
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
 
 
 
 

JORGE AMARO DE SARGES CARDOSO 
 
 
 
 
 
 

REDES SEM FIO HETEROGÊNEAS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS DE MÚLTIPLAS 
INTERFACES PARA CONEXÕES SIMULTÂNEAS USANDO SISTEMA FUZZY 

 
 
 
 

TD: 11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFPA / ITEC / PPGEE 
Campus Universitário do Guamá 

Belém-Pará-Brasil 
2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INTITUTO DE TECNOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
 
 
 

JORGE AMARO DE SARGES CARDOSO 
 
 
 
 

REDES SEM FIO HETEROGÊNEAS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS DE MÚLTIPLAS 
INTERFACES PARA CONEXÕES SIMULTÂNEAS USANDO SISTEMA FUZZY 

 
 
 
 
 

Tese submetida à Banca Examinadora do 
Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica para a obtenção do 
Grau de Doutor em Engenharia Elétrica na 
área de concentração de Computação 
Aplicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFPA / ITEC / PPGEE 
Campus Universitário do Guamá 

Belém-Pará-Brasil 
2021 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Pará

Gerada automaticamente pelo módulo Ficat, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

C268r Cardoso, Jorge Amaro de Sarges.
      Redes sem fio heterogêneas com dispositivos móveis de
múltiplas interfaces para conexões simultâneas usando sistema
fuzzy / Jorge Amaro de Sarges Cardoso. — 2021.
      xvii, 93 f. : il. color.

      Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Renato Lisboa Francês
      Coorientador(a): Prof. Dr. Tássio Costa de Carvalho
      Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de
Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica,
Belém, 2021.

      1. Dual-Interface. 2. Handover heterogêneo simultâneo. 3.
Sistema fuzzy. 4. Qualidade de experiência. 5. Qualidade de
serviço. I. Título.

CDD 004.24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 
“REDES SEM FIO HETEROGÊNEAS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS DE 

MÚLTIPLAS INTERFACES PARA CONEXÕES SIMULTÂNEAS USANDO 

SISTEMA FUZZY” 
 
 

AUTOR: JORGE AMARO DE SARGES CARDOSO 
 
TESE DE DOUTORADO SUBMETIDA À BANCA EXAMINADORA APROVADA PELO 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA, 
SENDO JULGADA ADEQUADA PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM 
ENGENHARIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE COMPUTAÇÃO 
APLICADA. 
 
APROVADA EM:  12/ 08/ 2021 
 
BANCA EXAMINADORA  

 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Carlos Renato Lisboa Francês 

(Orientador – PPGEE/UFPA) 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Tássio Costa de Carvalho 
(Co-orientador – FACOMP/UFPA) 

 
 

____________________________________________ 
Prof. Dra. Jasmine Priscyla Leite de Araújo 

(Avaliador Interno – PPGEE/UFPA) 
 
 



____________________________________________ 
Prof. Dr. Marcelino Silva da Silva 

(Avaliador Interno – PPGEE/UFPA) 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. José Jailton Henrique Ferreira Junior 

(Avaliador Externo – FACOMP/UFPA) 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Jorge Antonio Moraes de Souza 

(Avaliador Externo – ICEBE/UFRA) 
 

VISTO: 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Diego Cardoso Lisboa 

(Coordenador do PPGEE/ITEC/UFPA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 As conquistas que almejamos e alcançamos no decorrer da nossa existência não são 

realizações compostas unicamente pelos nossos próprios esforços, pois, nos caminhos 

ligeiramente desconhecidos, encontramos pessoas dispostas a nos estender a mão e nos ajudar 

através do fornecimento de instrumentos necessários para a concretização desses objetivos, o 

que neste caso, foi a realização deste trabalho de tese.  

Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado a sabedoria e a força suficientes para 

a superação das dificuldades que surgiram, e por ter colocado em meu caminho as pessoas, 

que de alguma forma, contribuíram para o meu sucesso. Aos professores e colegas do 

laboratório do LPRAD (Laboratório de Planejamento de Redes de Alto Desempenho) da 

Universidade Federal do Pará, em especial ao Professor e orientador Dr. Carlos Renato Lisboa 

Francês, pela oportunidade em permitir fazer parte de seu grupo de pesquisa, bem como de 

suas orientações acadêmicas.  

Aos Professores, Coorientador Dr. José Jailton Henrique Ferreira Junior e Dr. Tássio 

Costa de Carvalho, os agradeço pelo carinho e atenção dados ao meu trabalho, além do 

incentivo e apoio.  

Agradeço e dedico esta Tese a minha esposa Cinthia Trajano e as minhas filhas 

Isabella Cardoso e Luísa Cardoso pelo amor e apoio nessa jornada. 

Ao esforço, dedicação, amor e carinho da minha mãe Rosangela Cardoso, tia Maria da 

Conceição Cardoso, irmã Roselaine Sarges e sobrinhos: Luis Gabriel, Luiza Gabriele e Maria 

Eduarda.  

Meus agradecimentos pelo apoio financeiro promovido pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Á Universidade Federal do Pará (UFPA) por 

ter me proporcionado a oportunidade da realização deste trabalho de tese. 

Agradeço a todos que contribuíram de maneira direta e indireta para a conclusão deste 

estudo.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“E tudo quando pedirdes em meu nome eu o farei,  

para que o Pai seja glorificado no Filho.  

Se pedirdes alguma coisa em meu nome,  

eu o farei.” 

João 14:13-14 

 



SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 1 

1.1 Definição do Problema .............................................................................................. 2 

1.2 Definição das Hipóteses ............................................................................................. 2 

1.3 Objetivos Gerais ............................................................................................................. 3 

1.3.1 Objetivos Específicos .......................................................................................................................... 3 

1.5 Organização do Documento .......................................................................................... 4 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................................... 5 

2.1 Considerações Iniciais ................................................................................................... 5 

2.2  LTE – Long Term Evolution ....................................................................................... 5 

2.2.1.1 Arquitetura LTE ................................................................................................................................ 6 

2.2.2 LTE Advanced ...................................................................................................................................... 8 

2.2.3 5G – Quinta Geração de Sistema sem Fio .................................................................. 8 

2.3 Redes Heterogêneas ....................................................................................................... 9 

2.3.1 Small Cells.......................................................................................................................................... 10 

2.4 Qualidade de Serviço ................................................................................................... 12 

2.5 Qualidade de Experiência ........................................................................................... 13 

2.5.1 Avaliação Subjetiva ........................................................................................................................... 13 

2.5.2 Avaliação Objetiva ............................................................................................................................. 13 

2.5.2.1 PSNR – Peak Signal to Noise Ratio ............................................................................................... 14 

2.5.2.2 SSIM – Structural Similarity Index................................................................................................. 15 

2.5.2.3 VQM – Video Quality Metric .......................................................................................................... 15 

2.6 Inteligência Computacional ........................................................................................ 15 

2.6.1 Lógica Fuzzy ............................................................................................................................... 17 

2.6.2 Conjunto Fuzzy............................................................................................................................ 17 

2.6.3 Regras Fuzzy ............................................................................................................................... 18 

2.6.4 Sistema Fuzzy .............................................................................................................................. 19 

2.7 Considerações Finais ............................................................................................... 20 

3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS .................................................................. 21 

3.1 Considerações Iniciais ................................................................................................. 21 

3.2 Avaliação de Desempenho ....................................................................................... 21 

3.2.1 Métricas ............................................................................................................................................ 22 

3.2.2 Aferição ............................................................................................................................................. 23 

3.2.3 Processo de Modelagem .................................................................................................................... 24 



3.3 Considerações Finais ................................................................................................... 28 

4. TRABALHOS RELACIONADOS ............................................................................................... 29 

4.1 Considerações Iniciais ................................................................................................. 29 

4.2 Arquitetura de Redes sem Fio Heterogêneas Dual ou Multi Interface ................... 29 

4.3 Considerações Finais ................................................................................................... 34 

5. DISPOSITIVO MÓVEL PROPOSTO ........................................................................................ 36 

5.1 Considerações Iniciais ................................................................................................. 36 

5.2 Declaração do Problema ............................................................................................. 36 

5.3 Rede sem Fio Heterogêneas com Conexões Simultâneas ......................................... 37 

5.4 Arquitetura Fuzzy ........................................................................................................ 39 

5.5 Cenário Proposto ......................................................................................................... 43 

5.6 Considerações Finais ................................................................................................... 44 

6. METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ........................................................... 45 

6.1 Considerações Iniciais ................................................................................................. 45 

6.2 Metodologia .................................................................................................................. 45 

6.2.1 Simulador de Redes ............................................................................................... 46 

6.2.2 Estrutura da Rede .................................................................................................. 46 

6.2.3 Parâmetros da Simulação ..................................................................................... 47 

6.3 Avaliação de Desempenho ........................................................................................... 48 

6.3.1 Cenários da Aplicação CBR (Constant Bit Rate) ..................................................... 48 

6.3.1.1 Primeiro Cenário .................................................................................................... 48 

6.3.1.2 Segundo Cenário ..................................................................................................... 49 

6.3.1.3 Terceiro Cenário ..................................................................................................... 51 

6.3.1.4 Quarto Cenário ....................................................................................................... 52 

6.3.2 Cenários Aplicação CBR e de Vídeo ......................................................................... 53 

6.3.2.1 Resultado PSNR – Peak Signal to Noise Ratio ...................................................... 53 

6.3.2.2 Resultado SSIM - Structural Similarity Index ...................................................... 54 

6.3.2.3 Resultado VQM - Video Quality Metric ................................................................. 55 

6.4 Considerações Finais ................................................................................................... 56 

7. CONCLUSÕES ............................................................................................................................... 58 

7.1 Principais Contribuições ............................................................................................. 58 

7.2 Trabalhos Futuros ....................................................................................................... 59 

7.3 Dificuldades Encontradas ........................................................................................... 60 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................... 61 



