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Resumo 

No âmbito das novas tecnologias para as comunicações sem fio, as Redes Aéreas Ad Hoc, 

também conhecidas como FANETs (Flying Ad Hoc Networks), têm emergido como uma 

alternativa para prover e/ou ampliar a cobertura de rede nos mais diversos tipos de aplicações 

devido à sua relativa facilidade de implementação, alta mobilidade e baixo custo de 

manutenção. Entretanto, este tipo de rede possui particularidades em seus componentes que 

necessitam ser considerados a fim garantir a Qualidade de Serviço (QoS) e fornecer acesso 

contínuo ao usuário mesmo em circunstâncias de grande mobilidade. Neste contexto, este 

trabalho propõe um sistema Fuzzy para a tomada de decisão de handover que utiliza três 

parâmetros como entrada: 1) velocidade do usuário; 2) potência do sinal; 3) nível de bateria. A 

partir da saída indicada pelo sistema Fuzzy, uma avaliação de desempenho entre o handover 

tradicional e o proposto neste trabalho é realizada para um cenário de transmissão de vídeo 

entre as estações aéreas e o usuário móvel e, através das métricas de QoS e de Qualidade de 

Experiência (QoE) estabelecidas, analisou a qualidade da comunicação. Os resultados obtidos 

apontaram que os fatores de tomada de decisão do modelo proposto atenderam à boa 

manutenção de continuidade do serviço sem comprometera qualidade da aplicação, a oposto do 

modelo tradicional que causou severas degradações na mídia recebida. 

Palavras-chave: FANET; Handover; Fuzzy; QoS; QoE.



 

Abstract 

Within the scope of new technologies for wireless communications, FANETs (Flying Ad Hoc 

Networks) have emerged as an alternative to provide and/or expand network coverage in the 

most diverse types of applications due its relative ease of implementation, high mobility and 

low maintenance cost. However, this type of network has particularities in its components that 

need to be considered in order to guarantee the Quality of Service (QoS) and provide continuous 

access to the user even in circumstances of great mobility. In this context, this work proposes a 

Fuzzy system for making a handover decision that uses three parameters as input: 1) user speed; 

2) signal strength; 3) battery level. Based on the output indicated by the Fuzzy system, a 

performance evaluation between the traditional handover and the one proposed in this work is 

carried out for a video transmission scenario between the air stations and the mobile user and 

through the QoS and Quality of Experience metrics (QoE) established, analyzed the quality of 

communication. The results obtained showed that the decision-making factors of the proposed 

model met the good maintenance of service continuity without compromising the quality of the 

application, as opposed to the traditional model that caused severe degradations in the received 

media. 

Keywords: FANET; Handover; Fuzzy; QoS; QoE.
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

De acordo com o relatório anual da Cisco (CISCO, 2020), aproximadamente 2/3 da 

população mundial terá acesso à Internet em 2023, isso representa um aumento de 51% em 

relação aos números de 2018. Aliada a esta informação, o mesmo relatório ainda aponta que no 

mesmo ano existirão 5.7 bilhões de usuários móveis. Esse grande aumento na busca por 

conexão possibilitou uma evolução no âmbito das telecomunicações e viabilizou o surgimento 

de inúmeras tecnologias que promovem acesso sem fio, demandas por uma sociedade que está 

cada vez mais dependente de serviços de rede. 

Figura 1. Crescimento de usuários móveis 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Cisco 2020 

Dentre estas tecnologias em ascensão, as Flying Ad-Hoc Networks – FANETs, que são 

redes constituídas pelo agrupamento de múltiplos veículos aéreos não tripulados (UAVs) 

interligados, têm emergido como uma alternativa para gerar ou aprimorar uma infraestrutura de 

rede sem fio, podendo permitir a ampliação do campo de cobertura através da transmissão 

colaborativa dos dispositivos, o que também contribui para a melhoria dos serviços de rede 

(CHRIKI et al., 2019). 
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Com os mais diversos tipos de aplicações, que atendem desde o contexto urbano ao militar, 

as redes formadas pelos UAVs atuam como retransmissores sem fio para estabelecer cobertura 

ao usuário terrestre. Estes dispositivos desempenham o papel de estação base aérea, com a 

vantagem de poderem ser implementados de maneira rápida e como uma solução mais 

econômica.   

Mesmo com grandes vantagens no uso desse tipo de rede, as FANETs possuem algumas 

especificidades que necessitam de uma abordagem mais direcionada, de modo a não 

comprometer sua operação (SHAMSIAH et al., 2019). Diferentemente das estações base 

terrestres, as redes aéreas possuem grande mobilidade uma vez que os dispositivos podem variar 

sua localização para atender as demandas de cobertura, assim como a alta mobilidade dos 

usuários em relação à essas redes. 

Diante da necessidade de assegurar as demandas de boa conexão aos que utilizam essa 

tecnologia, mais especificamente ao que diz respeito à Qualidade de Serviço (QoS) e à 

Qualidade de Experiência (QoE), desperta-se o interesse para elaboração de mecanismos e 

técnicas que selecionem as redes em um contexto de alta mobilidade, sendo preparados para 

coordenar a mudança do ponto de acesso (handover) e, disponibilizar serviços que atendam as 

métricas de desempenho de rede em um ambiente de constante volatilidade.   

Entretanto, é importante salientar que o processo de seleção de rede neste meio não é uma 

tarefa simples. Existe uma busca por mecanismos e técnicas inteligentes. que proporcionem 

uma abordagem de seleção inteligente para uma conexão ideal, que atenda não somente aos 

requisitos técnicos do tráfego, mas também estendam seu propósito quanto à Qualidade de 

Experiência para as aplicações multimídia diante do ponto de vista do usuário, permitindo suprir 

as omissões e estender as avaliações não alcançadas pelos parâmetros tradicionais e, 

consequentemente, aprimorar o desempenho da rede e a qualidade dos serviços. 

Dessa maneira, investigar e eleger parâmetros efetivos para uma tomada de decisão de 

handover transparente que contemplem entraves característicos dessas redes, a exemplo do 

consumo de energia dos dispositivos que pode ser considerado um de seus principais 

obstáculos, pois limita o tempo de voo dos drones, a velocidade da conexão e o alcance do sinal 

transmitido pelos dispositivos (PARK et al., 2017), comprometendo o encaminhamento de 

pacotes, são desafios que precisam ser superados para tornar a FANET uma ferramenta 

confiável. 
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1.2 Motivação 

Com a expressiva adesão do uso das FANETs para possibilitar conexão e as crescentes 

aplicações envolvendo altas demandas de tráfego nas redes sem fio, usuários móveis buscam 

cada vez mais por uma entrega confiável do serviço e continuidade na conexão ao terem 

liberdade de deslocamento. Por isso, a avaliação do handover neste cenário se faz necessária 

para assegurar bons níveis de qualidade de serviço e experiência. Contudo, vale ressaltar que o 

processo de handover neste tipo de rede não é uma tarefa trivial, pois é necessário considerar 

que as FANETs possuem características próprias, a exemplo da mobilidade que impacta 

diretamente na tomada de decisão, energia limitada dos dispositivos e etc. 

Neste sentido, este trabalho propôs um esquema de handover baseado na lógica Fuzzy para 

tomada de decisão. O desempenho da proposta foi comparado ao handover tradicional na 

transmissão de dados em uma FANET, e mostrou que não considerar fatores correlatos a este 

tipo de rede, bem como não possuir uma tomada de decisão inteligente para o handover, 

resultou em uma baixa qualidade de conexão, comprometendo experiência do usuário. 

