seleção de rede, em que a decisão de handover é 

executada considerando a qualidade do vídeo assistido conforme 

perspectiva do usuário em cenário com tecnologias de redes de acesso 

heterogêneas. 

 Desenvolvimento do trabalho com uso da ferramenta de simulação ns-

2 e Evalvid. O código fonte segue no apêndice A que poderá ser 

utilizado por outros pesquisadores para análises futuras. 

 

Estas contribuições resultaram nos seguintes trabalhos submetidos em 

eventos internacionais:  

 User Perception Related to Video Quality for using as Network 

Selection Criterion to Vertical Handover [Valenzuela et al., 2011]. 

Este artigo apresenta a eficácia da utilização do mecanismo de seleção 

de redes baseado em QoE em ambiente de redes heterogêneas Wi-Fi 

e WiMAX. O mecanismo contribuiu para a melhoria de 15% na 

qualidade do vídeo. Publicado no International Conference on Image 

and Vision Computing (ICIVC 2011). Julho de 2011, Xiamen - China. 

6.3 Trabalhos Futuros 

 

Os estudos e resultados obtidos nesta dissertação possibilitaram o 

surgimento de novos caminhos e alternativas a serem seguidos para dar 

continuidade ao trabalho, buscando contribuir para o aperfeiçoamento da tomada 

decisão de handover para garantir a qualidade do serviço multimídia conforme 

percepção do usuário final. Entre as alternativas de trabalhos futuros, podem ser 

destacadas as seguintes: 

 Permitir ao usuário definir requisitos de qualidade abaixo do satisfatório, 

correspondendo a valores de PSNR abaixo de 26 dB  e abaixo do requisito 

mínimo classificado como “BOM” pelo MOS 3. Ou assumir requisitos elevados 

de qualidade como MOS 4 ou 5 para decisão de handover; 

 Expandir o cenário heterogêneo composto por tecnologias WiMAX e Wi-Fi 

proposto no trabalho, agregando o Sistema de Telecomunicações Móveis 

Universal (UMTS); 
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 Adicionar no mecanismo de seleção os parâmetros relacionados a 

características do terminal móvel, como: nível de bateria e tamanho da tela.  

 Adaptar o mecanismo de seleção proposto para o contexto de servidor MIIS 

hierárquico.  
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8.1 Apêndice A 

 

User Perception Related to Video Quality for using as Network Selection 
Criterion to Vertical Handover 

Gracieth Valenzuela1, a, Isac Ferreira1,b , Obionor Nóbrega2,c 

and Paulo Cunha1,d 
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Keywords: Video Quality, Quality of Experience (QoE), Heterogeneous Networks, 
Network Selection, PSNR. 
 
Abstract. With the multimedia traffic and of the heterogeneous networks also referred as 
(4G) grows the need to maintain the video quality perception by the final user. This work 
presents a mechanism to select the ideal network based on Quality of Experience (QoE) to 
a better video quality in vertical handover. The simulation results presents that the 
minimum PSNR value of the selected networks was 29dB, which shows the selection of 
efficient network. 

Introduction 

Currently, mobile devices are widely used and the Internet connection allows the access to 
several contents like multimedia. This way the need to ensure a good performance at 
network levels and user satisfaction level is born. 

The traditional solution is usually the Quality of Service (QoS), which guarantee a good 
performance at the network level that tends to give priority to network resource allocation 
to requested services, and does not consider the user perception in relation of video 
quality. The concept of Quality of Experience (QoE) is related to the assessment of the 
multimedia applications in the point of view of the user [1,2]. Offering mobility and 
multimedia content in a heterogeneous environment suggests evaluating the network 
behavior and the impact of the video quality under the user perspective [3].  

This work deals the selection of networks in heterogeneous environment composed by 
Wi-Fi and WiMAX technologies. The proposal is to use a mechanism of network selection 
based on the visual perception of the user in relation to received video quality. The 
remainder of this work is organized as follows: Related Work, Quality of Experience (QoE), 
Proposed Network Selection Mechanism, Results and Conclusion. 

Related Work 

In [4] is proposed a P2P to video delivery with QoE guarantee. [5] proposes the 
measurement of the QoE in real time in a P2P video delivery system, using a specific 
learning tool called Random Neural Networks (RNN). 