ANEXOS ............................................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Arquitetura LTE ......................................................................................................... 6 
Figura 2 - Topologia HetNet Utilizando Macrocells, Picocells, Small Cells e Relay Stations 10 
Figura 3 - Tipos de Representações de Funções de Pertinência ............................................... 18 
Figura 4 - Sistema Fuzzy .......................................................................................................... 19 
Figura 5 - Técnicas de Avaliação de Desempenho................................................................... 22 
Figura 6 - Etapas do Processo de Modelagem .......................................................................... 24 
Figura 7 – Handover Vertical Transparente ............................................................................. 38 
Figura 8 – Dispositivo com Dual-Interface .............................................................................. 39 
Figura 9 – Conjuntos de Sistema Fuzzy ................................................................................... 41 
Figura 10 – Tendência para Iniciar ou Não o Processo de Handover ...................................... 42 
Figura 11 – Camada do Sistema Fuzzy ..................................................................................... 43 
Figura 12 – Cenário de Conexão Múltiplas .............................................................................. 43 
Figura 13 – Sinalização do Handover ...................................................................................... 44 
Figura 14 – Fluxograma Metodologia Simulação .................................................................... 45 
Figura 15 – Cenários para Dispositivos Dual-Interface ........................................................... 46 
Figura 16 – Primeiro Cenário Performance Vazão .................................................................. 49 
Figura 17 – Segundo Cenário Performance Vazão .................................................................. 50 
Figura 18 – Terceiro Cenário Performance Vazão ................................................................... 51 
Figura 19 – Quarto Cenário Performance Vazão ..................................................................... 52 
Figura 20 – Média PSNR dos Dispositivos .............................................................................. 54 
Figura 21 – Média SSIM dos Dispositivos ............................................................................... 55 
Figura 22 – Média VQM dos Dispositivos ............................................................................... 56 
Figura 23 – Vídeo Highway Frame 1139 ................................................................................. 56 
 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Principais Métricas de QoS ..................................................................................... 12 
Tabela 2 - Escala de Qualidade MOS ....................................................................................... 13 
Tabela 3 - Mapeamento PSNR para MOS................................................................................ 14 
Tabela 4 - Síntese dos Trabalhos Correlatos ............................................................................ 33 
Tabela 5 – Regras do Sistema Fuzzy ........................................................................................ 41 
Tabela 6 – Parâmetros Gerais de Simulação ............................................................................ 47 
Tabela 7 – Primeiro Cenário Total da Vazão Média dos Dispositivos Tradicional e o Proposto

 ........................................................................................................................................... 49 
Tabela 8 – Segundo Cenário Total da Vazão Média dos Dispositivos Tradicional e o Proposto

 ........................................................................................................................................... 50 
Tabela 9 – Terceiro Cenário Total da Vazão Média dos Dispositivos Tradicional e o Proposto

 ........................................................................................................................................... 52 
Tabela 10 – Quarto Cenário Total da Vazão Média dos Dispositivos Tradicional e o Proposto

 ........................................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

3GPP  Third Generation Partnership Project 

4G  Quarta Geração de Telefonia Móvel 

5G  Quinta Geração de Telefonia Móvel 

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações 

BS  Base Stations/Estação Base 

CDMA Code Division Multiple Access 

CBR  Constant Bit Rate 

ERB  Estação Rádio Base 

GGSN  Gateways GPRS Support Node 

GPRS  General Packet Radio Service 

GSM  Global System for Mobile 

GSMA   Global System for Mobile Communications Latin America 

HSPA  High Speed Packet Access 

IP  Internet Protocol 

ITU-T  International Telecommunication Union 

LTE  Long Term Evolution 

LTE-A Long Term Evolution Advanced 

MIH  Media Independent Handover 

MOS  Mean Option Score 

MS  Mobile Stations/Estação Móvel 

MSI  Mean Squared Error 

NS-2  Network Simulator 2 



OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OFDMA Orthogonal Frequency Division  Multiple Access 

PSNR  Peak Signal to Noise Ratio 

QoE  Qualidade de Experiência 

QoS  Qualidade de Serviço 

RNC  Radio Network Controller 

RSSI   Received Signal Strength Indication 

SCM  Serviço de Comunicação Multimídia 

SeGW            Security Gateway 

SGSN  Serving GPRS Support Node 

SME  Serviço Móvel Especializado 

SMP  Serviço Móvel Pessoal 

SSIM  Structural Similarity Index 

SVH  Sistema Visual Humano 

TACS  Total Access Communication System 

TCP  Transmission Control Protocol 

TDMA Time Division Multiple Access 

UDP  User Datagram Protocol 

UE  User Equipment 

UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 

VINT  Virtual InterNetwork Testbed 

VQEG Video Quality Experts Group 

VQM  Video Quality Metric 



RESUMO 

 

O crescimento crescente de novos usuários atraídos para a 4ª e 5ª geração (ou seja, 4G e 5G), tem 

causado uma ampla expansão da infraestrutura de telecomunicações redes de comunicação. Esta 

expansão levou principalmente a um processo de densificação de redes heterogêneas (HetNets), da 

primeira geração (1G) a 5G. Em uma visão geral, temos uma rede heterogênea composta de 

diversos tipos de elementos, com diferentes potências de transmissão, áreas de cobertura e 

larguras de banda. Também é conhecido que o usuário utiliza somente o nível de sinal 

recebido para a seleção da célula a qual vai se conectar, não levando em consideração outros 

fatores como largura de banda disponível, número de usuários conectados na célula ou o tipo 

de aplicação que será utilizada. Como os diversos tipos de tecnologias sem fio possuem 

diferentes largura de banda é necessário buscar um equilíbrio entre elas. Tal situação é 

necessária, pois dependendo do cenário e da mobilidade que o usuário se encontra, haverá 

momentos em que o dispositivo móvel do pode se conectar em diferentes tecnologias sem, 

reduzindo, assim, a qualidade da aplicação que o usuário está utilizando. Uma solução para 

este cenário seria encontrar uma política ótima para a utilização simultânea de múltiplas 

interfaces de redes sem fio, focada em permitir uma melhor qualidade de serviço e qualidade 

de experiência aos usuários, de modo oferecer um cenário ideal para as aplicações dos 

usuários não sofram perda de dados na troca de uma determinada tecnologia de redes sem fio. 

Com o aumento exponencial de redes sem fio heterogêneas hoje, tem havido um interesse 

crescente da comunidade acadêmica por questões relacionadas a problemas de handover. O 

objetivo principal deste trabalho é avaliar a qualidade de serviço e o desempenho de um 

dispositivo com dual-interface que se conecta simultaneamente a duas redes sem fio 

heterogêneas sem competição na troca de pacotes entre elas. É uma proposta para solucionar a 

mitigação de impactos de handover. A ferramenta utilizada para avaliação foi o Network 

Simulator 2. Os resultados mostraram um melhor aproveitamento da banda em comparação ao 

cenário utilizando um dispositivo móvel tradicional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dual-Interface, Handover Heterogêneo Simultâneo, Sistema Fuzzy, 

Qualidade de Experiência, Qualidade de Serviço 

  



ABSTRACT 

 

The growing growth of new users attracted to the 4th and 5th generation (ie, 4G and 5G), has 

caused a wide expansion of the telecommunications infrastructure and communication 

networks. This expansion mainly led to a process of densification of heterogeneous networks 

(HetNets), from the first generation (1G) to 5G. In an overview, we have a heterogeneous 

network composed of different types of elements, with different transmission powers, 

coverage areas and bandwidths. It is also known that the user uses only the received signal 

level to select the cell to which he will connect, not taking into account other factors such as 

available bandwidth, number of users connected in the cell or the type of application that will 

be used . As different types of wireless technologies have different bandwidths, it is necessary 

to strike a balance between them. This situation is necessary, because depending on the 

scenario and the mobility that the user is in, there will be times when the mobile device can 

connect to different technologies without, thus reducing the quality of the application that the 

user is using. A solution for this scenario would be to find an optimal policy for the 

simultaneous use of multiple wireless network interfaces, focused on allowing a better quality 

of service and quality of experience for users, in order to provide an ideal scenario for users' 

applications not to suffer loss of data in the exchange of a certain wireless networking 

technology. 

With the exponential rise of heterogeneous wireless networks today, there has been a growing 

interest from the academic community for issues related to handover issues. The main 

objective of this work is to evaluate the quality of service and performance of a device with 

dual-interface that connects simultaneously to two heterogeneous wireless networks without 

competition in the exchange of packets between them. It is a proposal to solve the mitigation 

of handover impacts. The tool used for evaluation was the Network Simulator 2. The results 

showed a better use of the bandwidth compared to the scenario using a traditional mobile 

device. 

 

KEYWORD: Dual-Interface, Simultaneous Heterogeneous Handover, Fuzzy System, Quality 

of Experience, Quality of Service. 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento crescente de novos usuários atraídos para a 4ª e 5ª geração (ou seja, 4G 

e 5G), tem causado uma ampla expansão da infraestrutura de telecomunicações redes de 

comunicação. Esta expansão levou principalmente a um processo de densificação de redes 

heterogêneas (HetNets), da primeira geração (1G) a 5G (SOUZA et a., 2020). 

Segundo levantamento da Global System for Mobile Communications Latin America 

(GSMA), quase metade da população global (3,8 bilhões de pessoas) agora é usuária de 

internet móvel, com previsão de atingir 61% (5 bilhões) até 2025 (GSMA, 2020).  

O 4G foi a tecnologia móvel dominante no mundo no ano de 2019, representando mais 

da metade (52%) das conexões globais. Apesar da expansão do 5G, o 4G continuará a crescer 

nos próximos anos, alcançando 56% das conexões até 2025 (GSMA, 2020). Segundo as 

previsões da GSMA, os smartphones devem representar quatro de cada cinco conexões de 

internet móvel até 2025 (GSMA, 2020). 

De acordo com (CISCO, 2017), a estimativa de crescimento do tráfego de dados 

móveis em nível mundial será de 49 exabytes para o ano de 2021. O relatório Visual 

Networking Index (VNI) da CISCO prevê que o crescimento do tráfego IP global para redes 

móveis e fixas crescerá até o ano de 2022 e grande parte desse tráfego vai ser de conteúdo 

multimídia, representando 82% desses dados. 

A infraestrutura atual possui um bom desempenho para o tráfego de voz; no entanto, 

como o perfil de utilização de serviços, por parte dos usuários, está mudando e a utilização do 

tráfego de dados está crescendo, essa infraestrutura não consegue atender satisfatoriamente à 

nova demanda. 

Em visão geral, temos uma rede heterogênea composta de diversos tipos de elementos, 

com diferentes potências de transmissão, áreas de cobertura e larguras de banda. Também é 

conhecido que o usuário utiliza somente o nível de sinal recebido para a seleção da célula a 

qual se conectará, não levando em consideração outros fatores, como: largura de banda 

disponível, número de usuários conectados na célula ou o tipo de aplicação que será utilizada 

pelo usuário móvel.  

Com o aumento dos serviços convergentes entre redes de diferentes tecnologias de 

acesso e a evolução das redes de telecomunicações é de fundamental importância o 

desenvolvimento de mecanismos de gerência de mobilidade e algoritmos de handover. Tais 

mecanismos são implementados geralmente nos núcleos das redes ou em suas bordas, a fim 
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de reduzir os impactos causadas na migração dos dispositivos móveis entre redes 

heterogêneas sem fio. Estes dispositivos são fabricados com múltiplas interfaces de 

tecnologias de redes sem fio porem não tem a capacidade do uso simultâneo das diferentes 

tecnologias de redes sem fio, embarcadas em sua arquitetura. 