1.3 Objetivo 

O principal objetivo desta dissertação é a elaboração de um mecanismo para seleção 

inteligente de handover em FANETs, de modo a garantir a qualidade nas aplicações de 

transmissões em tempo real, visando o menor tempo de resposta possível para manter a 

continuidade do serviço, atendendo à critérios tantos de QoS quanto aos de QoE. De forma mais 

específica, a proposta está dividida em: 

• Definir e implementar um sistema de inferência Fuzzy que seja capaz de otimizar a 

tomada de decisão do processo de handover em FANETs com base em parâmetros 

específicos; 

• Validar a proposta por meio de simulações no Network Simulator 2; 

• Consolidar os resultados gerados analisando-os por meio de critérios de QoS e QoE 

estabelecidos; 

 

1.4 Organização do Trabalho 

O documento está organizado da seguinte maneira: 

• Capítulo 2: Apresenta um levantamento a respeito dos principais conceitos que facilitam 

na compreensão das áreas abrangidas deste trabalho. 
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• Capítulo 3: Neste capítulo são organizados os trabalhos mais relevantes que estão 

relacionados à esta pesquisa.  

• Capítulo 4: O Sistema Fuzzy proposto é apresentado neste capítulo. É definida a 

característica do problema e, em seguida, a arquitetura do sistema e seus atributos são 

detalhados. 

• Capítulo 5: O penúltimo capítulo descreve a metodologia empregada no desenvolvimento 

da proposta e na validação das saídas do sistema. Por fim, são feitas as análises dos 

resultados obtidos. 

• Capítulo 6: Aqui são feitas as considerações finais acerca do trabalho, assim como 

possíveis desdobramentos futuros. 
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2 Fundamentação Teórica 

2.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo faz-se uma abordagem sobre as definições das tecnologias utilizadas no 

decorrer deste trabalho. Inicialmente, são apresentadas as definições e características das redes 

FANETs. Em seguida, são descritas as concepções de handover, bem como seus processos. Por 

fim, descreve-se os principais conceitos que norteiam a técnica de inteligência computacional 

baseada em lógica Fuzzy.  

2.2 Flying Ad-Hoc Networks – FANETs 

As Flying Ad-Hoc Networks (FANET) ganharam grande viabilidade nos últimos anos. Devido 

à sua adaptabilidade, flexibilidade, estabelecimento simples e relativo baixo custo de 

implementação (KASHYAP e AGRAWAL, 2018), as FANETs estão se tornando uma 

importante ferramenta para prover infraestrutura de rede e ampliação de cobertura que fornece 

conectividade sem fio em ambientes que geralmente são remotos e difíceis de acessar, assim 

também como aplicações em meios urbanos, a exemplo de monitoramentos em tempo real e 

grandes eventos em geral. 

Esse tipo de rede é caracterizado pelo agrupamento de veículos aéreos não tripulados 

(Unmanned Aerial Vehicles - UAVs), também conhecidos como drones, conforme mostra a 

Figura 2. Esses dispositivos possuem sistemas embarcados que podem voar de forma autônoma 

ou também ser controlados remotamente por um ser humano, com a tarefa de monitorar, coletar 

ou transmitir dados de um ambiente para os mais variados propósitos, como segurança e 

vigilância de tráfego, supervisão de fronteiras, operações de busca e salvamento, 

monitoramento de incêndios florestais, inspeção de locais perigosos, aprovisionamento de 

cobertura em eventos temporários e etc (KHAN; AFTAB; ZHANG, 2019). 

As FANETs diferem das demais redes Ad-Hoc previamente conhecidas, entretanto podem 

ser classificadas como uma variação entre as redes móveis Ad-Hoc (MANETs) e redes Ad-Hoc 

veiculares (VANETs) (CHRIKI et al., 2019). Redes aéreas possuem características próprias e, 
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mesmo com grandes benefícios ao utilizar UAVs para estabelecer a comunicação sem fio, este 

tipo de rede enfrenta alguns desafios que necessitam de atenção, como forma de mitigar seus 

efeitos no desempenho do serviço. Algumas destas principais particularidades são apresentadas 

a seguir: 

• Consumo de Energia: a capacidade energética de um UAV é uma de suas principais 

limitações, pois quanto maior for sua capacidade de bateria, maior será o seu peso, o 

que resulta em um maior consumo de energia, tomando-se um fator crítico para a 

continuidade da aplicação. É necessário então, um gerenciamento continuo de 

energia para os dispositivos que operam por meio de bateria. Algumas soluções como 

carregamento sem fio, tecnologia de carregamento solar e até mesmo técnicas de 

Inteligência Artificial (SHAMSIAH et al., 2019) são indicadas para um 

gerenciamento eficaz de energia que proporcionam missões mais prolongadas. 

• Mobilidade do Nó: outro desafio em destaque é a grande mobilidade devido à 

topologia fluida e mudanças repentinas de links entre os UAVs, característicos das 

FANETs. O UAV possui mobilidade 3D e velocidade que varia de 30 a 460 km/h 

(SHAMSIAH et al., 2019), o que altera a qualidade do link com os demais nós e pode 

causar perdas e atrasos dos dados transmitidos nestes canais. Dessa maneira, ajustar 

estes dispositivos como uma rede Ad-Hoc é uma tarefa desafiadora.  

Figura 2. Cenário FANET. 

 

Fonte: RONZANI, 2017. 

 Casos de Uso em FANETs 

As FANETs podem ser empregadas para o fornecimento ou extensão de cobertura sem fio 

em um determinado cenário, onde cada dispositivo que compõe a rede vai desempenhar o papel 
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de estação base aérea sem fio, suplementando as estações base terrestres. Diversas são as 

aplicações possibilitadas através do uso de UAVs para estabelecer uma comunicação wireless 

que oferecem conectividade para dispositivos desprovidos de infraestrutura, seja por falhas na 

estação base devido a desastres naturais, ou até mesmo por sombreamento em cenários urbanos, 

que resultam em perda de cobertura do sinal.  

Abaixo, são apresentados alguns típicos casos de uso onde são aplicadas as estações base 

aéreas sem fio, exemplificadas de maneira geral na Figura 3: 

• Cobertura Ubíqua: os UAVs servem como auxiliares ao fornecimento de cobertura sem 

fio onipresente em uma determinada região de interesse. De forma prática, podemos citar 

o rápido restabelecimento do serviço por falhas parciais ou integrais na infraestrutura, e 

também quando há sobrecarga na estação base terrestre em áreas de grande demanda, 

quando a rede se torna inapta a atender todos os usuários, a exemplo de um estádio durante 

um evento esportivo. 

• UAVs como Gateways de Rede: em áreas geograficamente remotas ou acometidas por 

desastres naturais, os UAVs podem ser implementados como nós gateways para prover 

conectividade a redes backbone, infraestrutura de comunicação ou Internet, de forma 

rápida, econômica e eficiente para execução de tarefas. 

• UAVs como Nós Relay: neste caso, os UAVs atuam como nós de retransmissão para 

estabelecer conectividade entre dispositivos sem fio que não possuem link direto de 

comunicação. 

Figura 3. Aplicações de FANETs. 

Fonte: adaptado de https://narimantorkzaban.com/project/uav/. 
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2.3 Handover 

O handover (HO) ou handoff é um dos mecanismos essenciais para garantir liberdade de 

movimentação dos usuários e a continuidade do serviço em redes móveis, uma vez que o 

procedimento se dá à medida que o UE (user equipment) se move na rede. Este deslocamento 

pode ocasionar degradações e interferências no sinal recebido, é neste contexto que o processo 

de HO realiza a transferência do UE para uma estação base mais próxima a fim de manter a 

conexão quando o sinal recebido se deteriora no limite de cobertura da estação base de origem 

(LEE; CHOI; KIM, 2017), como visto na Figura 4. 