The resource control and the performance measures of the network helps, but in most 
cases is not enough evaluate the end user perception in multimedia traffic [2]. According to 
[6], the network operator is able to predict the quality of the user experience based on 
parameters of the network and application levels.  

mailto:ifafc
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In [3] is shown a selection mechanism based on MOS (Mean Opinion Score) obtained 
PSQA (Pseudo-Subjective Quality Assessment) through. The proposed environment in the 
work is homogeneous with the use of IEEE 802.11k. The goal is not just balance the load 
of the Access Points (AP), but use Mean Option Score (MOS) to ensure that the selected 
network offers a satisfactory video quality to the user. 

This paper focus on the utilization of a network selection mechanism that allows the 
choice of the ideal network based on the quality prediction considering the load of the 
network traffic and its impact on the experience quality (QoE) of the end user. 

Quality of Experience (QoE) emerges with the aim to solve issues not addressed by 
traditional performance evaluation, which contains metrics such as flow, delay and jitter, 
helping to analyze the impact of the applications in the point of view of the network. Such 
performance requirements contribute, but they have technical limitations to reflect the user 
experience face to  received video [3].  

 
Quality of Experience (QoE) 

 

Quality of Experience (QoE) is the quality received by the user. It is a subjective 
measurement and indicates how services accomplish its goals in terms of quantity. [2,3] 
Quality of Experience (QoE) that indicates the satisfaction degree of the user, is often 
confused with the known Quality of Service (QoS), which refers to a technical performance 
of the network such as bandwidth, delay and packet loss rate. Usually the evaluation is 
done measuring the multimedia traffic quality using technical parameters, showing the 
network performance, but cannot reveals the video quality perceived by the end users.  

To the evaluation of the video quality, are mentioned the objective and the subjective 
approaches. The problem of the subjective evaluation is the accuracy of the results based 
only in technical parameters that are not related with the human real evaluation. The 
subjective evaluation is accurate, but, expensive and time consuming [7]. The combination 
of the objective and the subjective measurements can offer better results. [8] 

The subjective measurements of QoE evaluate the quality of the video applications 
according with the end user opinion. The Mean Option Score (MOS) [7] is a subjective 
measurement that evaluate the video quality and represents it with a score of 1 to 5, where 
1 indicates that the video quality is BAD, 2 indicates that the video quality is REGULAR, 3 
indicates that the video quality is GOOD, 4 indicates that the video quality is GREAT and 5 
that indicates that the video quality is EXCELLENT. 

The quality measurement Peak Signal Noise Ratio (PSNR) is a derivation of the 
measurement Mean Square Error (MSE) [10] that compares the original frame with the 
received frame.  

 
The PSNR value is obtained by the follow formula, in the logarithmic scale: [9] 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
(1) 
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Where: 
 M x N = Is the amount of pixels of the frame; 

    Ys (i,j) = Pixel position in the original frame;  
    Yd (i,j) = Pixel position in the received frame. 

 The PSNR is a derivation of the MSE in relation to the maximum value of luminosity for 
each pixel. Considering 8 bits for pixel, we obtain 255 ( – 1) luminosity values. In the 
following a mapping table of values PSNR to MOS is presented. 

 

1. MAPPING PSNR/ MOS 

PSNR(dB) MOS 

> 37 5 (Excellent) 

32-37 4 (Great) 

26-31 3 (Good) 

20-25 2 (Regular) 

< 20 1 (Bad) 

Selection Mechanism  
Offering mobility to the users is needed to consider the challenge of maintaining the 

quality of the service in progress, in the moment of the network switch, in a way that the 
user does not realize degradations. 

A essential item in the selection process and change of connections in networks with 
different technologies is the handover management. According with [10] the management 
is divided in three phases: Obtain Information of Handover, Handover Decision and 
Handover Execution.  

This paper focuses on Handover Decision phase, where is proposed the mechanism based on 
QoE, where the networks are evaluated using the PSNR history stored on the MIIS server [11]. 
Based in the information obtained of the network, the algorithm of the selection mechanism is 
executed to take the handover decision or the permanence in the actual network, as Fig 1 shows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 1.  Selection Algorithm. 

 
The selection mechanism proposed in this work considers the video quality based on 

the visual perception of the user as criterion to the choice of a new network or the 
permanence in the atual one. The network load level, or the amount of users have an 
impact in QoE that was measured using PSNR, a bad network is determined by the value 
of PSNR < 26dB.  