 

1.1 Definição do Problema 

Os dispositivos móveis em especial os smartphones, vêm equipados com mais de uma 

interface para conexão em diferentes redes sem fio, mas esses equipamentos por padrão de 

suas tecnologias, priorizam a conexão da tecnologia do padrão IEEE 802.11 em relação às 

demais tecnologias de redes sem fio, como o 4G. Desse modo o dispositivo móvel do usuário 

não tem a capacidade de utilizar duas tecnologias de redes sem fio simultaneamente que 

poderia ser útil para o aproveitamento total da banda larga disponibilizada por essas redes e 

por exemplo: distribuir as aplicações dos usuários entre as diferentes tecnologias de redes sem 

fio e evitando a concorrência das aplicações usadas pelo usuário em uma mesma interface 

sem fio. 

Outro ponto importante é que a conexão do dispositivo móvel em uma determinada 

rede sem fio é feita tradicionalmente pela maior potência de sinal, que nem sempre é a melhor 

opção devida os parâmetros de qualidade de rede, como: congestionamento, colisões e perda 

de pacotes, o alto consumo de energia, e sem considerar se a rede oferece os requisitos 

mínimos de QoS e QoE. 

1.2 Definição das Hipóteses 

 

Como os diversos tipos de tecnologias de redes sem fio possuem diferentes larguras de 

banda é necessário buscar um equilíbrio entre elas. Tal situação é necessária, pois dependendo 

do cenário e da mobilidade que o usuário se encontra, haverá momentos em que o dispositivo 

móvel pode se conectar e desconectar em diferentes tecnologias de redes sem fio, reduzindo, 

assim, a qualidade da aplicação que o usuário está utilizando. 

Uma solução para este cenário seria encontrar uma política ótima para a utilização 

simultânea de múltiplas interfaces de redes sem fio, focada em permitir uma melhor qualidade 

de serviço e qualidade de experiência aos usuários, de modo oferecer um cenário ideal para as 

aplicações dos usuários não sofram perda de dados na troca de uma determinada tecnologia de 

redes sem fio. 
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Dessa forma, três hipóteses foram testadas neste trabalho: 

 Múltipla conectividade, o dispositivo móvel poderá estar conectado a duas ou 

mais redes sem fio ao mesmo, usufruindo ao máximo a capacidade o pacote 

de serviço da sua operadora. 

 Múltiplos handover simultâneos podem acontecer para que o dispositivo 

móvel esteja conectado a melhor rede possível disponível. 

 Utilização de um systema fuzzy para decisão do handover com capacidade de 

avaliar a melhor rede sem fio disponível, auxiliando na conexão e desconexão 

das referidas redes. 

1.3 Objetivos Gerais 

O objetivo principal da presente tese é propor um dispositivo móvel que contenha 

múltiplas interfaces com capacidade de múltiplas conexões simultâneas para obter o máximo 

de largura de banda disponível, de modo que não haja concorrência entre as aplicações do 

usuário em uma mesma interface de tecnologia sem fio do dispositivo móvel do usuário. 

Consequentemente, há a necessidade de se tomar uma decisão sobre a seleção de uma 

conexão e essa tomada de decisão fará uso do sistema fuzzy. Esta tese também propõe um 

sistema fuzzy para decisão de handover. Neste novo cenário, o dispositivo móvel estará 

conectado a duas redes simultaneamente e poderá realizar múltiplas trocas de conexões 

simultâneas. Dessa forma, o sistema fuzzy auxiliará o processo de decisão e seleção de 

conexão. 

A tese referida, avaliou a qualidade de serviço, qualidade de experiência e 

desempenho de um dispositivo com múltiplas-interfaces, que se conecta simultaneamente a 

duas redes heterogêneas para que não haja concorrência na troca de pacotes entre as duas 

interfaces. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 Propor e programar um dispositivo móvel de redes sem fio heterogêneas utilizando 

múltiplas interfaces para uso simultâneo das tecnologias LTE (Long Term Evolution) e 

IEEE 802.11n. 

 Desenvolver um algoritmo de inteligência computacional baseado em lógica fuzzy 

para a decisão de handover e utilização de múltiplas interfaces simultâneas em redes 

sem fio heterogêneas. 
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 Criar cenários no simulador Network Simulation (NS-2) utilizando as redes 4G e Wi-

Fi. 

 Avaliar o impacto da Qualidade de Serviço no cenário proposto. 

 Avaliar o impacto da Qualidade de Experiência no cenário proposto. 

 

1.5 Organização do Documento 

Este documento está dividido da seguinte maneira: 

 Capítulo 2: Introduz os conceitos, as tecnologias e apresenta o estado da arte, o 

que é necessário para a compreender o estudo realizado. 

 Capítulo 3: Apresenta uma breve contextualizados sobre o tema avaliação de 

desempenho. 

 Capítulo 4: Apresenta os trabalhos relacionados ao estudo de caso desta tese e 

mostra lacunas na literatura, as quais serviram de base para o desenvolvimento da 

proposta. 

 Capítulo 5: demonstra o dispositivo móvel proposto pela presente tese, as 

definições dos problemas e arquitetura do sistema fuzzy desenvolvida. 

 Capítulo 6: apresenta a metodologia aplicada e avalia os resultados dos 

experimentos da simulação.  

 Capítulo 7: demonstra as considerações finais sobre os temas abordados no 

trabalho; apontando as dificuldades encontradas e os possíveis desdobramentos 

em estudos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo, faz-se uma descrição das tecnologias que serão estudadas ao longo do 

trabalho como as redes LTE e sua arquitetura, LTE advanced, redes de quinta geração, redes 

heterogêneas sem fio, small cell. Também é apresentada os paradigmas das áreas envolvidas 

nesta proposta de tese. Como conceitos de Inteligência Computacional, Lógica Fuzzy, 

Qualidade de Serviço e Qualidade de Experiência. 

2.2  LTE – Long Term Evolution 

Essa tecnologia surgiu em 2012 no Brasil, através de uma licitação feita pela 

ANATEL, onde as frequências eram de 2500 MHz, as empresas que adquiriram estas 

frequências foram a Vivo, Tim, Claro, Oi, Sky e Sunrise. (ANATEL, 2018). Buscando-se 

soluções para tornar a transmissão de dados mais eficiente, ao mesmo tempo em que o 

volume desse tráfego se encontra em ascensão, o padrão LTE foi proposto como o próximo 

passo rumo ao sistema móvel de 4G, precedido pelas redes 2G e 3G. Seu desenvolvimento 

fornece melhorias de desempenho, além de reduzir o custo por bit, o que possibilita uma 

maior disseminação de serviços móveis. Sua padronização está a cargo do 3GPP (SILVA, 

2018). 

Segundo (CARDOSO, 2016) as redes LTE possuem um vasto conjunto de 

características, uma grande flexibilidade em termos de opções de implantação e potenciais 

ofertas de serviços. Algumas das características mais importantes do LTE são:  

 
 Sua arquitetura é totalmente baseada em IP com comutação de pacotes.  

 Possui suporte para inter-operação e coexistência com os padrões antigos 

(GSM/UMTS, CDMA2000, etc.).  

 Utiliza a tecnologia de acesso múltiplo Orthogonal Frequency-Division Multiple 

Access (OFDMA) no downlink.  

 Utiliza a tecnologia de acesso múltiplo Single-Carrier Frequency-Division Multiple 

Access (SC-FDMA) no uplink.  

 Suporta a duplexação por divisão de tempo (TDD, Time Division Duplex), e a 

duplexação por divisão de frequência (FDD, Frequency Division Duplex).  

 A rede pode operar em canais de diferentes tamanhos para o downlink e uplink, tais 

como: 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, e 20 MHz.  
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 Quanto à mobilidade, a eficiência máxima encontra-se nas baixas velocidades 0-15 

Km/h, mas pode suportar velocidades de até a 500 Km/h.  

 Quanto à cobertura, pode variar de 5 a 100 km, com pequena degradação após os 

primeiros 30 km.  

 Suporte a garantias de Qualidade de Serviço. 

2.2.1.1 Arquitetura LTE 

O LTE possuem uma arquitetura distinto do que se utilizava nas tecnologias 

anteriores, exemplo: a estação rádio base, intitulada de Evolved NodeB (eNodeB ou eNB), que 

no LTE  realiza tarefas de processamento antes ocorrida no Radio Network Controller (RNC) 

na tecnologia UMTS (ALI-YAHIYA, 2011). A eNB do LTE é denominada desta forma para 

se diferenciar da nomenclatura utilizada no UMTS (NodeB).  

 
A arquitetura geral da rede LTE é formada por duas sub-redes: a rede de acesso de rádio 

RAN (Radio Access Network) chamada de Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 

(E-UTRAN) e o núcleo da rede (Core Network) denominada System Architecture Evolution 

(SAE), também denominada de Evolved Packet Core (EPC). A combinação dessas duas sub-redes 

foi classificada de Evolved Packet System (EPS). Segundo (SESIA et al., 2011), as eNBs podem 

comunicar-se diretamente através das interfaces X2, além de se comunicarem com o EPC através 

da interface S1, conforme mostra a figura 1. 

Figura 1 - Arquitetura LTE 

 

Fonte: Adaptado de (CARDOSO, 2016) 

 

A arquitetura denominada de EPS (Evolved Packet System) é dividida em núcleo da rede 

(core network) e rede de acesso (access network). O núcleo da rede é conhecido como SAE 
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(System Architecture Evolution) e é baseada no EPC. A rede de acesso implementa o padrão de 

acesso à rádio E-UTRAN que é baseado no LTE. Os termos SAE e LTE têm sido substituídos por 

EPC e E-UTRAN, respectivamente. O termo LTE tem sido usado como nome comercial do EPS. 

Esta arquitetura permite a redução de custos referentes a operação e aquisição de equipamentos, 

uma vez que o E-UTRAN pode ser compartilhado por várias operadoras enquanto no EPC cada 

uma possui equipamentos próprios e define a sua própria topologia (SILVA, 2018). 

O UE (User Equipment) é o dispositivo que o usuário utiliza para comunicação, com um 

smartphone ou modem 4G. A E-UTRAN consiste no novo padrão que substitui a interface de 

acesso por rádio das tecnologias UMTS, HSPA e HSPA+, provendo maiores taxas de downlink e 

uplink, menor latência, além de ser otimizada para trabalhar com pacotes. É composta de eNodeB 

que agregam todas as funções antes exercidas pela NodeBs e RNCs na antiga UTRAN, ou seja, 

realizam funções de gerenciamento de recursos, controle de admissão, escalonamento, 

compressão de cabeçalho, criptografia, negociação de QoS no uplink e broadcasts contendo 

informações da célula. Além disso, as eNodeB podem comunicar-se diretamente através da 

interface X2, além de se comunicarem com o EPC através da interface S1 (SILVA, 2018). 