Figura 4. Processo de Handover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (GOES, 2009). 

 

De modo geral, o processo de HO é realizado em três principais etapas. Na primeira fase 

de preparação e iniciação do procedimento, o terminal móvel faz a detecção das redes que estão 

disponíveis e suas principais características, como intensidade do sinal. A decisão de migrar o 

terminal para uma nova conexão será baseada nessas informações, e a varredura desses dados 

pode ser de maneira periódica ou provocada por eventos (CHATTATE et al., 2016). 

A segunda etapa consiste em monitorar a conexão com a rede atual, avaliar a necessidade de 

realizar o HO, selecionar uma nova rede e também estimar o tempo necessário de migração.    



21 

 

Esta fase de tomada de decisão é uma das mais importantes, pois pode comprometer o 

andamento da comunicação e, uma decisão imprecisa pode degradar a qualidade de serviço e 

até mesmo causar interrupções na conexão. 

A última fase tem a finalidade de executar a mudança do canal em direção a um novo 

access point (AP) ou estação base, de acordo com as instruções fornecidas na etapa anterior. 

Este processo é responsável por fazer a conexão à rede de destino, liberar o canal atual e realizar 

os procedimentos de autenticação. Uma vez que a melhor rede já foi selecionada e efetivada a 

autenticação, a comunicação se dará a partir da nova rede. 

 

 Classificações de Handover  

A classificação quanto ao fator tipo de rede é a mais comum, uma vez que os HOs podem 

ser tipificados em horizontais e verticais. O tipo de handoff vai depender se a transferência de 

conexão ocorre em um único tipo de interface ou em interfaces de redes heterogêneas. 

O handover vertical é caracterizado pelo processo de migrar um terminal móvel entre 

pontos de acesso que suportam diferentes tecnologias de rede (THINKHEDE e INGOLE, 

2014). A exemplo de um HO vertical, podemos citar transferências entre WIFI para 3G, como 

mostra a Figura 5.   

O HO horizontal é o processo de transferência de conexão entre pontos de acesso que 

utilizam a mesma interface de rede sem fio (THINKHEDE e INGOLE, 2014). Geralmente é 

realizado em redes homogêneas quando os terminais móveis se deslocam entre duas células de 

mesma tecnologia de acesso. Como exemplo, podemos destacar o handoff entre redes WIFI 

tendo UAVs como pontos de acesso que são a base de estudo deste trabalho. 

 Figura 5. Handover Vertical e Handover Horizontal 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHATTATE et al., 2016. 
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Outro fator de classificação é quanto ao número de conexões, que pode ser diferenciado 

em hard, soft e softer handover. 

O hard HO ocorre quando o terminal móvel perde a conexão com a célula de origem antes 

que se estabelece uma nova conexão com a célula de destino (CHATTATE et al., 2016). Desta 

maneira, a comunicação móvel sofre uma interrupção durante o processo de transferência entre 

as redes. 

Diferentemente dos hard handoffs, em um soft HO uma nova conexão é estabelecida sem 

que haja desconexão da estação base de origem, pois o dispositivo móvel permanece interligado 

simultaneamente tanto à rede atual quanto à rede de destino (CHATTATE et al., 2016). Assim, 

a nova comunicação é instituída antes que a anterior seja desativada para que não ocorra perdas 

na continuidade do serviço. 

O softer handover é similar ao soft HO. Neste caso, o dispositivo móvel faz a mudança das 

conexões por links que pertencem ao mesmo ponto de acesso. 

 

 

Figura 6. Representação de Soft e Hard Handover. 

 

Fonte: CHATTATE et al., 2016. 

 

De maneira análoga, o processo de handover em FANETs segue os mesmos procedimentos 

que envolvem a descoberta, gatilho e execução nas redes móveis sem fio tradicionais. Contudo, 

é importante salientar que este tipo de rede possui especificidades que não são totalmente 
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contempladas pelas estruturas tradicionais de HO, por isso se faz necessário que estudos 

direcionem novas propostas sobre a aplicabilidade de handoffs pré-existentes, assim como o 

desenvolvimento de novos esquemas de HO que sejam específicos para as redes aéreas. 

2.4 Lógica Fuzzy 

A lógica Fuzzy se fundamenta na teoria de conjunto nebulosos ou difusos, fazendo 

referência a raciocínios que não são necessariamente vistos de uma maneira exata. Assim, a 

teoria Fuzzy visa expressar a imprecisão das situações do mundo real por meio da linguagem 

humana, que é modelada matematicamente com o intuito de abranger as incertezas e 

subjetividades de suas entradas, atribuindo um grau de aceitação para cada elemento (CHEN et 

al., 2018). 

Os conjuntos difusos expandem a lógica binária ou booleana, que determina se uma 

proposição é falsa ou verdadeira. O conceito de Fuzzy examina a pertinência dos elementos 

pertencentes ao conjunto, conferindo-os um valor expresso como um número real entre os 

intervalos de zero a um. Sendo assim, a modelagem Fuzzy pode controlar sistemas não lineares 

complexos, uma vez que a inferência nebulosa implementa conjuntos, regras e funções de 

associação para gerar uma saída adequada. 

 

 Conjunto Fuzzy 

O conceito fundamental para definir um conjunto Fuzzy está associado às suas funções de 

pertinência. Diferente da teoria clássica, onde um universo e um dado conjunto “A” são 

estabelecidos e definida uma relação de pertinência a cada elemento que apenas poderá 

pertencer ou não pertencer a este mesmo conjunto, os conjuntos Fuzzy assumem que os graus 

de associação variem seus valores entre os intervalos de [0,1] (CHAVES, 2013). 

 

  𝜇𝐴(𝑥): 𝑋→[0,1]                                               (1) 

Onde 𝜇𝐴(𝑥) indica o quanto x é pertencente ao conjunto A. 

As funções de pertinência Fuzzy representam de forma gráfica a relevância de participação 

de cada entrada e das respostas de saída de acordo com o contexto do sistema que está sendo 

representado. A função associa um peso para os valores de entrada processados e mapeia a 
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relação dos mesmos com a variável linguística Fuzzy. Como exemplo, podemos definir uma 

função de pertinência para a variável que caracteriza um indivíduo como “baixo”, que utiliza 

sua estatura como parâmetro de entrada correlacionando-a a um intervalo de [0,1], conforme 

Figura 7. 

Figura 7. Funções de Pertinência Fuzzy.  

Fonte: Adaptado de (CHAVES, 2013). 

     Estas funções podem ser definidas de maneira linear, como funções triangulares e 

trapezoidais ou de forma não linear com funções gaussianas (KAYACAN; KHANESAR, 2016), 

que são implementadas de acordo com as características dos fenômenos e a complexidade do 

problema em questão ou pela perspectiva do especialista. 

Figura 8. Representação das Funções de Pertinência. 

 

Fonte: Adaptado de (CHAVES, 2013). 
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 Regras Fuzzy 

A lógica Fuzzy possui uma base de regras linguísticas compostas por sentenças 

condicionais do tipo “SE” e “ENTÃO” que relacionam os conjuntos de entrada com os de saída. 

Comumente estas regras são geradas com base no conhecimento do especialista, que constitui 

um papel fundamental para o desempenho do sistema de inferência que foi desenvolvido. A 

representação dessas regras acontece da seguinte maneira: 

SE x è A e y é B, ENTÃO z é C. 