The MIIS server stores the mapping network load (number of users) and its 
corresponding PSNR, because when the Wi-Fi network is detected the mobile node 
realizes the handover  only when the network is not overloaded, this happens when the 
PSNR >27dB where results in a  MOS=3  that is considered “GOOD”.  

Obtain Information of Handover 
Monitor Network Surrounding 
 
Handover Decision 
IF ((CandidateNet = Wi-Fi) AND (psnrCandidateNet< 26)) { 
THEN 
StayActualNet (); 
} 
       ELSE IF (psnr_CandidateNet > psnr_ ActualNet){ 
THEN 
handover_wifi (); 
} 
ENDIF 

                 Handover Execution 
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The work scenario is composed by one WiMAX network and a Wi-Fi network. The 
corresponding node (CN) and the router are connected by a wired link of 100Mbps , the 
router is connected to the AP and to the BS, both with a link of 15Mbps. The transmission 
rate of the Wi-Fi network is 11Mbps and the transmission rate of the WiMAX network is 
54Mbps.  

The node who receives the video streaming traffic competes with the other mobile 
nodes who receive the exponential traffic. The video highway.yuv used in the simulations 
have the Common Intermediate Format (CIF) format, that have the resolution of  352 x 288 
pixels by frame, with the frame rate of 30fps (frames per second). 

 
Results 

This section describes the results obtained during the simulations in the NS2 [12], where 
the tests with and without the selection mechanism demonstrated the impact of the 
network selection in the video and in the quality of experience (QoE) of the user. 

With 10 nodes, the Wi-Fi network has PSNR < 26dB, a quality classified as BAD. 
Therefore the switch to this network would cause the loss of the video quality. 

Without the selection mechanism the node performs the switch to the Wi-Fi network 
based only in the signal strength, without predicting the QoE of the network. The result is 
the impact in the video when the overloaded network is selected. The average of the 
PSNR in 50 simulations is equal to 25.55dB that is considered “BAD”. The impact on user-
based perception can be seen in Figure 3 (b), in comparison to the original video in Figure 
3 (a). Figure 2 (a) shows that in some frames the PSNR was less than 6.29 dB, what 
produced even bigger decrease in the video quality.  

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

b)Without the selection mechanism.  
Average PSNR = 25.55dB 

 

a)With the selection Mechanism. 
Average PSNR = 29.42dB          

 



 
 

 

Fig. 2.   Graphs of PSNR results for the network simulated in NS-2. 

When using the selection mechanism, the PSNR for the video was about 30 dB in 
most part of simulation time, with a minimum value of 15 dB. In other way around, 
without the selection mechanism, PSNR for the same video was about 20 dB, 
considering the same time interval as depicted in Figure 2 (a). 

     
(a) Original         (b)  Video without mechanism    (c) Video With mechanism 

Fig. 3.  Video comparisons 

In this scenario, though with the selection mechanism the node does not performs 
the switch to the detected network, because it queries the MIIS server and checks 
that the PSNR of the Wi-Fi network which has 10 connected users is under 26 dB. 
The mobile node does not select the Wi-Fi network which is overloaded. With the 
permanence of the node in the WiMAX network, the average PSNR 29.42 dB, that is 
considered “GOOD”. Figure 4 shows the average PSNR value for the 50 simulations, 
with and without the selection mechanism. 

 

 

Fig. 4.  PSNR values of the decision making. 

 

By looking at the graph in Figure 4, it can be noticed that PSNR values remain 
above 29dB, leading us to conclude that the proposed selection mechanism 
contributes to the guarantee of the video quality, considering the end-user 
perception. 

Conclusion 
The network selection mechanism proposed is based on the visual perception of 

the user in relation to the assisted video quality. Thus based on the quality of 
experience (QoE), the handover decision is performed taking into consideration the 
traffic load of the candidate network, measured by the PSNR and stored in the MIIS 
server. The results show that the mechanism is effective and reflects in the video 
quality for the end user. 
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8.2 Apêndice B 

  
 

Script em linguagem TCL (Tool Command Language) 
 

global ns 
 
set var [lindex $argv 3] 
set nb_mn_init [expr $var+1] 
 