A rede EPC realiza o roteamento das informações transmitidas e as funções relacionadas, 

tais como: gerenciamento de mobilidade, tratamento de QoS, política de controle dos fluxos de 

dados do usuário e interconexão com redes externas. A arquitetura LTE está dividida em quatro 

principais domínios de alto nível: User Equipment, E-UTRAN, EPC e Serviços, conforme mostra 

a Figura 5. Nela estão contidos os principais elementos da rede. As funções desempenhadas por 

cada um destes são definidas a seguir (SESIA et al., 2011). 

 MME (Mobility Management Entity): é o principal elemento de controle no EPC. Entre 

as suas funções estão: autenticação, segurança, gerenciamento de mobilidade, 

gerenciamento de perfil do usuário, conexão e autorização de serviços.  

 S-GW (Serving Gateway): realiza o roteamento dos pacotes de dados dos usuários entre a 

rede LTE e outras tecnologias como o 2G/3G utilizando a interface S4. Gerencia e 

armazena informações do UE como parâmetros de serviços IP suportados e informações 

sobre o roteamento interno dos pacotes na rede.  

 P-GW (Packet Data Network Gateway): é o roteador de borda entre o EPC e redes de 

pacotes externas. Realiza a filtragem e controle de pacotes requeridos para os serviços em 

questão. Tipicamente, o P-GW aloca endereços IP para os equipamentos dos usuários para 

que eles possam se comunicar com outros dispositivos localizados em redes externas.  

 PCRF (Policy and Charging Resource Function): elemento de rede responsável pelo 

PCC – Política e Controle de Carga. Provê os requisitos de QoS adequado para que os 

serviços solicitados possam utilizar os recursos apropriados. 
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  HSS (Home Subscriber Server): se refere ao elemento LTE que é o banco de dados de 

registro do usuário. 

2.2.2 LTE Advanced 

O padrão LTE na verdade representa um sistema 3G (também são encontradas referências 

ao LTE como 3.9G). A ITU (International Telecommunications Union) estabeleceu as 

especificações para uma tecnologia ser denominada como sendo 4G. Uma determinada tecnologia 

é considerada 4G quando for reconhecida como um sistema IMT-Advanced (SILVA, 2018). 

Dentre os principais requisitos definidos pelo ITU para um sistema móvel ser considerado 

de 4ª Geração tem-se: (4G AMERICAS, 2014): 

 Rede totalmente IP com comutação de pacotes. 

 Interoperabilidade com os padrões Wireless existentes. 

 Uma velocidade de 100 Mbit/s com o usuário em movimento e 1 Gbit/s com o usuário 

sem movimento. 

 Compartilhar dinamicamente os recursos da rede para suportar mais usuários simultâneos. 

 Largura do canal escalável de 5-20 MHz, opcionalmente até 40 MHz. 

 Eficiência espectral de 15 bit/s/Hz, no downlink, e 6.75 bit/s/Hz, no uplink (o que significa 

que 1 Gbit/s no downlink com um canal inferior a 67 MHz). 

 Eficiência espectral do sistema de até 3 bit/s/Hz/ célula no downlink e 2.25 bit/s/Hz/célula 

para uso indoor. 

 Roaming global através de múltiplas redes. 

 Capacidade de oferecer serviços multimídia de alta qualidade. 

2.2.3 5G – Quinta Geração de Sistema sem Fio 

Segundo Costa 2020, 5G não é só uma nova tecnologia, mas um conjunto de tecnologia de 

redes sem fio que trabalham em sinergia para proporcionar um meio de comunicação sem 

problemas para o usuário final. no 5G, é necessário fornecer, quando necessário, rendimento 

muito maior, latência muito menor, confiabilidade ultra alta, densidade de conectividade muito 

maior e maior faixa de mobilidade. Isso permitiria fornecer muito mais serviços do que voz e 

dados. 

 

O sistema 5G suporta uma arquitetura baseada em serviço e faz interface com serviços de 

rede modularizados, permitindo redes flexíveis, personalizáveis e implementáveis de forma 

independente. Os provedores de serviços de rede podem aproveitar a arquitetura orientada a 
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serviços 5G para gerenciar e personalizar os recursos de rede, descobrindo, adicionando e 

atualizando dinamicamente serviços de rede, preservando o desempenho e a compatibilidade com 

as implantações existentes (Costa 2020). Não aprofundamos mais sobre o tema 5G, pois os 

experimentos da tese fizeram uso somente do LTE e da tecnologia IEEE 802.11n. 

2.3 Redes Heterogêneas 

A fim de atender a demanda em capacidade e cobertura das redes celulares, o conceito 

de Heterogenoeus Networks (HetNets) foi introduzido nas redes LTE (NAKAMURA et al., 

2013) (ELSAWY et al., 2013). O entendimento da HetNet é implantar várias células menores 

sob a cobertura de macrocells (MeNBs) para estender a cobertura ou aumentar a capacidade 

conforme estabelecimento de áreas com alta demanda. 

As redes heterogêneas representam uma grande mudança no modelo de projetos em 

uma rede celular. O termo refere-se a rede de acesso de múltiplos padrões de rádio que podem 

ser acessados com o mesmo UE e pode referir-se a estruturas celulares hierárquicas em que 

múltiplas classes de células com um mesmo padrão de acesso  (ELSAWY et al., 2013), 

(RAMAZANALI et al., 2016). 

De acordo com Silva (2018), os usuários móveis permanecem a maior parte do tempo 

em ambientes indoor, diante disso, uma característica proeminente nas redes 5G é a 

prevalência de small cells, conceito definido no release 12 do 3GPP (AGIWAL et al., 2016). 

O pretérito formulado de células é aprimorado e substituído pelo conceito de múltiplas 

camadas de células heterogêneas, dentre as quais temos as macrocells, picocells, small cells e 

relay nodes. 

As macrocells são conhecidas por suas elevadas potências de transmissão (5 a 40 W) e 

grande cobertura (alguns quilômetros). Em seguida temos os relays nodes, que funcionam 

como repetidoras do sinal da MeNBs utilizando a própria interface aérea como backhaul, 

desse modo, o relay node é visto como um usuário para a macrocell e como uma estação base 

para os demais usuários. 

As picocells ou PeNBs funcionam com uma potência reduzida e cobrem áreas com 

algumas centenas de metros. Por último, as small cells descritas na seção que segue, referem-

se a um termo mais abrangente que englobam diversos tipos de células de menor tamanho. 

Um exemplo da topologia HetNet é ilustrado na figura 2 (Silva, 2018). 
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Figura 2 - Topologia HetNet Utilizando Macrocells, Picocells, Small Cells e Relay Stations 

 
Fonte: DAMNJANOVIC (2011). 

Segundo (SILVA, 2018), há razões econômicas e tecnológicas significativas para o 

rápido desenvolvimento das redes heterogêneas. Os resultados deste desenvolvimento 

tecnológico terão profundo impacto sobre o futuro das telecomunicações, levantando grandes 

desafios. Os requisitos para satisfazer as necessidades dos usuários e operadoras de forma 

eficiente podem ser alcançados adicionando inteligência e capacidade de adaptação às 

HetNets. 

2.3.1 Small Cells 

As small cells são parte integrante dos esforços da indústria de telecomunicações para 

fornecer comunicação de alto rendimento e serviços de alta qualidade para a casa dos 

usuários. As small cells denotadas como SCeNBs são pequenas estações base com baixa 

potência de transmissão e, portanto, área de cobertura relativamente baixa. Tipicamente, o 

alcance das SCeNBs é de dezenas a centenas de metros. Com cobertura limitada, o número de 

UEs cobertos também é limitado em comparação com as MeNBs.  

No entanto, a principal vantagem das SCeNBs reside na fácil implantação com o 

mínimo de gastos operacionais em comparação com a construção de uma grande torre que 

permite ampla cobertura, como as MeNBs (FRIAS & PÉREZ, 2012). A implantação densa de 

SCeNBs permite melhorar a capacidade de vazão da rede em áreas com baixo nível de sinal 

das MeNBs ou em locais com alta concentração de usuários (SMALL CELL FORUM, 2014). 

Melhorar a capacidade da rede resulta na elevação de QoS para os usuários e no offloading de 

recursos das MeNBs. 

As SCeNB cobrem femtocells denotados como Femtocell Access Points (FAPs) ou 

Home eNBs (HeNBs), microcells e também picocells (SMALL CELL FORUM, 2014). 

Enquanto a diferença entre picocells, microcells e MeNBs convencionais reside apenas na 
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diferença de alcance de cobertura, o conceito de HeNB traz novas especificações para a rede 

celular convencional. Em geral, o HeNB é uma estação base de baixa potência e de curto 

alcance para uso doméstico ou de escritório. O objetivo principal das HeNBs é melhorar a 

qualidade do sinal em áreas cobertas ou sombreadas, aumentar a vazão em áreas com alta 

densidade de usuários e desafogar as MeNBs, enquanto as frequências mais altas são 

utilizadas. O HeNB pode operar nas atuais redes sem fio móveis, bem como em redes de nova 

geração como a LTE-A. 

A principal diferença entre o HeNB e outros tipos de SCeNBs é que o HeNB se 

comunica com o núcleo da rede de operadores através de uma conexão de banda larga 

comum, como modem a cabo, linha de assinante digital, fibra óptica ou um canal de backhaul 

de radiofrequência separado. Além disso, enquanto as MeNBs são de total responsabilidade 

da operadora, os HeNBs são parcialmente controlados por seus proprietários. Os proprietários 

podem ligar e desligar o HeNB desconsiderando a conexão de outros usuários. Os 

proprietários podem ainda determinar a posição da HeNB dentro de suas residências de 36 

acordo com sua preferência (CHANDRASEKHAR et al., 2008) criando assim problemas no 

gerenciamento de mobilidade. 

Além disso, o HeNB pode oferecer três tipos diferentes de acesso do usuário: aberto, 

fechado e híbrido (LOPEZ-PEREZ et al., 2008). Todos os usuários na cobertura de um HeNB 

podem se conectar a este HeNB se ele funcionar no modo de acesso aberto. Em outras 

palavras, o HeNB está funcionando como a MeNB comum ou SCeNB no modo de acesso 

aberto. Desta forma, o HeNB pode desafogar a MeNB servindo vários usuários ao ar livre. No 

entanto, como no caso de outros tipos de SCeNBs, um grande número de HeNBs na rede pode 

aumentar a quantidade de handover iniciados e assim diminuir o QoS dos usuários. 