Onde A e B são conjuntos Fuzzy de entrada, enquanto o elemento C é o conjunto de saída.  

Na etapa de inferência são realizadas as operações com os conjuntos, como a combinação 

dos antecedentes das regras do tipo “SE” e “ENTÃO”, que gera um conjunto de saída. 

 

 Sistema de Inferência Fuzzy  

Por definição, o sistema de inferência Fuzzy é o modelo que permite identificar os módulos 

que compõe a estrutura do sistema, fornecendo o fluxo dos processos que são gerados dentro 

do mesmo. Como mostra a Figura 9, o sistema é organizado em quatro blocos, sendo o primeiro 

denominado como fuzzificador, seguido pela base de regras, depois a máquina de inferência e 

por fim ocorre a defuzzificação.  

 

Figura 9. Sistema de Inferência Fuzzy.  

Fonte: (CHAVES, 2013) 
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A fuzzificação é conversão das entradas dos números reais oriundos das medições de 

aplicações práticas do mundo real, em uma representação de conjuntos Fuzzy. O fuzzificador 

fará a atribuição de valores linguísticos empregando funções de pertinência às variáveis de 

entrada. Esta é uma etapa de pré-processamento dos dados de entrada que reduz o número de 

valores a ser processados, consequentemente demandando um menor esforço computacional 

(CHAVES, 2013). 

A máquina de inferência Fuzzy é onde se faz o mapeamento de uma determinada entrada e 

se efetua o processamento propriamente dito com base nos operadores da lógica Fuzzy e na base 

de regras constituídas de proposições que envolvem as variáveis linguísticas. 

Por fim, o defuzzificador é responsável por transformar o conceito linguistico obtido na 

etapa anterior, em um valor que se tornará de fato a saída do controlador Fuzzy. 

Existem dois tipos de sistemas de inferência mais usados, são eles o método Mamdani, e o 

model Sugeno. No primeiro modelo, a saída da etapa de inferência é composta por um conjunto 

Fuzzy, que é o resultado gerado pela agregação das saídas inferidas por cada uma das regras 

(KALOGIROU, 2014). Neste modelo, tanto os antecedentes quanto os consequentes são 

mapeados com conjuntos. No tipo Sugeno, o consequente das regras é representado em função 

das variáveis de entrada, e a saída final das regras é obtida através da média ponderada das 

saídas de cada uma delas. 

 

2.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados os principais conceitos sobre as tecnologias que 

fizeram parte da estrutura deste trabalho, com objetivo de dar uma visão geral a respeito dos 

instrumentos utilizados na proposta de desenvolvimento desse estudo. 

No capítulo seguinte será feito um levantamento acerca dos trabalhos correlatos a esta 

pesquisa, para efeito de comparação com as preposições desta dissertação. 
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3 Trabalhos Correlatos 

3.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo descreve os trabalhos relacionados a este estudo, e que contribuíram para o 

progresso desta pesquisa. No entanto, é importante destacar que a abordagem de aplicar técnicas 

de HO com parâmetros direcionados para as FANETs proposta nesta dissertação, ainda é uma 

área pouco explorada na literatura.  

 

3.2 Handover para Redes de UAVs 

Na literatura é possível encontrar alguns estudos que abordam estratégias com intuito de 

assegurar um handover eficiente para manter a continuidade do serviço e fornecer alta 

performance na entrega de conteúdo aos usuários. Em HU et al. (2019), é proposto um método 

inteligente de controle de handover para UAVs em redes celulares, onde os autores 

introduziram um modelo de Deep Learning para prever a trajetória do usuário, sendo a decisão 

de handover concebida através do cálculo da potência do sinal recebido correspondente dos 

usuários com base na localização prevista e nas características do canal ar-solo, para tomada de 

decisão com precisão. Os resultados da simulação mostram que a taxa de sucesso de 

transferência do método proposto é 8% maior que os métodos existentes. 

O estudo de LEE; CHOI e KIM (2017) destaca que a decisão de handover tradicional não 

é adequada para drones que se movem e se comunicam em um espaço 3D. O trabalho então 

considera características próprias destes dispositivos, incluindo limite de velocidade e área de 

cobertura como parâmetros de entrada para um sistema de inferência Fuzzy na tomada de 

decisão do handover. Primeiramente, as informações do terminal (drone) são analisadas para 

selecionar os fatores que podem influenciar na decisão, depois convertidas em funções de 

associação e, por fim, as regras de tomada de decisão são planejadas e aplicadas. O cálculo do 

número de decisões de handover mostrou que considerar os parâmetros relacionados ao 

terminal e os parâmetros relacionados à rede tem um efeito positivo na decisão. 

O trabalho de MADELKHANOVA e BECVAR (2021) apresenta um novo algoritmo 

baseado em Q-learning para gerenciar o handover entre estações base aéreas e as BSs estáticas 
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a fim de maximizar a capacidade total dos UEs servidos pelas BSs aéreas. Os estados do agente 

Q-learning são descritos em termos de carga das bases terrestres e a função de recompensa é 

definida em termos da capacidade dos UEs servidos pelas BSs aéreas. Os resultados mostram 

um aumento na capacidade dos UEs em até 18% e em 20% no nível de satisfação com a solução. 

Também demonstraram que o processo de Q-learning converge rapidamente e apenas dezenas 

de handovers são necessários para atingir um ganho significativo. 

No trabalho de PARK et al. (2016), os autores apresentaram um mecanismo de handover 

eficiente para redes aéreas no espaço tridimensional, que difere consideravelmente dos 

esquemas bidimensionais convencionais. O esquema proposto ajusta a altura de um drone e 

também a distância entre os drones. Para esse fim, foi considerada a probabilidade de sucesso 

de handover sem interrupção e a falsa probabilidade de início de handover para avaliar o 

algoritmo ideal de decisão de cobertura. O método proposto é apontado como a primeira 

tentativa de oferecer um esquema de handover para drones no espaço tridimensional. 

Os autores BAI et al. (2019) ressaltam que o suporte de drones em redes celulares permitiu 

uma ampla gama de novas aplicações para os sistemas sem fio de próxima geração. Entretanto, 

o trabalho aponta que estas redes foram tradicionalmente projetadas para servir aos usuários 

terrestres e, portanto, estão enfrentando muitos desafios para oferecer suporte à comunicação 

sem fio por drones, pois estes dispositivos experimentam interferências aumentadas e flutuação 

do canal e, consequentemente, sofrem handover com maior frequência e estão mais suscetíveis 

à taxa de falha e ao efeito ping-pong durante o movimento. Diante desses desafios, os autores 

propuseram um algoritmo de gerenciamento de mobilidade aprimorado para drones, explorando 

as informações pré configuradas de trajetória do voo e as propriedades do canal aéreo dos 

mesmos. 

Desta maneira, o algoritmo de handover ciente de rota instrui a estação base para acionar 

o procedimento de transferência para minimizar a falha e reduzir o número de HOs 

desnecessários. Os resultados demonstram que algoritmo proposto pode reduzir efetivamente o 

número de falhas e a quantidade de HO em até 32 e 24 vezes, respectivamente, em comparação 

à abordagem existente. Isso reduz significativamente a sobrecarga de sinalização de 

transferência e o tempo de interrupção do serviço. Os resultados da simulação também mostram 

que o algoritmo pode eliminar completamente o efeito ping-pong em certos casos. 