#set debug attributes 
Agent/ND set debug_ 0 
Agent/MIH set debug_ 1 
Agent/ND set send-RS 1 
Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6 set debug_ 1 
Mac/802_16 set debug_ 0 
Mac/802_11 set debug_ 0 
 
set default_modulation        OFDM_16QAM_3_4 ;#OFDM_BPSK_1_2 
set contention_size   5 ;#for initial ranging and bw   
Mac/802_16 set client_timeout_       50 
 
#defines function for flushing and closing files 
proc finish {} { 
 global ns f 
 $ns flush-trace 
 close $f 
    exit 0 
} 
 
Mac/802_11 set pr_limit_ 1.0 ;#1.0 for link down only 
Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6/Handover/Handover2 set shutdown_on_ack_ 0 
 
# set global variables 
set output_dir . 
set simulation_stop 75 
set init_seed [lindex $argv 0] 
set speed [lindex $argv 1] 
set start_traf 7 
set stop_traf 74 
set st [expr { int(4 * rand()) }] 
set start_mov [expr $st+2] 
 
########################## 
#DISPOSIÇÃO GEOGRÁFICA 
########################## 
set bstation80216_X 500 
set bstation80211_X 400 
#MOBILE NODE 
set MN_X  200 
set destX  420 
#MOBILE NODE INIT 
set MN_INIT_X 200 
set dest_init_X 420 
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#POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO PADRÃO 
set POS_Y  1000 
set POS_Z  0 
########################## 
 
set ns [new Simulator] 
$ns use-newtrace 
 
set val(ftrace) "out[lindex $argv 2].tr" ;# Arquivo trace 
set val(fnam) "nam[lindex $argv 2].nam" ;# Arquivo nam 
 
set f [open $val(ftrace) w] 
$ns trace-all $f 
#set trace1 [open "trace.tr" w] 
 
#set nt [open $val(fnam) w] 
#$ns namtrace-all-wireless $nt 2000 2000 
       
 
if { $nb_mn_init == 11 } { 
 $ns node-config -addressType hierarchical 
 AddrParams set domain_num_  16 
 AddrParams set cluster_num_ {1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
 AddrParams set nodes_num_   {1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
} 
if { $nb_mn_init == 21 } { 
 $ns node-config -addressType hierarchical 
 AddrParams set domain_num_  26 
 AddrParams set cluster_num_ {1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
 AddrParams set nodes_num_   {1 1 21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
} 
if { $nb_mn_init == 31 } { 
 $ns node-config -addressType hierarchical 
 AddrParams set domain_num_  36 
 AddrParams set cluster_num_ {1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1} 
 AddrParams set nodes_num_   {1 1 31 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
} 
if { $nb_mn_init == 41 } { 
 $ns node-config -addressType hierarchical 
 AddrParams set domain_num_  46 
 AddrParams set cluster_num_ {1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
 AddrParams set nodes_num_   {1 1 41 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
} 
if { $nb_mn_init == 51 } { 
 $ns node-config -addressType hierarchical 
 AddrParams set domain_num_  56 
 AddrParams set cluster_num_ {1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
 AddrParams set nodes_num_   {1 1 51 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1} 
} 
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set router0 [$ns node 0.0.0] 
set router1 [$ns node 1.0.0] 
 
 
$ns node-config  -multiIf ON 
set multiFaceNode [$ns node 4.0.0] 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { set multiFaceNode_init($i) [$ns node [expr 3+$i].0.0] 
} 
$ns node-config  -multiIf OFF 
 
# Now we add 802.11 nodes 
# parameter for wireless nodes 
set opt(chan)    Channel/WirelessChannel    ;# channel type for 802.11 
set opt(prop)    Propagation/TwoRayGround   ;# radio-propagation model 802.11 
set opt(netif)   Phy/WirelessPhy     ;# network interface type 802.11 
set opt(mac)     Mac/802_11  ;# MAC type 802.11 
set opt(ifq)     Queue/DropTail/PriQueue    ;# interface queue type 802.11 
set opt(ll)      LL   ;# link layer type 802.11 
set opt(ant)     Antenna/OmniAntenna ;# antenna model 802.11 
set opt(ifqlen)  50               ;# max packet in ifq 802.11 
set opt(adhocRouting)   DSDV        ;# routing protocol 802.11 
set opt(umtsRouting)    ""   ;# routing for UMTS (to reset node config) 
set opt(x)  2000         ;# X dimension of the topography 
set opt(y)  2000         ;# Y dimension of the topography 
 