No caso do HeNB fechado, apenas alguns membros listados no chamado Grupo de 

assinantes fechados (CSG) podem explorar os recursos do HeNB. O proprietário pode decidir 

independentemente da operadora, a quem o acesso é concedido. A lista CSG pode consistir, 

por exemplo, em familiares ou funcionários de uma empresa onde os HeNBs estão instalados. 

Todos os outros UEs não-CSG apenas sofrem a interferência introduzida por este HeNB. No 

modo de acesso híbrido, uma parte dos recursos é dedicada aos usuários do CSG e o resto da 

largura de banda não utilizada pode ser compartilhado por outros usuários não-CSG 

(MUIRHEAD et al, 2016). 
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2.4 Qualidade de Serviço 

Quando a Internet trabalhava apenas com aplicações simples, a demanda era bem 

atendida pelo nível de qualidade oferecido. Com o crescimento progressivo da Internet nos 

últimos anos, surgiram novas aplicações distribuídas, que necessitavam de grande largura de 

banda e eram sensíveis a problemas de atrasos. Diversas classes de serviços com necessidades 

de recursos e diferentes prioridades passaram a ser demandadas gerando a necessidade de 

melhoramentos nos serviços oferecidos. Desta necessidade de melhoria dos serviços 

oferecidos surgiu a ideia do paradigma conhecido como QoS. 

O conceito de Qualidade de Serviço abrange a garantia de níveis aceitáveis de serviços 

em diversas camadas no âmbito de rede. A recomendação E.800 da ITU-T define Qualidade 

de Serviço como a totalidade das características de um serviço de telecomunicações que 

incidem sobre a sua capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas do usuário 

(ITU-T, 2008). 

As métricas de QoS são usadas para caracterizar e descrever o comportamento da rede 

no que diz respeito à utilização e performance, podendo ser definidas por um número 

específico de parâmetros que deverão ser cumpridos para a implementação da rede de 

computadores, principalmente quando envolverem o tráfego de informações através de redes 

mais amplas, como a Internet. A tabela 1 mostra as principais métricas de qualidade de 

serviço. As métricas de QoS utilizada na dissertação foram: atraso, jitter e perda de pacotes. 

Tabela 1 - Principais Métricas de QoS 

Métrica – Unidade Descrição 

Retardo / Atraso / Latência – ms Tempo gasto pela rede para transportar um pacote do 

transmissor ao receptor. 

Jitter / Variação do Atraso – ms Variação máxima do retardo entre pacotes de um 

fluxo. Se o atraso mínimo é 1ms e o máximo é 6ms, 

então o jitter é 5ms. 

Throughput  / Vazão - taxa de bits por segundo Taxa de informação que chega e que é entregue por 

um nodo da rede por unidade de tempo. 

Taxa de Perdas - % Pacotes perdidos em relação ao total de pacotes 

enviados. 

Fonte: Próprio Autor (2021). 
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2.5 Qualidade de Experiência 

Segundo (COQUEIRO, 2019), o conceito de Qualidade de Experiência está 

relacionado à avaliação das aplicações multimídias através da percepção do usuário em 

relação a mesma. As métricas de QoS não expressam a satisfação do usuário diante de uma 

determinada aplicação multimídia, a fim de avaliar se a qualidade de um vídeo recebido pode 

ser classificada como boa. 

A avaliação da Qualidade de Experiência de uma aplicação multimídia ocorre através 

de métricas matemáticas objetivas, que analisando características específicas como cor, 

brilho, ruído, estimam a qualidade do vídeo sob a perspectiva do ponto de vista do usuário.  

As estimativas tentam aproximar o resultado obtido por meio de fórmulas matemáticas em 

relação a uma avaliação subjetiva realizada com usuários (COQUEIRO, 2019). 

2.5.1 Avaliação Subjetiva 

As métricas subjetivas de QoE qualificam as propriedades das aplicações multimídias 

baseadas na opinião do usuário. O usuário avalia o vídeo de acordo com a experiência que 

teve diante do mesmo. Essa avaliação é feita através de uma qualificação atribuída pelo 

usuário ao vídeo. As métricas subjetivas dependem exclusivamente da opinião/avaliação do 

usuário. A métrica subjetiva mais popular é o MOS (Mean Option Score), cuja proporção 

varia de 1 a 5 (tabela 2). Nela, a atribuição do valor 5 indica excelente qualidade da aplicação, 

enquanto o valor 1 indica que a qualidade da aplicação é ruim. A tabela 4 mostra a escala de 

valores de MOS com a sua respectiva qualificação (ITU-R, 1996). 

Tabela 2 - Escala de Qualidade MOS 

MOS Qualidade 

5 Excelente 

4 Bom 

3 Regular 

2 Pobre 

1 Péssimo 

Fonte: FERREIRA JUNIOR (2013). 

 

2.5.2 Avaliação Objetiva 

Segundo (Ferreira Junior, 2013) relata que as métricas objetivas de QoE determinam 

os atributos do vídeo recebido pelo usuário através de padrões matemáticos quantitativos, 
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cujos valores são mapeados em valores subjetivos de qualidade. As principais métricas são: 

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index) e VQM (Video 

Quality Metric). 

2.5.2.1 PSNR – Peak Signal to Noise Ratio 

O PSNR realiza uma análise quadro-a-quadro do vídeo recebido pelo usuário com o 

vídeo original enviado, sendo calculado em dB (decibel) e obtido por meio do quadro original 

e o quadro recebido. O PSNR é baseado no MOS (Mean Opnion Score), apresentada na 

Equação (1) a seguir (MALKOWSKI & CLABEN, 2008). 

                              (1) 

Onde:  

M x N = É quantidade de pixels do frame 

Ys(i,j) =  Posição (linha, coluna da matriz) do pixel no frame original  

Yd(i,j) =  Posição (linha, coluna da matriz) do pixel no frame recebido 

Segundo (JAIN, 2004), o PSNR é uma derivação do MSE em relação ao valor máximo 

de luminosidade (grau de claridade ou escuridão) para cada pixel. Considerando 8 bits por 

pixel, obtêm-se 255 (28 – 1) valores de luminosidade. O valor do PSNR é obtido através da 

seguinte fórmula, na escala logarítmica: 

                                   (2) 

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

boa qualidade deve ter um valor médio de PSNR no mínimo de 30dB. Essa afirmação é 

baseada no mapeamento de valores de PSNR para MOS. Veja na tabela 3 o mapeamento 

PSNR para MOS (FERREIRA JUNIOR, 2013). 

Tabela 3 - Mapeamento PSNR para MOS 

PSNR (dB) MOS 

> 37 5 (Excelente) 

31 – 37 4 (Bom) 

25 – 31 3 (Regular) 

20 – 25 2 (Pobre) 

< 20 1 (Péssimo) 
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Fonte: (FERREIRA JUNIOR, 2013). 

2.5.2.2 SSIM – Structural Similarity Index 

A métrica SSIM realiza a avaliação quadro a quadro, considerando três características do 

vídeo: a cor, a luminosidade e a estrutura. O resultado do SSIM varia de 0 a 1, sendo que quanto mais 

próximo o valor resultante for de 1, maior será a qualidade do vídeo e quanto mais próximo for de 0, 

pior será a qualidade (UEMURA et al., 2008) (WANG, 2004). 

2.5.2.3 VQM – Video Quality Metric 

A métrica VQM considera um conjunto de modelos computacionais para avaliar o vídeo por 

intermédio dos seguintes parâmetros: distorção de cores, distorção de pixels, ruído. Os resultados do 

VQM variam entre os valores de 0 a 5, onde 0 é o melhor valor possível para um vídeo (FERRUS et 

al., 2006). 

2.6 Inteligência Computacional 

A busca por sistemas artificiais que apresentam algum tipo de comportamento 

inteligente, similar ao exibido por muitos sistemas biológicos, incluindo seres humanos, 

sempre fascinou muitos cientistas. Os sistemas biológicos são resultado de um longo processo 

de evolução natural e apresentam características como adaptabilidade, tolerância a falhas e 

robustez a variações ambientais. Tais características são bastante desejáveis em uma grande 

variedade de problemas das mais diversas áreas de conhecimento, levando diversos 

pesquisadores a propor estratégias que procuram emular alguns dos aspectos observados em 

sistemas biológicos naturais. Neste contexto e com o intuito de desvendar as incógnitas 

relacionadas à inteligência, surgiu na década de 50 a Inteligência Artificial (IA) (RUSSEL & 

NORVIG, 2013). 

A IA compreende paradigmas computacionais que procuram desenvolver sistemas que 

apresentam alguma forma de inteligência similar a determinados sistemas biológicos. Alguns 

dos paradigmas que compõem a inteligência artificial foram de fato inspirados em sistemas 

biológicos (como as redes neurais artificiais e os algoritmos genéticos), enquanto que outros, 

apesar de não terem inspiração biológica, tentam gerar sistemas que produzam algum tipo de 

comportamento próximo ao observado em sistemas naturais (como por exemplo, o raciocínio 

aproximado dos sistemas nebulosos). A forma como o conhecimento serviu de inspiração para 

a modelagem computacional da inteligência deu origem aos paradigmas que compõem a IA, 

onde podem-se destacar como os principais (RÊGO, 2016): 
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1) Paradigma Simbólico: consiste em um conjunto de símbolos que formam 

estruturas e um conjunto de regras e processos. Quando o conjunto de regras e 

processos é aplicado no conjunto de símbolos o sistema produz novas 

estruturas. Os símbolos têm significados semânticos e podem representar 

conceitos ou objetos. Para lidar com estes conceitos usa-se a lógica 

proposicional e a lógica de predicados o que permite a solução de problema 

usando um sistema baseado em regras. Assim um sistema simbólico é capaz de 

resolver problemas que envolvem dados e as regras sobre estes dados. 

2) Paradigma Conexionista: tem como premissa a suposição de que o 

comportamento inteligente está relacionado com a dinâmica das conexões 

entre pequenos nós denominados neurônios, onde tal dinâmica é capaz de 

representar o conhecimento. Diferentemente do paradigma simbólico, no 

modelo conexionista os estados dos neurônios representam um conceito ou um 

objeto e a dinâmica que leva a representação do conceito ou objeto que 

estabelece as regras sobre tais objetos e conceitos. Na prática, os dois 

paradigmas podem se juntar para formar um terceiro paradigma, uma mistura 

do sistema simbólico com um sistema conexionista. 