DONG et al. (2020) analisaram o impacto das características de comunicação do UAV no 

processo de HO e, em seguida, propuseram um esquema que ajusta dinamicamente os 

parâmetros de gatilho do HO para reduzir o número de transferências desnecessárias. O 

esquema considera especificamente o UAV navegando em certa altitude e decolando. Os 
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experimentos mostram que a solução apresentada pode reduzir significativamente o número de 

HO desnecessários e melhorar o rendimento da rede. Também mostraram que a qualidade do 

canal entre o UAV e a BS é muito diferente daquela no solo e, portanto, selecionar a BS alvo 

mais apropriado também é importante. 

GOUDARZI et al. (2021) diz que os principais desafios das comunicações assistidas por 

UAVs atuais consistem em ter acessibilidade adequada em redes sem fio por meio de 

dispositivos móveis com uma qualidade de serviço aceitável baseada nas preferências dos 

usuários. Para este fim, apresentaram um novo método baseado em Teoria dos Jogos para 

selecionar o melhor UAV durante o processo de HO e otimizar a transferência entre os UAVs, 

diminuindo o atraso de ponta a ponta, a latência de transferência e a sobrecargas de sinalização. 

Os resultados fornecidos demonstram a eficácia da abordagem proposta em termos de números 

de handovers, custo e atraso. 

Com base no levantamento dos trabalhos relacionados, notou-se que a aplicabilidade de 

esquemas do handover tradicional, assim como novas proposições que atendam características 

próprias para as redes FANETs ainda são pouco investigadas, o que ressalta a importância de 

novas pesquisas neste campo. Neste sentido, a proposta deste trabalho visa contribuir para o 

desenvolvimento deste setor, abordando algumas lacunas não implementadas nos trabalhos 

citados a cima, sendo a principal delas não considerar o parâmetro de autonomia de voo dos 

UAVs, uma vez que este é um fator crítico que pode comprometer toda a aplicação. 

 

 Tabela 1. Síntese dos principais trabalhos relacionados. 

Referência Estratégia Suporte à 

Autonomia 

de Voo 

Hu et al. (2019) 

Modelo de Deep Learning para prever a trajetória do 

usuário, sendo a decisão de handover concebida através 

do cálculo da potência do sinal recebido correspondente 

dos usuários com base na localização prevista e nas 

características do canal ar-solo. 

Não 

Eunji Lee et al. 

(2017) 

O trabalho considera características próprias dos UAVs, 

incluindo limite de velocidade e área de cobertura como 
Não 
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parâmetros de entrada para um sistema de inferência 

Fuzzy na tomada de decisão do handover. 

Madelkhanova e 

Becvar (2021) 

Apresenta algoritmo baseado em Q-learning para 

gerenciar o handover entre estações base aéreas e as 

BSs estáticas. Os parâmetros para os estados do agente 

Q-learning são descritos em termos de carga das bases 

terrestres e a função de recompensa é definida em 

termos da capacidade dos UEs servidos pelas BSs 

aéreas. 

Não 

Goudarzi et al. 

(2021) 

Baseia-se em Teoria dos Jogos para selecionar o melhor 

UAV durante o processo de HO e otimizar a 

transferência entre os UAVs, diminuindo o atraso de 

ponta a ponta, a latência de transferência e a sobrecargas 

de sinalização. 

Não 

 

  

3.3 Considerações Finais 

O capítulo apresentou um levantamento de alguns trabalhos que auxiliaram no 

desdobramento desta pesquisa. Ainda se observou uma certa escassez de estudos relacionados 

a um processo de handover eficiente que seja direcionado aos parâmetros e especificações dos 

dispositivos que compõe as redes aéreas.  Dessa forma, este estudo propôs um esquema de HO 

que utilizou alguns destes requisitos para mitigar as falhas que podem ocorrer neste processo 

de transferência entre redes. O próximo capítulo introduz o sistema Fuzzy empregado nesta 

abordagem. 
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4 Sistema Fuzzy Proposto 

4.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo discorre acerca da arquitetura proposta por esta dissertação. Serão 

apresentadas suas características e funcionalidades, que implicam em um Sistema de Inferência 

Fuzzy para tomada de decisão de handover em FANETs. O objetivo da arquitetura foi de utilizar 

parâmetros como velocidade do UE, nível de sinal e autonomia de voo dos UAVs como critérios 

para efetuar o HO, e assim atender à algumas características das redes aéreas. 

 

4.2 Característica do Problema 

O uso de drones já configura uma parte significativa das futuras redes de comunicação sem 

fio, atuando como estações base móveis aéreas. Embora estes dispositivos proporcionem várias 

soluções relacionadas a redes de comunicação móvel, os UAVs também possuem inúmeros 

desafios, especialmente quando se trata de gerenciamento de HO. Diferente das redes terrestres, 

os drones são dispositivos móveis que se movem em um ambiente tridimensional (3D), o que 

complica ainda mais as questões de mobilidade.  

O handover é um dos processos essenciais em redes de comunicação sem fio que garante 

conexão contínua e qualidade de serviço durante a mobilidade dos usuários. O mecanismo HO 

é um processo de comutação da comunicação do UE de uma célula para outra durante sua 

mobilidade. Vários fatores levam à ocorrência de procedimentos HO, como perda de nível de 

sinal de serviço, balanceamento de carga ou altas taxas de erro de pacote. 

O critério para decisão de handover convencional se baseia primordialmente no RSSI para 

indicar se o dispositivo irá permanecer conectado ao ponto de acesso atual ou não. No contexto 

de FANETs, esta única premissa para seleção de rede pode resultar em falhas ou até mesmo 

interrupções no serviço, uma vez que o UE poderá se conectar a um UAV com baixo nível de 

bateria, sendo este um dos fatores mais críticos nestes dispositivos. 

Da mesma maneira, a alta mobilidade do usuário pode comprometer a qualidade de 

experiência, devido ao excessivo número de HOs e ao efeito “ping-pong” que poderá direcionar 

o UE para uma rede saturada, que oferece uma baixa largura de banda. 
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Dado este contexto, a principal contribuição desta dissertação consiste em apresentar um 

sistema baseado em lógica Fuzzy por ser amplamente utilizada em cenários dinâmicos, como 

no caso das redes compostas por UAVs. O sistema Fuzzy considera como parâmetros de 

entrada: a velocidade do usuário, o RSSI e o nível de bateria dos drones. A proposta visa auxiliar 

na tomada de decisão em relação à seleção de rede sem fio no ambiente de FANETs.  

4.3 Arquitetura Fuzzy  

A teoria Fuzzy é uma variação da lógica binária, que trabalha apenas com valores exatos. 

A lógica difusa permite manipular informações imprecisas que são compreendidas em termos 

linguísticos. Dessa maneira, um sistema digital pode ser projetado sendo capaz de processar 

dados de maneira subjetiva. 

Nos sistemas Fuzzy, os resultados são classificados em um intervalo que varia de 0 a 1. O 

valor 0 denota uma exclusão absoluta, enquanto que o valor 1 significa uma correlação 

completa. O intervalo entre os dois extremos resulta em graus intermediários de relevância. 

Evidencia-se que os elementos podem também pertencer a dois ou mais conjuntos definidos, 

observando os valores das funções de pertinência para cada elemento. 

Uma ou mais variáveis linguísticas podem ser associadas ao conjunto de valores Fuzzy, 

que representam o universo de possibilidade dos resultados esperados. Neste trabalho, os termos 

utilizados para classificar as saídas com a possibilidade de disparo do handover foram: Não, 

Provavelmente Não, Provavelmente Sim e Sim, como visto na Figura 10. O processo de HO 

será executado quando o valor de inferência for igual ou superior a 0,6. 

Figura 10. Saída do sistema de inferência. 