# configure rate for 802.11 
Mac/802_11 set basicRate_ 1Mb 
Mac/802_11 set dataRate_ 11Mb 
Mac/802_11 set bandwidth_ 11Mb 
 
#Agent/Peso set AP1 $speed 
 
#create the topography 
set topo [new Topography] 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
 
set chan [new $opt(chan)] 
 
# create God 
create-god [expr $nb_mn_init + 4]   ;# give the number of nodes  
 
######################### 
#CONFIGURAÇÃO AP 
######################### 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.025 
Phy/WirelessPhy set freq_ 2412e+6 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 7.76232e-10 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ [expr 0.9*[Phy/WirelessPhy set RXThresh_]] 
 
# configure Access Points 
$ns node-config  -adhocRouting $opt(adhocRouting) \ 
  -llType $opt(ll) \ 
  -macType $opt(mac) \ 
  -channel $chan \ 
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  -ifqType $opt(ifq) \ 
  -ifqLen $opt(ifqlen) \ 
  -antType $opt(ant) \ 
  -propType $opt(prop)    \ 
  -phyType $opt(netif) \ 
  -topoInstance $topo \ 
  -wiredRouting ON \ 
  -agentTrace ON \ 
  -routerTrace OFF \ 
  -macTrace ON  \ 
  -movementTrace OFF 
 
set bstation80211 [$ns node 3.0.0] 
$bstation80211 set X_ $bstation80211_X 
$bstation80211 set Y_ $POS_Y 
$bstation80211 set Z_ $POS_Z 
set bstationMac [$bstation80211 getMac 0] 
set AP_ADDR [$bstationMac id] 
$bstationMac bss_id $AP_ADDR 
$bstationMac enable-beacon 
$bstationMac set-channel 1 
 
######################### 
#CONFIGURAÇÃO AP CLIENTES 
######################### 
$ns node-config -wiredRouting OFF \ 
 -macTrace ON 
 
set iface11 [$ns node 3.0.1] 
$iface11 random-motion 0 
$iface11 base-station [AddrParams addr2id [$bstation80211 node-addr]] 
$iface11 set X_ $MN_X 
$iface11 set Y_ $POS_Y 
$iface11 set Z_ $POS_Z 
$iface11 label "iFace addr=[$iface11 node-addr]" 
$ns at $start_mov "$iface11 setdest $destX $POS_Y $speed" 
 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { 
 set iface11_init($i) [$ns node 3.0.$i] 
 $iface11_init($i) random-motion 0 
 $iface11_init($i) base-station [AddrParams addr2id [$bstation80211 node-addr]] 
 $iface11_init($i) set X_ $MN_INIT_X 
 $iface11_init($i) set Y_ $POS_Y 
 $iface11_init($i) set Z_ $POS_Z 
} 
 
######################### 
#CONFIGURAÇÃO BS 
######################### 
set opt(netif)   Phy/WirelessPhy/OFDM       ;# network interface type 802.16 
set opt(mac)     Mac/802_16  ;# MAC type 802.16 
 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.025 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 1.26562e-13 ;#1000m radius 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ [expr 0.8*[Phy/WirelessPhy set RXThresh_]] 
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$ns node-config  -adhocRouting $opt(adhocRouting) \ 
  -llType $opt(ll) \ 
  -macType $opt(mac) \ 
  -channel $chan \ 
  -ifqType $opt(ifq) \ 
  -ifqLen $opt(ifqlen) \ 
  -antType $opt(ant) \ 
  -propType $opt(prop)    \ 
  -phyType $opt(netif) \ 
  -topoInstance $topo \ 
  -wiredRouting ON \ 
  -agentTrace ON \ 
  -routerTrace ON \ 
  -macTrace ON  \ 
  -movementTrace OFF 
 
set bstation80216 [$ns node 2.0.0] ; 
$bstation80216 set X_ $bstation80216_X 
$bstation80216 set Y_ $POS_Y 
$bstation80216 set Z_ $POS_Z 
set clas [new SDUClassifier/Dest] 
[$bstation80216 set mac_(0)] add-classifier $clas 
set bs_sched [new WiMAXScheduler/BS] 
$bs_sched set-default-modulation $default_modulation 
[$bstation80216 set mac_(0)] set-scheduler $bs_sched 
[$bstation80216 set mac_(0)] set-channel 0 
 