3) Paradigma Evolutivo: este paradigma, diferentemente do convencional, não 

exige, para resolver um problema, o conhecimento prévio de uma maneira de 

encontrar uma solução. Este paradigma é baseado em mecanismos evolutivos 

encontrados na natureza, tais como a auto-organização e o comportamento 

adaptativo. Estes mecanismos foram descobertos e formalizados por Darwin 

em sua teoria da evolução natural, segundo a qual, a vida na terra é o resultado 

de um processo de seleção, pelo meio ambiente, dos mais aptos e adaptados, e 

por isto mesmo com mais chances de reproduzir-se.  

A diversidade da vida, associada ao fato de que todos os seres vivos 

compartilham uma bagagem genética comum, pelo menos em termos de seus 

componentes básicos, é um exemplo eloquente das possibilidades do 

mecanismo de evolução natural. 

4) Paradigma Nebuloso: A teoria dos conjuntos nebulosos é o modelo mais 

tradicional para o tratamento da informação imprecisa e vaga. Este paradigma 

tem por objetivo permitir graduações na pertinência de um elemento a uma 

dada classe, ou seja, de possibilitar a um elemento de pertencer com maior ou 

menor intensidade aquela classe. Basicamente, isso se faz quando o grau de 
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pertinência de um elemento ao conjunto, que na teoria dos conjuntos ”clássica” 

assume apenas os valores 0 ou 1, passa a ser dado por um valor no intervalo 

dos números reais [0, 1]. 

Esta proposta de tese pretende utilizar uma técnica de inteligência computacional que 

avalie as características da arquitetura proposta no tópico XX dessa proposta de tese. 

2.6.1 Lógica Fuzzy 

A Lógica Fuzzy (Nebulosa) é a lógica que suporta os modos de raciocínio 

aproximados, ao invés de exatos. Por essas características, ela é comumente empregada em 

modelagens matemáticas que apresentam entradas imprecisas ou subjetivas. Por outro lado, a 

lógica fuzzy reflete a maneira como as pessoas pensam, tentando modelar o seu senso de 

palavras, tomada de decisão ou mesmo o senso comum. A saída gerada por uma modelagem 

fuzzy pode ser ajustada por meio da manipulação de três componentes em sua implementação: 

conjuntos, regras e sistema. 

2.6.2 Conjunto Fuzzy 

O conceito de Conjunto Fuzzy foi introduzido em 1965, na comunidade científica, por 

Zadeh (1965). Ao contrário da lógica convencional, a lógica fuzzy utiliza o conceito de que 

tudo (como por exemplo: peso, altura, temperatura e velocidade) possui graus de pertinências. 

Com isso, a lógica fuzzy tenta modelar o senso comum do ser humano. Considerando, como 

exemplo, a temperatura de um forno de cozinha, onde a temperatura de 179ºC poderá 

pertencer tanto ao conjunto das temperaturas quentes (mesmo superiores a 1800C) quanto, 

embora em menor grau, ao conjunto das temperaturas frias.  

O conjunto fuzzy é utilizado para classificar a pertinência de um elemento (entrada) a 

um dado conjunto. Isto é, cada elemento apresenta um grau de pertinência referente a um 

conjunto, associando um valor da função de pertinência μ(x) a uma preposição x. Através do 

grau de pertinência de cada valor é possível verificar o quanto cada elemento pertence ao 

conjunto. Dessa forma: 

𝐴 = { 𝑥, 𝜇(𝑥) , 𝑥 ∈ 𝑋 )} 

  (3) 

Sendo: 

 𝑥 : elemento (valor de entrada) 

 𝜇(𝑥) : função de pertinência 

 𝑋 : domínio 
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A função de pertinência demonstra o grau de pertinência, podendo assumir qualquer 

valor dentro do intervalo [0,1]. A referida função pode possuir diferentes representações com 

a finalidade de melhorar o desempenho da saída gerada pela modelagem. Tais representações 

podem ser, principalmente, nos formatos gaussiana, triangular ou trapezoidal, conforme a 

figura 3. 

Figura 3 - Tipos de Representações de Funções de Pertinência 

 
Fonte: ZADEH (1965). 

 No conjunto fuzzy, utilizam-se elementos qualitativos denominados variáveis 

linguísticas com a finalidade de assumir valores dentro dos conjuntos fuzzy. Por exemplo, ao 

invés de valores quantitativos, uma variável linguística pode assumir valores como “alto”, 

“baixo”, “médio” e etc. A principal funcionalidade dessa variável é a de fornecer uma 

caracterização aproximada de fenômenos complexos ou mal definida (GOMIDE et al., 1995).  

Também se empregam os conectivos lógicos “NÃO”, “E” e “OU” sobre as variáveis 

linguísticas, conforme as expressões abaixo: 

 NÃO: 𝑁𝑂𝑇 𝐴 = ¬𝐴 {(𝑥, 1 −  𝜇𝐴 (𝑥)), 𝑥 ∈  𝑋}   

(4) 

 E: 𝐴 ∧ 𝐵 = 𝐴 ∩ 𝐵 = {(𝑥, 𝑚𝑖𝑛 (𝜇𝐴 (𝑥), 𝜇𝐵 (𝑥))), 𝑥 ∈ 𝑋} 

(5) 

 OU: 𝐴 ∨ 𝐵 = 𝐴 ∪ 𝐵 = {(𝑥, 𝑚𝑎𝑥 (𝜇𝐴 (𝑥), 𝜇𝐵 (𝑥))), 𝑥 ∈ 𝑋} 

(6) 

 

2.6.3 Regras Fuzzy 

A lógica fuzzy possui um conjunto de regras composta basicamente por sentenças 

condicionais do tipo “SE” e “ENTÃO”, cujo formato definido como: 

𝑆𝐸 (𝑥 é 𝐴) 𝐸𝑁𝑇Ã𝑂 (𝑦 é 𝐵) 

(7) 



19 
 

 

Nesse contexto, “A” é uma variável linguística definida como variável de entrada, por 

fazer parte da operação “SE”, ao passo que a variável linguística “B” é classificada como 

variável de saída, pois pertence ao “ENTÃO”. Já “x” e “y” são os elementos ou valores de 

entrada e saída respectivamente.  

Dependendo do controle a ser feito, as regras podem associar uma ou mais variáveis 

de entrada a uma saída dos conjuntos fuzzy, podendo fazer o uso de conectivos lógicos na 

composição de uma regra, conforme o exemplo abaixo: 

𝑆𝐸 (𝑥 é 𝐴) 𝐸 𝑆𝐸 (𝑦 é 𝐵) 𝐸𝑁𝑇Ã𝑂 (𝑦 𝑁Ã𝑂 é 𝐵) 

(8)  

2.6.4 Sistema Fuzzy 

O Sistema fuzzy é um modelo geral que permite a identificação dos módulos que 

compõem o sistema, de modo a fornecer a ideia do fluxo de informações dentro do mesmo. 

Um sistema fuzzy é formado por quatro blocos: o fuzzificador; a base de regras; a máquina de 

inferência; e o defuzzificador. 

O fuzzificador, que tem a função de mapear os dados precisos dos conjuntos de 

entrada fuzzy. A base de regras, fornecidas por especialistas ou pela extração de dados 

numéricos no formato de sentenças linguísticas do tipo “se... então”. A máquina de inferência, 

onde são aplicadas as regras para a tomada de decisão, dependendo da situação; por fim, o 

defuzzificador, onde a partir da variável linguística de saída obtida, um valor numérico é 

adquirido. (EBERHART & YUHUI, 2007). A figura 4 esquematiza o sistema.  

Figura 4 - Sistema Fuzzy 

 
Fonte: EBERHART & YUHUI (2007). 
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2.7 Considerações Finais 

 

Neste capítulo, foi apresentado o levantamento do estado da arte das tecnologias 

envolvidas nesta pesquisa, contemplando os conceitos acerca de redes LTE, são apresentados 

os requisitos da arquitetura LTE, assim como os conceitos de redes LTE Advanced, redes 5G 

redes heterogêneas. Na abordagem de técnicas de tomada de decisão, foi apresentado o 

conceito de lógica fuzzy, o qual será aplicado na modelagem de decisão das simulações dos 

cenários da tese. No próximo capítulo será analisado a fundamentação teórica de análise de 

desempenho. 
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3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS 

3.1 Considerações Iniciais 

Quando se pretende avaliar o desempenho de um determinado sistema, o primeiro 

passo desse processo consiste em identificar a técnica que mais se adequa ao sistema sob 

análise. Inicialmente, apresentam-se considerações importantes sobre avaliação de 

desempenho. Em seguida, aborda-se, de forma mais detalhada, o processo de modelagem e as 

técnicas de desempenho. Por fim, trata-se, de forma sucinta, do formalismo para sistemas no 

contexto da modelagem por simulação e modelagem analítica. 

3.2 Avaliação de Desempenho 

A análise ou avaliação de desempenho é um fator fundamental em qualquer estágio do 

ciclo de vida de um sistema. Durante a etapa de planejamento, pode ser usada para investigar 

o comportamento do sistema de forma a observar as relações existentes entre as variáveis ou 

verificar se ele corresponderá às exigências especificadas (BOLCH et al., 1998) (HAREL, 

1987). Após a implantação de um sistema, a análise de desempenho pode ser aplicada para 

encontrar possíveis gargalos e sugerir alternativas para a sua expansão (FRANCÊS, 2001). 

De forma genérica, as técnicas de avaliação de desempenho podem ser divididas em 

dois grupos que, de certa forma, podem ser vistos como complementares. No primeiro grupo, 

encontram-se as técnicas que obtêm medidas para a avaliação a partir de experimentações no 

sistema real; no segundo, estão as técnicas que obtêm tais medidas a partir de abstrações 

criadas para representar o comportamento desse sistema. A representação das técnicas de 

avaliação de desempenho pode ser observada conforme a figura 5.  

Uma taxonomia para essas técnicas é proposta em (FRANCÊS, 2001).   O autor sugere 

uma divisão em duas classes: as técnicas de aferição e as de modelagem, para o primeiro e 

segundo grupo respectivamente. Por essa divisão, pode-se observar que a escolha da técnica 

está diretamente relacionada ao estágio do ciclo de vida em que o sistema se encontra. Para os 

casos em que o sistema já existe e seu desempenho pode ser averiguado empiricamente, as 

técnicas de aferição são as mais recomendadas. Estão nessa classe, por exemplo, os 

benchmarks, os protótipos e a coleta de dados (através de monitores de hardware e/ou de 

software).  

Em contrapartida, para os sistemas inexistentes, (FRANCÊS, 2001) sugere as técnicas 

de modelagem. No contexto de avaliação de desempenho, modelagem é um processo 

complexo e com um forte teor matemático, mas que de maneira simplista pode ser definida 
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como a utilização de uma abstração que contemple em seu cerne as características essenciais 

de um sistema real, sendo que, através da solução desse modelo, pode-se ter uma aproximação 

de como o sistema se comportaria se o mesmo fosse efetivado (HAREL, 1987). 