  

 

 

 

  

 

 

Fonte:  Autora 
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   O sistema considera três parâmetros    de entrada (Figura 11):    1) Velocidade do UE; 2) 

Nível de Sinal; 3) Nível de Bateria do UAV. Essas entradas são processadas pelo sistema de 

inferência para que o defuzzificador avalie e gere as saídas de tomada de decisão. 

Figura 11. Sistema Fuzzy  

 

Fonte: Autora 

O primeiro, está relacionado ao nível de mobilidade do usuário, e indica   quanto tempo 

um dispositivo móvel permanece na área de cobertura de uma estação. Quanto maior for a 

velocidade de deslocamento do dispositivo, menos tempo ele ficará conectado àquele ponto de 

acesso.  Essa primeira entrada está dividida em três conjuntos de valores linguísticos: Lento 

(intervalo de 0 a 1,5 m/s), Moderado (1,3 a 3 m/s) e Rápido (2,5 a 4 m/s). 

Figura 12. Entrada parâmetro de velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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 A segunda entrada refere-se ao nível de sinal recebido, representado pelo RSSI. Este é um 

fator utilizado para avaliar a probabilidade que o dispositivo tem de se desconectar do ponto de 

acesso se a intensidade do sinal for fraca. Nessa métrica, os níveis de sinal estão definidos para 

os conjuntos linguísticos da seguinte maneira: Fraco (-120 a -100dBi), Moderado (-115 a -

65dBi) e Forte (quando o RSSI for acima de -72dBi), de acordo com a Figura 13. 

A última métrica de entrada considera a autonomia de voo do drone, que está ligada ao 

tempo que os dispositivos conseguem permanecer em funcionamento. Este é um critério 

importante pois, tendo em vista o conhecimento do tempo remanescente que cada UAV ainda 

pode operar, evita-se com que transferências desnecessárias ocorram para aqueles drones que 

estejam em fase de descarregamento e não poderão dar continuidade ao serviço. Para este 

parâmetro, a Figura 14 mostra que os conjuntos definidos foram: Nível de Bateria Baixa (0 a 

10 min), Média (8 a 20 min) e Cheia (18 a 30 min). 

Figura  13.  Entrada  parâmetro de RSSI 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

Figura 14. Entrada parâmetro de tempo de bateria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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Dadas as entradas, o sistema de inferência Fuzzy irá determinar as saídas de acordo com o 

conjunto de 27 regras (Tabela 2) previamente estabelecidas oriundas da combinação dos 3 

parâmetros. Neste trabalho, foi aplicada a função de pertinência do tipo gaussiana para todas as 

entradas e saídas.  Optou-se por esta função por sua característica de reduzir os ruídos das 

variáveis de entrada e pela sua capacidade de representar de forma mais natural os fenômenos 

do mundo real. 

Tabela 2. Conjunto de regras Fuzzy. 

Regra Nº. Velocidade RSSI Bateria Saída 

1 Lento Fraco Baixa Sim 

2 Lento Fraco Média P. Sim 

3 Lento Fraco Cheia P. Não 

4 Lento Moderado Baixa Sim 

5 Lento Moderado Média P. Sim 

6 Lento Moderado Cheia P. Não 

7 Lento Forte Baixa P. Sim 

8 Lento Forte Média P. Não 

9 Lento Forte Cheia Não 

10 Moderado Fraco Baixa Sim 

11 Moderado Fraco Média P. Sim 

12 Moderado Fraco Cheia P. Sim 

13 Moderado Moderado Baixa P. Sim 

14 Moderado Moderado Média P. Não 

15 Moderado Moderado Cheia P. Sim 

16 Moderado Forte Baixa P. Sim 

17 Moderado Forte Média P. Não 

18 Moderado Forte Cheia Não 

19 Rápido Fraco Baixa Sim 

20 Rápido Fraco Média P. Sim 

21 Rápido Fraco Cheia P. Não 

22 Rápido Moderado Baixa P. Sim 

23 Rápido Moderado Média P. Não 

24 Rápido Moderado Cheia Não 

25 Rápido Forte Baixa P. Sim 
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A saída do sistema Fuzzy indica a probabilidade de o dispositivo móvel iniciar o processo 

de handover. Em geral, se um usuário apresenta alta mobilidade e altos níveis de RSSI, o 

processo de transferência para outra rede não irá ocorrer (CARDOSO et al., 2021). Entretanto, 

como se observa na Figura 15, adicionando a variável de nível de bateria, percebe-se que o 

sistema indica uma tendência de execução do handover, pois está igual a 0,6. Mesmo com um 

excelente nível de sinal, a solução indica que o HO deve ocorrer, pois devido ao baixo nível na 

carga da bateria do dispositivo, não seria eficiente selecionar aquele ponto de acesso para 

estabelecer uma conexão.  

 

Figura 15. Combinação do conjunto de regras Fuzzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

Nos gráficos de superfície 3D das Figuras 16 e 17, é possível visualizar essa relação entre 

os parâmetros escolhidos. No primeiro, a região em azul corresponde a um UE com alta 

26 Rápido Forte Média Não 

27 Rápido Forte Cheia Não 
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mobilidade e execlente  potência de sinal. Neste contexto, o  processo de HO não irá disparar. 

Já a região amarelada indica o inverso, caso o UE esteja em baixa velocidade e, receba um sinal 

ruim, o handoff é executado. 

A mesma correlação é feita para o RSSI e o nível de bateria, como citado anteriormente. 

Ainda que apresente níveis aceitáveis na potência de sinal,  o HO é indicado para que não haja 

interrupção na comu nicação.  

Figura 16.  Gráfico de superfície RSSI/velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 Figura 17. Gráfico de superfície RSSI/bateria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autora 

 



38 

 

4.4 Considerações Finais 

 Neste capítulo foi apresentada a estrutura baseada em lógica Fuzzy para tomada de decisão 

de handover. Inicialmente, foi contextualizado acerca da problemática que envolve o processo 

de HO para FANETs. Em seguida, teve-se uma visão geral do sistema de inferência que foi 

elaborado para auxiliar no processo de seleção de redes, considerando alguns critérios inerentes 

às redes aéreas. 

No capítulo seguinte, a metodologia empregada no trabalho será abordada, bem como a 

exposição e discussão dos resultados obtidos com a proposta. 
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5 Metodologia e Discussão dos Resultados 

5.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo será avaliada a arquitetura proposta, considerando métricas de QoE para 

analisar a transmissão de uma mídia de vídeo na rede FANET. Os resultados das métricas 

visaram consolidar a eficiência das saídas adquiridas com o sistema Fuzzy para que o HO fosse 

executado de forma transparente. O QoS também é abordado para analisar a vazão da rede. As 

simulações foram implementadas através do Network Simulator 2 (NS2) e o Evalvid Tool foi 

utilizado para transmissão do vídeo. 

 

5.2 Metodologia Fuzzy 

Diversos tipos de aplicações fazem uso de técnicas de inteligência artificial para prever, 

classificar ou determinar a mais adequada tomada de decisão com base em algum conhecimento 

prévio ou por meio de uma base de dados. O método empregado neste trabalho foi o da Lógica 

Fuzzy devido à característica do problema aqui levantado. Por se tratar de uma aplicação que 

necessita ser tratada em tempo real, o sistema Fuzzy é apto a detectar mudanças repentinas sem, 

necessariamente, possuir uma alta capacidade de processamento. Sendo assim, a lógica 

nebulosa mostrou-se eficiente para a solução proposta nesta dissertação, que é a de apontar uma 

tomada de decisão de HO que fosse eficiente, atendendo a critérios intrínsecos às FANETs. 