##########################################################################
# 
 
######################################################## 
$ns node-config -wiredRouting OFF \ 
 -macTrace ON 
 
set iface16 [$ns node 2.0.1] 
$iface16 random-motion 0 
$iface16 base-station [AddrParams addr2id [$bstation80216 node-addr]] 
$iface16 set X_ $MN_X 
$iface16 set Y_ $POS_Y 
$iface16 set Z_ $POS_Z 
set clas_($i) [new SDUClassifier/Dest] 
[$iface16 set mac_(0)] add-classifier $clas_($i) 
set ss_sched($i) [new WiMAXScheduler/SS] 
[$iface16 set mac_(0)] set-scheduler $ss_sched($i) 
[$iface16 set mac_(0)] set-channel 0 
$ns at $start_mov "$iface16 setdest $destX $POS_Y $speed" 
 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { 
 set iface16_init($i) [$ns node 2.0.$i] 
 $iface16_init($i) random-motion 0 
 $iface16_init($i) base-station [AddrParams addr2id [$bstation80216 node-addr]] 
 $iface16_init($i) set X_ $MN_INIT_X 
 $iface16_init($i) set Y_ $POS_Y 
 $iface16_init($i) set Z_ $POS_Z 
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 set clas_init_($i) [new SDUClassifier/Dest] 
 [$iface16_init($i) set mac_(0)] add-classifier $clas_init_($i) 
 set ss_schedinit_($i) [new WiMAXScheduler/SS] 
 [$iface16_init($i) set mac_(0)] set-scheduler $ss_schedinit_($i) 
 [$iface16_init($i) set mac_(0)] set-channel 0 
} 
################################### 
$bstation80211 label "AP addr=[$bstation80211 node-addr]" 
$bstation80216 label "BS addr=[$bstation80216 node-addr]" 
################################### 
 
# add link to backbone 
$ns duplex-link $router1 $router0 100Mb 30ms DropTail 
$ns duplex-link $bstation80216 $router1 [lindex $argv 4]Mb 30ms DropTail 
$ns duplex-link $bstation80211 $router1 [lindex $argv 5]Mb 30ms RED 
 
# add interfaces to MultiFaceNode 
$multiFaceNode add-interface-node $iface11 
$multiFaceNode add-interface-node $iface16 
 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { 
 $multiFaceNode_init($i) add-interface-node $iface11_init($i) 
 $multiFaceNode_init($i) add-interface-node $iface16_init($i) 
} 
 
# install ND modules 
# now WLAN 
set nd_bs [$bstation80211 install-nd] 
$nd_bs set-router TRUE 
$nd_bs router-lifetime 1800 
#$nd_bs raio 20 
 
set nd_mn [$iface11 install-nd] 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { set nd_mn_11($i) [$iface11_init($i) install-nd] } 
 
# now WIMAX 
set nd_bs2 [$bstation80216 install-nd] 
$nd_bs2 set-router TRUE 
$nd_bs2 router-lifetime 1 ; 
 #$nd_bs2 raio 500 
 
set nd_mn2 [$iface16 install-nd] 
for {set i 2} { $i <= $nb_mn_init} {incr i} { set nd_mn_16($i) [$iface16_init($i) install-nd] } 
 
# install interface manager into multi-interface node and CN 
Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6/Handover/Handover2 set debug_ 1 
 
set handover [new Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6/Handover/Handover2] 
$multiFaceNode install-ifmanager $handover 
$nd_mn set-ifmanager $handover 
$handover nd_mac $nd_mn [$iface11 set mac_(0)] 
$nd_mn2 set-ifmanager $handover 
$handover nd_mac $nd_mn2 [$iface16 set mac_(0)] 
 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { 
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 set handover_init($i) [new Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6/Handover/Handover2] 
 $multiFaceNode_init($i) install-ifmanager $handover_init($i) 
 $nd_mn_16($i) set-ifmanager $handover_init($i) 
 $handover_init($i) nd_mac $nd_mn_16($i) [$iface16_init($i) set mac_(0)] 
 $nd_mn_11($i) set-ifmanager $handover_init($i) 
 $handover_init($i) nd_mac $nd_mn_11($i) [$iface11_init($i) set mac_(0)] 
} 
 
set ifmgmt_cn [$router0 install-default-ifmanager] 
 