Figura 5 - Técnicas de Avaliação de Desempenho 

 

Fonte: SANTANA et al., (1997). 

3.2.1 Métricas 

Métricas dizem respeito ao critério usado para qualificar o desempenho de um 

determinado sistema. São exemplos de métricas usualmente adotadas: 

1) Utilização: É o período de tempo em que o sistema permanece ocupado, 

atendendo pedidos. 

2) Vazão: É definida como a taxa em que as requisições podem ser atendidas pelo 

sistema. Permite determinar a velocidade com que as requisições são atendidas 

e, portanto, como o servidor está tratando as diversas solicitações do serviço. 

3) Tempo de resposta: É definido como o intervalo entre a requisição do usuário e 

a resposta do sistema. 

4) Taxa de Custo / Desempenho: É uma métrica interessante para se comparar 

dois sistemas. O custo inclui hardware, software, instalação e manutenção em 

um número de anos. O desempenho é medido em termos da sua vazão, 

considerando uma dada restrição de tempo de resposta. 

5) Confiabilidade: É medida pela probabilidade de erros ou o intervalo de tempo 

entre os erros, também com frequência especificada com segundos livres de 

erros. Através deste indicativo, podem-se comparar serviços diferentes e 

indicar o maior tempo possível. 
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6) Disponibilidade: É a fração de tempo em que o sistema se encontra disponível 

para atender as requisições do usuário. O tempo em que o sistema não está 

disponível é chamado de downtime, e o tempo em que está ativo é chamado de 

uptime. 

3.2.2 Aferição 

 As técnicas de aferição são utilizadas quando se faz necessário coletar dados de 

um sistema já pronto (sistema real) e, posteriormente, para fazer os cálculos das métricas com 

esses dados. Um problema encontrado nessa técnica é que ela atua diretamente no sistema, 

disputando recursos, via de regra interferindo nos resultados a serem avaliados. 

Tem alta exatidão somente se for realizada de forma correta, pois somente assim 

poderá determinar os resultados do modelo com precisão. Podem-se destacar três técnicas de 

aferição: protótipo, benchmark e monitoração. A seguir será apresentada uma breve definição 

de cada uma das técnicas: 

 Protótipo: É uma simplificação de um sistema original, mantendo o mesmo 

comportamento funcional e descartando as características irrelevantes 

(FRANCÊS, 2001). 

 Benchmark: É um padrão de desempenho, normalmente um programa de 

computador, usado para testar o desempenho de um software ou um hardware 

(FRANCÊS, 2001). 

 Monitoração: É uma ferramenta cujo propósito é monitorar um sistema 

computacional. Por intermédio de tal técnica, pode-se observar o desempenho 

de um sistema de forma a coletar os dados e mostrar as estatísticas de 

desempenho, entre outros resultados (SILVA, 2014). 

 

Em resumo, as técnicas de aferição são aplicadas quando um sistema já existe 

(parcialmente ou em sua totalidade) e as medidas de desempenho são obtidas a partir de 

experimentação do próprio sistema. Detalhes sobre cada uma das técnicas de aferição são 

omitidos por não fazerem parte do escopo deste trabalho. Contudo, mais referências sobre 

esse grupo de técnicas podem ser encontradas em (SILVA, 2014) e (CORTÉS, 1999). 
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3.2.3 Processo de Modelagem 

O processo de avaliação de desempenho por meio de modelagem consiste de um 

conjunto de etapas intimamente inter-relacionadas. A figura 6 apresenta as etapas de um 

processo de modelagem: 

Figura 6 - Etapas do Processo de Modelagem 

 

Fonte: FRANCÊS (2001). 

Na fase inicial desse processo, deve-se criar uma especificação coerente com o sistema 

real, na qual devem estar contidos os componentes do sistema relevantes à avaliação, além do 

relacionamento entre eles. De maneira idealizada, essa especificação deve ser capaz de 

representar o sistema de forma clara e livre de ambiguidades. Algumas das principais técnicas 

utilizadas para especificação são redes RP (Redes de Petri), RF (Redes de Fila), SC 

(Statecharts) e DE (Diagramas de Estados e Transições). Após a elaboração do modelo com 

uma das técnicas citadas, deve-se indicar os parâmetros do sistema, os quais serão passados 

como entrada para a fase de solução (SILVA, 2014). 

Comumente, esses parâmetros são probabilidades (p), taxa de ocorrência de eventos 

(λ) e tempo médio entre ocorrência de evento (t). Na fase seguinte (solução), as medidas de 

desempenho, que representam de forma quantitativa como o sistema se comporta em função 

dos parâmetros dados, são adquiridas por meio da aplicação de um método matemático, o 

qual pode ser automatizado ou não. Para a solução, pode-se utilizar um método analítico, por 

exemplo, CM (Cadeias de Markov) e TF (teoria de filas), ou SIM (Simulação). Os resultados 

obtidos pela solução do modelo devem ser apresentados de forma conveniente (gráficos e/ou 

arquivos-textos) para que seja possível identificar os pontos de sobrecarga e/ou ociosidade do 

sistema (FRANCÊS, 2001).  

 

3.2.4 Processo de Modelagem 
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A modelagem analítica baseia-se no desenvolvimento de um modelo do sistema real, 

porém com um nível de abstração mais alto. Nesse caso, o modelo é puramente matemático. 

No modelo, o funcionamento do sistema real é reduzido a relações matemáticas. 

Modelos analíticos podem ser determinísticos ou estocásticos. Em um modelo 

determinístico, todos os parâmetros do sistema são previamente determinados. Já em um 

modelo estocástico, o comportamento do sistema é analisado probabilisticamente, ou seja, os 

parâmetros do sistema são descritos por variáveis aleatórias, com distribuições de 

probabilidade convenientes.  

No último caso, o sistema é descrito em termos de um conjunto de estados em que o 

mesmo pode se encontrar e de transições estocásticas entre esses estados. De acordo com 

(KLEINROCK, 1975), uma transição estocástica é aquela cuja ocorrência é descrita por uma 

variável aleatória.  

Desenvolver modelos analíticos normalmente exige maior abstração de aspectos da 

realidade, se comparado a modelos de simulação. Ainda, em alguns casos não se consegue 

obter uma resolução numérica, mas sim uma resolução analítica. 

 Eventualmente, a complexidade computacional do modelo pode tornar a resolução 

muito cara, ficando mais dispendiosa que uma resolução igualmente aceitável em simulação. 

Mesmo assim, métodos analíticos podem ser empregados com maior facilidade que outros 

métodos em vários casos. Uma vantagem desta técnica em relação às outras descritas é que 

não há a necessidade de se preocupar com um conjunto específico de amostras de 

funcionamento do sistema para a obtenção dos índices de desempenho. 

 

3.2.5 Processo de Modelagem 

Quando se utiliza a técnica de modelagem por simulação, pretende-se simular o 

comportamento do sistema, para que se tenha uma ideia do desempenho deste. Com ela, 

podem-se realizar predições, pois não há a necessidade do sistema pronto. Para tanto, um 

modelo do sistema que se deseja implementar (ou mesmo de um sistema já implementado) é 

criado, para facilitar e observar os fatores que interferem no seu comportamento. 

 A abordagem consiste em construir um modelo que simule o funcionamento do 

sistema a ser avaliado. Este modelo descreve as características funcionais do sistema em uma 

escala adequada de tempo (PIDD, 1992). 

 Os sistemas modelados podem alterar suas características com o tempo ou não, 

diferenciando simulações estáticas e dinâmicas, respectivamente. Conforme descrito em (HU 
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& GORTON, 1997) diferentes tipos de simulações são encontradas, tais como emulação, 

Monte Carlo, trace-driven, discret-event e execution-driven. 

 O modelo deve conter detalhes importantes referentes ao sistema, mas não a 

sua totalidade. Em outras palavras, há certo nível de abstração. Contudo, é importante levar 

em consideração que a abstração não deve acarretar na inclusão de erros no modelo nem 

mesmo na exclusão de características importantes. 

De forma comparativa, a simulação costuma ser menos dispendiosa e consumir menos 

tempo para que os índices sejam calculados, permitindo que sejam feitos quantos 

experimentos forem necessários. Porém, por se tratar de uma abstração de realidade, a 

fidelidade das medidas tende a ser menor na simulação, se compararmos com a monitoração. 

Além disso, da mesma forma que na monitoração, a quantidade e representatividade das 

amostras consideradas são muito importantes para a obtenção de resultados corretos.  

Os modelos de um sistema podem ser classificados como modelos de mudança 

discreta e modelos de mudança contínua. Esses termos descrevem o modelo e não o sistema. 

Os modelos dinâmicos são classificados de acordo com os instantes de tempo em que as 

variáveis de estado têm seus valores alterados. Na simulação contínua o sistema se altera a 

cada fração de tempo. 

Para o estudo de caso, utilizou-se a simulação discreta, pois se consideram somente os 

eventos onde há alteração do sistema, ou seja, eventos em que o tempo decorrido entre 

alterações do estado do sistema não é relevante para a obtenção dos resultados da simulação. 

Alguns autores a chamam de simulação de eventos discretos, exatamente para enfatizar que a 

discretização se refere apenas à ocorrência dos eventos ao longo do tempo. 

3.2.6 Simulação 

A simulação utiliza recursos matemáticos e computacionais para modelar o 

funcionamento de um conjunto de operações ou processos existentes no mundo real tendo um 

papel decisivo no projeto, análise e implementação de sistemas de comunicação, 

principalmente quando estes sistemas são caros e complexos. Quando se utiliza essa técnica, 

pretende-se simular o comportamento do sistema, para que se tenha uma ideia do seu 

desempenho. Com a utilização dessa abordagem, podem-se realizar predições, pois não há a 

necessidade do sistema pronto. Para tanto, um modelo do sistema que se deseja implementar 

(ou mesmo de um sistema já implementado) é criado, para facilitar e observar os fatores que 

interferem no seu comportamento. 
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Alguns dos fatores que justificam o uso de técnicas de simulação são: possibilidade de 

atingir níveis de detalhes às vezes não permitidos em um sistema real; economia de tempo e 

recursos financeiros, trazendo ganhos de produtividade e qualidade; permissão para obter 

respostas a eventos que não ocorrem naturalmente e com frequência no sistema real.  

A utilização de ambientes de simulação vem aumentando de forma significativa, uma 

vez que estes permitem o estudo e a avaliação de sistemas a custos reduzidos. Os simuladores 

de rede desempenham um papel importante na tarefa de desenvolver, analisar e aperfeiçoar 

protocolos de comunicação (GUEDES et al., 2005). 