Devido a não linearidade característica deste processo de HO, o uso desta técnica ocorreu por 

conta de sua natureza rápida, responsiva e de modelagem simples, que engloba as imprecisões 

do handoff. 

O sistema Fuzzy foi implementado utilizado a ferramenta Matlab, onde foram definidos os 

seus inputs e, a partir da combinação das 3 variáveis de entrada, gerou-se o conjunto das 27 

regras estabelecidas que, após passarem pelo processo de defuzzificação, produziram as saídas 

numéricas que indicaram a tendência de se realizar o Ho ou não. A Figura 18 ilustra este 

processo.    
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Figura 18. Fluxo do sistema Fuzzy. 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

5.3 Simulação da Rede 

Para avaliar o desempenho da rede, de acordo com as saídas que foram indicadas pelo 

sistema Fuzzy como sendo as ideais para a decisão de HO, a técnica utilizada foi a de 

implementar os cenários no ambiente de simulação da ferramenta Network Simulator 2 (NS2). 

O NS-2 não possui suporte para simulações em um espaço 3D, portanto, conforme ilustra a 

Figura 19, os drones foram dispostos a uma mesma altura de 100 metros, em uma área de 1000 

m x 1000 m. Na simulação, considera-se uma rede WI-FI onde os UAVs servem como pontos 

de acesso para promover a conexão de usuários dentro de um determinado ambiente, conforme 

o deslocamento dos UEs.  

Figura 19. Cenário de rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 



41 

 

Quanto à mobilidade, adotou-se o modelo Random Waypoint para todos os usuários da 

rede. Este modelo atua de maneira que o nó permaneça parado em um ponto da área delimitada 

durante certo tempo e, dentre valores previamente definidos, escolha uma posição e velocidade 

aleatórias de maneira uniforme e distribuída. A velocidade aqui em questão, varia entre os 

intervalos de 0 a 4m/s, sendo estes também os mesmos valores definidos pela entrada de 

velocidade do UE no sistema Fuzzy. 

A escolha do modelo de propagação um enlace sem fio também é de extrema importância, 

pois permitirá realizar um planejamento real da rede, identificando a área de cobertura que esta 

poderá (GONZÁLES, 2009). Nesta simulação foi utilizado o modelo Shadowing de propagação 

de sinal, pois este considera não somente a distância como fator de cálculo da potência de 

recepção, mas também os obstáculos que possam existir durante o percurso do transmissor até 

o receptor, sendo adequado para ambientes outdoor.   

O resumo dos parâmetros de simulação é descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Parâmetros da simulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Valor 

Drones 12 

Tecnologia de Acesso IEEE 802.11g 

Modelo de Propagação Shadowing 

Pathloss 2 (dB) 

Shadowing Deviation 4 (dB) 

Modelo de Mobilidade Random Waypoint 

Aplicação CBR/Vídeo 

Taxa 54 Mbps 

Área 1000 m x 1000m 

Tempo de Simulação 130s 
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5.4 Transmissão de Vídeo 

A ferramenta Evalvid Framework foi utilizada para transmitir o vídeo na rede. O Evalvid 

pode ser integrado ao NS-2, sendo a ferramenta aplicada para avaliar a qualidade do vídeo 

transmitido no ambiente de simulação, gerando dados brutos que serão tratados posteriormente. 

O funcionamento do Evalvid se dá, primeiramente, pela conversão através da ferramenta 

mp4trace do formato MPEG4 (.mp4) do vídeo a ser transmitido, para um arquivo de trace aceito 

pelo NS-2, que será enviado pelo nó fonte até o receptor no ambiente de simulação, gerando 

dois arquivos de saída com dados dos tempos de transmissão de frames do remetente (sd) e os 

dados do receptor (rd). 

A próxima etapa é reconstruir o vídeo recebido com base nos arquivos sd e rd para o 

formato MPEG4 (.mp4), por meio da ferramenta etmp4 (Evaluate Traces of MP4-file 

Transmission). Adiante, o vídeo reconstruído é convertido novamente paro o formato YUV, 

pelo aplicativo FFmpeg. Após este procedimento, é possível então comparar o vídeo original e 

o vídeo gerado pela simulação. 

Através do arquivo YUV e do arquivo de vídeo original, a comparação é realizada pelo 

software MSU - Video Quality Measurement Tool (VATOLIN et al., 2020) gerando os cálculos 

das métricas objetivas de QoE avaliadas neste trabalho, que serão apresentadas nas subseções 

seguintes. 

 Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) 

A PSNR é amplamente utilizada pela comunidade científica, sendo a mais tradicional 

métrica que faz a relação entre a máxima potência de um sinal e o ruído que afeta a 

representação do sinal entre os quadros do vídeo original e o vídeo recebido pelo usuário. A 

PSNR possui a faixa de valores entre 0 e 100 decibéis. Para valores acima de 30 dB, é 

compreendido que o vídeo possui boa qualidade. Por outro lado, vídeos que estejam a baixo da 

faixa de 20 dB são considerados de péssima qualidade (NEFTI e SEDRATI, 2016). 

 

 Structural Similarity Metric (SSIM) 

A métrica SSIM faz a avalição do vídeo recebido, considerando características como, 

brilho, estrutura e cor, comparando cada frame do vídeo de origem e do recebido, para 

quantificar a degradação sofrida. A faixa de valores da SSIM está entre 0 e 1, sendo 1 
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representando exata correlação com a imagem original (BEGAZO; RODRIGUEZ e 

RAMIREZ, 2011). 

 Video Quality Metric (VQM) 

A VQM trata da avaliação da distorção de pixel, ruído e cor, usando como entrada o vídeo 

original e o degradado. Essa métrica determina o nível de qualidade do vídeo com base nas 

percepções do olho humano e fatores subjetivos, considerando desfoque, distorção de cor, ruído 

global e distorção de bloco. Para esta métrica, 0 caracteriza o melhor valor possível (NEFTI e 

SEDRATI, 2016). 

5.5 Discussão dos Resultados Quanto à QoS 

Para auxiliar a compreensão dos resultados gerados, a avaliação ponderou a métrica da taxa 

de vazão ou throughput da rede, de modo a verificar o comportamento da proposta diante da 

solução que foi baseada na lógica Fuzzy para tomada de decisão de handover. 

Em um primeiro cenário, foram executadas aplicações do tipo CBR que são recebidas pelos 

usuários móveis através da interface WI-FI possibilitada pelos drones que estão operando como 

ponto de acesso à rede. O cenário foi simulado comparando o processo de HO tradicional, que 

prioriza o RSSI como gatilho de transferência, e o HO a partir da arquitetura Fuzzy proposta.  

Considerou-se um ambiente de alta mobilidade dentro da área de cobertura dos drones. 

Neste contexto, pode-se observar do gráfico da Figura 20 que pelo método tradicional de HO 

os UEs ficaram sujeitos ao efeito do handover ping-pong e sofreram muita instabilidade na 

conexão. Percebe-se ainda que entre os instantes 90 até os 120 segundos da simulação, houve 

interrupção no serviço. Diferentemente, o HO proposto utilizando os parâmetros do sistema 

Fuzzy que atendem aos requisitos característicos dos UAVs, como por exemplo, o tempo de 

bateria que o dispositivo ainda possui, mostrou-se eficiente ao selecionar uma nova rede. A 

partir dos critérios estabelecidos na arquitetura, nota-se que por volta dos 19 segundos de 

simulação o HO é realizado, fazendo com que a taxa média de vazão alcance o dobro do valor 

da conexão anterior e também se manteu estável até o final da simulação.   