# install MIH in multi-interface node 
set mih [$multiFaceNode install-mih] 
$handover connect-mih $mih 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { set mih_init($i) [$multiFaceNode_init($i) install-mih] } 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { $handover_init($i) connect-mih $mih_init($i) } 
 
# install MIH on AP/BS 
set mih_bs [$bstation80216 install-mih] 
set tmp_bs [$bstation80216 set mac_(0)] 
$tmp_bs mih $mih_bs 
$mih_bs add-mac $tmp_bs 
 
set mih_bs [$bstation80211 install-mih] 
set tmp_bs [$bstation80211 set mac_(0)] 
$tmp_bs mih $mih_bs 
$mih_bs add-mac $tmp_bs 
 
# Now we can register the MIH module with all the MACs 
set tmp2 [$iface11 set mac_(0)] 
$tmp2 mih $mih 
$mih add-mac $tmp2 
set tmp2 [$iface16 set mac_(0)] 
$tmp2 mih $mih 
$mih add-mac $tmp2 
 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { 
 set tmp3 [$iface16_init($i) set mac_(0)] 
 $tmp3 mih $mih_init($i) 
 $mih_init($i) add-mac $tmp3 
 
 set tmp3 [$iface11_init($i) set mac_(0)] 
 $tmp3 mih $mih_init($i) 
 $mih_init($i) add-mac $tmp3 
} 
 
# set the starting time for Router Advertisements 
$ns at 2 "$nd_bs start-ra" 
$ns at 2 "$nd_bs2 start-ra" 
 
##configure traffic 
 
set original_file_name st_a01 
set trace_file_name video[lindex $argv 2].dat 
set original_file_id [open $original_file_name r] 
set trace_file_id [open $trace_file_name w] 
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set pre_time 0 
set max_fragmented_size 1024 
 
while {[eof $original_file_id] == 0} { 
 gets $original_file_id current_line 
 scan $current_line "%d%s%d%d%f" no_ frametype_ length_ tmp1_ tmp2_ 
 set time [expr 1000 * 1000/30] 
 if { $frametype_ == "I" } { set type_v 1 ; set prio_p 0 } 
 if { $frametype_ == "P" } { set type_v 2 ; set prio_p 0 } 
 if { $frametype_ == "B" } { set type_v 3 ; set prio_p 0 } 
 if { $frametype_ == "H" } { set type_v 1 ; set prio_p 0 } 
 puts  $trace_file_id "$time $length_ $type_v $prio_p $max_fragmented_size" 
 set pre_time $tmp2_ 
} 
 
close $original_file_id 
close $trace_file_id 
set end_sim_time $tmp2_ 
set trace_file [new Tracefile] 
$trace_file filename $trace_file_name 
 
################################ 
#TRÁFEGO COM VÍDEO 
################################ 
set source [new Agent/myUDP] 
$ns attach-agent $router0 $source 
$source set packetSize_ 1054 
$source set fid_ 1 
$source set_filename sd_a0[lindex $argv 2] 
 
set sink [new Agent/myEvalvid_Sink] 
$ns attach-agent $multiFaceNode $sink 
$ns connect $source $sink 
$sink set_filename rd_a0[lindex $argv 2] 
 
set video [new Application/Traffic/myEvalvid] 
$video attach-agent $source  
$video attach-tracefile $trace_file 
 
$handover add-flow $sink $source $iface16 1 
$ns at [expr $start_traf+1] "$video start" 
$ns at [expr $stop_traf+1] "$video stop" 
$ns color 1 "red" 
 
################################ 
################## 
################################ 
 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { 
 set l41($i) [new Agent/UDP] 
 $ns attach-agent $router0 $l41($i) 
 $l41($i) set packetSize_ 66 
 #$l41($i) set class_ ($i) 
 $l41($i) set fid_ $i 
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 set sink_init($i) [new Agent/LossMonitor] 
 $ns attach-agent $multiFaceNode_init($i) $sink_init($i) 
 $ns connect $l41($i) $sink_init($i) 
 
 set trafego1($i) [new Application/Traffic/Exponential] 
 $trafego1($i) set rate_ 1024Kb 
 $trafego1($i) set packetSize_ 210 
 $trafego1($i) set burst_time_ 0.5 
 $trafego1($i) set idle_time_ 0.5 
 $trafego1($i) attach-agent $l41($i) 
 
 set rng [new RNG] 
 $rng seed $init_seed 
 $trafego1($i) use-rng $rng 
 
 $handover_init($i) add-flow $sink_init($i) $l41($i) $iface16_init($i) 1 
 $ns color [expr $i] "blue" 
} 
################################ 
################## 
################################ 
#for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { 
# set l42($i) [new Agent/TCP] 
# $ns attach-agent $router0 $l42($i) 
## $l42($i) set class_ ($i) 
# $l41($i) set fid_ $i 
# set sink_init($i) [new Agent/TCPSink] 
# $ns attach-agent $multiFaceNode_init($i) $sink_init($i) 
# $ns connect $l42($i) $sink_init($i) 
# set trafego2($i) [new Application/FTP] 
# $trafego2($i) set rate_  144Kb 
# $trafego2($i) set interval_ 0.05 
# $trafego2($i) attach-agent $l42($i) 
# $ns color [expr $i] "green" 
# $handover_init($i) add-flow $sink_init($i) $l42($i) $iface16_init($i) 1 
#} 
 
proc record {} { 
 global sink trace1 
 set ns_ [Simulator instance] ;#Get an instance of the simulator 
 set time 1.0 ;#Set the time after which the procedure should be called again 
 set bw_nrtps [$sink set bytes_] ;#How many bytes have been received by the nrtps 
traffic sink? 
 set loss_nrtps [$sink set nlost_] ;#How many bytes have been lost by the nrtps traffic 
sink? 
 set packets_nrtps [$sink set npkts_] ;#How many packets have been received by the 
nrtps traffic sink? 
 set now [$ns_ now] ;#Get the current time 
 #Calculate the bandwidth (in Kb/s) and the loss (packets) for nrtps, 
 # and write them to the file 
 puts $trace1 "$now [expr (($bw_nrtps/$time)*8)/1000] [expr $loss_nrtps] [expr 
$packets_nrtps/$time]" 
 #Reset the bytes_ values on the traffic sinks 
 $sink set bytes_ 0 
 $sink set nlost_ 0 
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 $sink set npkts_ 0 
 #Re-schedule the procedure 
 $ns_ at [expr $now+$time] "record" 
} 
 
##################################################### 
############################ 
##################################################### 
#Posicionamento dos AP's 
#for {set i 1} {$i < $nb_ap} {incr i} { Agent/Variavel set posicAp$i $bstation802_X_($i) } 
#Raio dos AP's 
#for {set i 1} {$i < $nb_ap} {incr i} { Agent/Variavel set raioAp$i 50 } 
#MN 
#Agent/Variavel set posicNo $MN_X 
Agent/Variavel set veloc $speed 
Agent/Variavel set qtde_mn $nb_mn_init 
#Agent/Variavel set iniMov $departure 
 
set teste [new Agent/Variavel] 
 
puts "router0: tcl=$router0; id=[$router0 id]; addr=[$router0 node-addr]" 
puts "router1: tcl=$router1; id=[$router1 id]; addr=[$router1 node-addr]" 
puts "bstation80216: tcl=$bstation80216; id=[$bstation80216 id]; addr=[$bstation80216 
node-addr]" 
puts "bstation80211: tcl=$bstation80211; id=[$bstation80211 id]; address=[$bstation80211 
node-addr]" 
puts "multiFaceNode: tcl=$multiFaceNode; id=[$multiFaceNode id]; 
address=[$multiFaceNode node-addr]" 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} {puts "multiFaceNode_init($i): 
tcl=$multiFaceNode_init($i); id=[$multiFaceNode_init($i) id]; 
address=[$multiFaceNode_init($i) node-addr]" } 
puts "iface16: tcl=$iface16; id=[$iface16 id]; addr=[$iface16 node-addr]" 
puts "iface11: tcl=$iface11; id=[$iface11 id]; address=[$iface11 node-addr]" 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { puts "iface16_init($i): tcl=$iface16_init($i); 
id=[$iface16_init($i) id]; address=[$iface16_init($i) node-addr]" } 
for {set i 2} {$i <= $nb_mn_init} {incr i} { puts "iface11_init($i): tcl=$iface11_init($i); 
id=[$iface11_init($i) id]; address=[$iface11_init($i) node-addr]" } 
puts "$end_sim_time" 
 
#$ns at 0.0 "record" 
$ns at $simulation_stop "finish" 
puts "Simulation is running ... please wait ..." 
$ns run 