No segundo cenário ilustrado no gráfico da Figura 21 o comportamento das duas propostas 

se repete. A aplicação em execução também é do tipo CBR. Pelo modelo tradicional, a 

transferência foi feita para a rede mais próxima, mesmo estando mais sobrecarregada e fazendo 

com que a taxa de vazão ficasse abaixo de   0,1 Mbps. Já o método proposto realizou o HO 

apenas quando necessário e manteve uma conexão estável ao selecionar uma melhor rede. 
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Figura 20. Vazão cenário 1 

Fonte: Autora 

Figura 21. Vazão da rede 

Fonte: Autora 
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5.6 Resultados QoE 

O trabalho também analisou os efeitos do processo tradicional de HO e o do proposto pela 

inferência Fuzzy, através das simulações envolvendo aplicação de vídeo. Para efeito de 

avaliação da qualidade da mídia recebida, foram comparados os resultados de QoE nos mesmos 

cenários anteriores. O vídeo utilizado na simulação possui resolução 176x144, 1000 frames e 

decodificação no formato YUV 4:2:0. 

Desta maneira, foram consideradas as métricas PSNR, SSIM e VQM, sendo estas métricas 

objetivas que se complementam para avaliar os impactos da degradação do sinal no vídeo 

original em relação ao de referência quando o HO tradicional é executado, bem como o 

proposto. Ao final da transmissão, os valores das métricas em questão são calculados e 

apresentados frame a frame. 

Para a rede do primeiro cenário, o gráfico da Figura 22 mostra os valores de PSNR para 

cada frame do vídeo, sendo sua unidade representada em dB (decibel). A comparação com o 

arquivo original mostra que o PSNR do vídeo recebido obteve média de 21,3 dB para o contexto 

do HO tradicional, classificando-o como um vídeo de baixa qualidade. Em comparação, o 

PSNR para o vídeo com os critérios do Fuzzy obteve uma média de 42,41 dB, caracterizando-

o como sendo de excelente qualidade (Figura 23). 

 

Figura 22. PSNR pelo HO tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora  
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Figura 23.  PSNR pelo HO proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

Diferente do PSNR, que considera a taxa de erro para fazer a análise da degradação do 

sinal do vídeo de referência, a métrica SSIM atenta para a medição da distorção estrutural da 

imagem. A Figura 24 exibe os valores de SSIM para os frames para o HO tradicional, obtendo 

uma média calculada em 0,59. Para o proposto (Figura 25) o resultado obtido foi de 0,98, 

ficando bem próximo de 1, que é o valor admitido para uma correlação perfeita de imagens. 

Nesse sentido, pôde-se perceber que o vídeo de referência teve baixa distorção para este 

parâmetro. 

Figura 24. SSIM pelo HO tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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Figura 25: SSM pelo HO proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

A avaliação da qualidade da VQM do vídeo é ilustrada na Figura 26. A métrica VQM 

realiza um cálculo de qualidade global, com base em uma combinação linear de parâmetros. O 

resultado obtido após a avaliação mostra que a média foi igual a 6,01 para o HO sem o sistema 

Fuzzy. Já os resultados com base na proposta conseguiram uma média VQM de 0,50, o que 

indica que o vídeo não sofreu uma degradação considerável neste sentido, estando próximo do 

valor ideal de 0 (Figura 27). 

Figura 26.  VQM pelo HO tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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Figura 27. VQM pelo HO proposto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

A superioridade na qualidade do vídeo transmitido que considera o HO pelo sistema Fuzzy 

também pode ser percebida de maneira visual, fazendo a comparação frame a frame entre o 

vídeo original e o recebido nos dois métodos abordados no trabalho.  

Na Figura 28 pode-se observar que os frames 305 e 738 apresentaram degradações e 

distorções nos pixels do vídeo transmitido pela rede sem o suporte ao esquema eficiente de HO. 

Em contra partida, os mesmos frames permaneceram sem distorções no vídeo que foi 

transmitido considerando a proposta Fuzzy.  

 Figura 28.  Frames recebidos 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

5.7 Considerações Finais 

O capítulo apresentou a metodologia e as ferramentas empregadas na solução proposta 

nesta dissertação. Através das simulações foi possível avaliar os impactos na decisão do 

handover inteligente originado pelo sistema Fuzzy, comparando os seus resultados com o 

modelo tradicional. O modelo proposto se mostrou superior e mais eficaz ao selecionar outro 

ponto de acesso, diferente do modelo convencional que manteve uma conexão ruim. 
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6 Conclusões 

A popularização das FANETs oferece vários benefícios por serem de relativo baixo custo 

e proporcionarem uma rápida infraestrutura de rede, seja em lugares de difícil acesso ou como 

ampliação de cobertura em eventos com alta demanda de tráfego. Entretanto, existem ainda 

alguns desafios a serem contemplados quando se trata desse tipo de rede.  

Um desses desafios é o processo de HO, que precisa considerar parâmetros característicos 

das redes aéreas para que a transferência seja realizada de maneira eficiente. Como propõe [10], 

a decisão de handover pode ser associada às especificidades dos drones, como limite de 

velocidade e cobertura. Nesse contexto, este trabalho propôs um sistema de inferência Fuzzy 

que considera a velocidade do UE, o RSSI e o tempo de bateria do dispositivo para gerar saídas 

que indicam uma melhor tomada de decisão para HO em FANETs, atendendo a estes critérios.  

A partir das simulações e análises avaliativa sobre o desempenho tanto do modelo 

convencional de HO quanto do proposto, foi possível perceber o modelo tradicional não satisfaz 

às peculiaridades destas redes e seus componentes, causando baixa qualidade de serviço, 

comprometendo a Qualidade de Experiencia do usuário, e não garantindo um handover 

transparente, de modo a impactar na continuidade do serviço. 

Pela arquitetura proposta, o processo de HO se mostrou eficaz para mitigar questões de 

handover em FANETs, uma vez que conseguiu resultados superiores tanto em parâmetros de 

QoS quanto os de QoE, se consolidando como uma proposta viável. 

 

6.1 Principais Contribuições 

As principais contribuições da dissertação podem ser resumidas da seguinte maneira: 

• Elaborar uma estratégia para tomada de decisão de HO;  

• Aplicar técnicas inteligência computacional como o sistema de inferência Fuzzy para HO que 

atenda aos parâmetros das FANETs; 

• Elaborar e simular cenários compostos por FANETs para projetar o comportamento da rede, 

produzir soluções e validar os resultados aplicados ao mecanismo de seleção sugerido;  

• Comparar o modelo tradicional de HO com um modelo que seja direcionado para FANETs; 

• Divulgação de trabalho referente a esta proposta: 
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AYASS, T.; JAILTON, J.; CARVALHO, T.; ARAUJO, J. Avaliação de Desempenho de Handover para Aplicações 

Multimídia Entre Estações Base Aéreas Sem Fio. In: 19º SBMO - Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e 

Optoeletrônica e 14º CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo, 2020, Evento on-line. Anais do 

MOMAG 2020, 2020. p. 591-595. 

 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

Como possíveis adaptações para o trabalho, podem-se destacar: 

• Evoluir o método proposto implementando outras técnicas de inteligência computacional 

como Neuro-Fuzzy para abranger mais ainda o comportamento e, assim, obter resultados 

mais elaborados; 

• Ampliar o estudo para abordar o HO vertical; 

• Diversificar os cenários, considerando o posicionamento dos UAVs nas três dimensões; 

• Considerar outros parâmetros próprios às FANETs para melhoria na tomada de decisão de 

HO; 
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