Existem diversos tipos de simuladores. Dentre eles, os dotados de interface gráfica que 

permitem aos usuários visualizar facilmente o funcionamento do seu ambiente simulado. 

Alguns destes são baseados em linhas de código e podem fornecer uma interface visual ou 

menos intuitiva, mas podem permitir formas avançadas de personalização. Outros tipos 

podem ser de programação orientada a objeto e podem fornecer uma estrutura de 

programação que permite aos usuários criarem um aplicativo que simula o ambiente de rede 

para testes. 

Dentre os diversos simuladores existentes, os mais citados largamente na literatura 

são: o OPNET, que é um software proprietário e possui ambiente gráfico, e os outros dois, são 

chamados de NS-2 e NS-3 (Network Simulator 3), são de código aberto e seu 

desenvolvimento dá-se via linguagem C++ e sem interface gráfica. 

3.2.6 Network Simulator 2 (NS-2) 

O NS-2 (Network Simulator 2) é um simulador de eventos discreto resultante de um 

projeto conhecido como VINT (Virtual InterNetwork Testbed). Dentre outros, compõem esse 

projeto a DARPA, USC/ISI, Xerox PARC, LBNL, e a universidade de Berkeley. Uma grande 

vantagem do NS-2 reside no fato de ele ser totalmente gratuito e com código fonte aberto, o 

que permite ao usuário proceder aos ajustes que julgar necessários. O NS-2 oferece suporte à 

simulação de um grande número de tecnologias de rede (com e sem fio), diferentes cenários 

baseados nos protocolos TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram 

Protocol), diversos escalonadores e políticas de fila, caracterização de tráfego com diversas 

distribuições estatísticas e muito mais (NETWORK SIMULATOR - NS-2, 2019). 

A programação do NS-2 é feita em duas linguagens: C++ para a estrutura básica 

(protocolos, agentes, etc) e OTCL (Object-oriented Tool Command Language) para uso como 

frontend. OTCL é uma linguagem interpretada, desenvolvida pelo MIT (Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts). O uso de uma linguagem interpretada facilita a alteração dos 
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scripts sem a necessidade de recompilar. Assim, um usuário escreve suas simulações em 

scripts OTCL, utilizando-se dos componentes disponíveis na ferramenta, como os objetos 

C++ gerados na compilação do núcleo NS-2. Nela serão efetivamente escritas as simulações.  

O motivo para se utilizar duas linguagens de programação baseia-se em duas 

diferentes necessidades. De um lado, por existir a necessidade de uma linguagem mais robusta 

para a manipulação de bytes, pacotes e, de outro, para implementar algoritmos que rodem um 

grande conjunto de dados. Nesse contexto, C++, que é uma linguagem compilada e de uso 

tradicional, mostrou-se a ferramenta mais eficaz (NETWORK SIMULATOR - NS-2, 2019). 

Nos scripts de simulação, o usuário inicia o escalonador de eventos e depois configura 

os parâmetros da rede, determinando sua topologia, padrão de movimento, modelo de 

transmissão, modelo de bateria, padrão de tráfego, protocolos e agentes envolvidos. A 

execução desses scripts resulta em arquivos de saída, contendo informações detalhadas dessas 

simulações, que podem ser utilizadas nas análises. 

3.3 Considerações Finais 

Neste capítulo, conclui-se que avaliar o desempenho faz parte do processo do ciclo de 

vida de qualquer sistema e exige uma atenta definição da metodologia e ferramentas, para que 

a escolha seja funcional e intuitiva. A apresentação das diferentes técnicas de modelagem 

fornece um amplo conjunto de opções, que dependem do estágio do desenvolvimento do 

sistema alvo. 

O processo de modelagem é uma ótima técnica para permitir que o sistema, este nem 

sempre passível de instrumentação, seja analisado através de abstrações que representam sua 

dinâmica. Este processo consiste de várias etapas inter-relacionadas. Nesta dissertação, 

enfatiza-se a abordagem baseada em simulação discreta. 

Há diversas taxonomias propostas para a área de avaliação de desempenho, entretanto, 

não há consenso acerca da classificação e agrupamento das técnicas. Sequer há consenso na 

nomenclatura acerca dos termos “modelagem”, “soluções” e “métricas”. A despeito disso, 

optou-se por adotar uma das referências das mais citadas pelos pesquisadores da área. 

Entretanto, não é intenção esgotar o tema; portanto, recomenda-se consultar (PIDD, 1998), 

(LEWIS & PAPADIMITRIOU, 1997) e (HU & GORTON, 1997), para haver uma visão mais 

abrangente da área. 
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4. TRABALHOS RELACIONADOS 

4.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo é realizado o levantamento das soluções propostas nos últimos anos 

para relacionados em arquiteturas de redes sem fio heterogêneas que fornecem dupla ou 

múltipla interface de tecnologias sem fio. Este capítulo inicia com a apresentação de estudos 

que, como este, investigam os principais desafios envolvidos e traz algumas abordagens que 

se relacionam com o objetivo desta proposta de tese. Os principais trabalhos estão resumidos 

na Tabela 4, ao término deste capitulo, mostrando de maneira sucinta e direta as 

considerações e possíveis contribuições de cada um. 

 

4.2 Arquitetura de Redes sem Fio Heterogêneas Dual ou Multi Interface 

Os autores (KARIM et al., 20170), consideram uma arquitetura de rede heterogênea, 

na qual os dispositivos são equipados com duas interfaces sem fio, permitindo a transmissão e 

recepção simultâneas de pacotes. Em particular, a primeira interface se comunica com a 

estação base usando uma tecnologia sem fio de longo alcance, por exemplo, LTE, e a segunda 

interface se comunica com dispositivos próximos usando uma tecnologia sem fio de curto 

alcance, por exemplo, o modo ad hoc IEEE 802.11, esse sistema reduz a carga na estação 

base, aumenta o rendimento e a eficiência de energia das redes.  

Segundo os autores, em aplicativos de streaming de vídeo, os pacotes precisam ser 

reproduzidos em ordem e no horário, para evitar a interrupção do fluxo. Além disso, o 

protocolo de controle de transmissão (TCP) envia pacotes em ordem para a camada de 

aplicação. Portanto, pacotes recebidos fora de ordem podem inundar rapidamente os buffers 

de armazenamento dos dispositivos. Especialmente, para uma transmissão de vídeo em 

camadas, a solução proposta fornece uma entrega sequencial de camadas de vídeo para 

dispositivos individuais. 

O artigo propõe ainda uma heurística de redução de atraso baseado na teoria dos 

grafos usando codificação de rede instantaneamente decodificável (Instantly Decodable 

Network Coding - IDNC). Os resultados da simulação mostram que o algoritmo IDNC 

proposto reduz efetivamente o atraso em comparação com os algoritmos de codificação de 

rede existentes. O trabalho dos autores não apresenta nenhuma técnica para evitar a 

concorrência das aplicações em uma mesma interface de rede sem fio e não faz uma análise 

de QoE. 
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Os autores (AMERIMEHR et al., 2018), abordam a disseminação de conteúdo 

baseado em codificação de rede em rede móvel de interface dupla. O artigo considera uma 

rede celular com uma estação base (eN-odeB) e N dispositivos móveis. Os dispositivos estão 

próximos um do outro, que têm a mesma demanda por um conteúdo comum (por exemplo, 

um vídeo). Os dispositivos utilizam duas interfaces: o link de celular para conectar-se à 

estação base e o link do Wi-Fi para trocar os dados recebidos por meio da comunicação 

dispositivo-a-dispositivo (D2D). 

  A principal contribuição do artigo é fornecer uma solução analítica para calcular 

aproximadamente o tempo médio de conclusão do processo de entrega de conteúdo. Na 

análise, foi considera a correlação entre os pacotes codificados transmitidos, bem como o 

tempo médio que os dispositivos móveis disputam para transmitir com êxito um pacote, 

porém o artigo não faz uma análise de QoE para avaliar se o conteúdo multimídia foi 

transmitido com boa qualidade para os usuários. 

No artigo dos autores (WU et al., 2018), os autores ratificam que a proliferação de 

serviços móveis inteligentes por mídia levou a um rápido crescimento do tráfego de dados 

móveis, que sobrecarregou cada vez mais as redes celulares e degradou a qualidade dos 

serviços (QoS) dos usuários móveis (MUs), dessa forma, atender efetivamente a essas 

crescentes demandas de maneira oportuna e econômica torna-se um desafio crítico para os 

operadores de rede.  

Segundo os autores, graças às redes de pequenas células (como pontos de acesso Wi-

Fi e femtocélulas) que fornecem capacidades de acesso, o descarregamento do tráfego de 

MUs para redes de pequenas células torna-se uma abordagem promissora para reduzir o 

estresse nas redes de macrocélulas. Eles ainda relatam que recentemente, um novo paradigma 

de conectividade dupla (DC) de pequenas células vem ganhando força através de atividades 

de padronização 3GPP e práticas industriais. A DC permite que uma MU se comunique 

simultaneamente com uma estação base de macrocélula (BS) e um ponto de acesso de célula 

pequena (AP) por meio de duas interfaces de rádio diferentes.  

Os autores, propuseram um novo esquema de descarregamento de tráfego de Uplink 

das MUs através de uma otimização conjunta da alocação de largura de banda da BS, bem 

como do escalonamento de tráfego e alocação de energia. O esquema proposto leva em conta 

as interferências co-canal das MUs ao transferir dados para o ponto de acesso e visa 

minimizar o custo total do sistema, incluindo o uso da largura de banda da BS e o consumo 

total de energia das MUs.  Resultados numéricos mostram que o algoritmo proposto pelos os 

autores, pode alcançar a solução ótima com um tempo computacional significativamente 
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reduzido. No entanto, a pesquisa não propõe um mecanismo para evitar a competição entre as 

interfaces do próprio dispositivo. 

Os autores (ELSHERIF et al., 2015), formularam um problema de otimização que 

aloca recursos em conjunto em bandas licenciadas e não licenciadas com o objetivo de 

maximizar a taxa de equipamento de usuário de pequena célula (SUE). A solução proposta 

considera ainda que o requisito de qualidade de serviço (QoS) dos tráfegos SUE seja 

distribuído em bandas licenciadas e não licenciadas. A formulação do problema de otimização 

proposto como uma programação linear eficiente e de baixa complexidade.  

Segundo os autores, a prática atual para integração de LTE e Wi-Fi pode ser chamada 

de Comutação Completa, onde apenas uma interface aérea é ativada por vez. Por exemplo, 

quando a conexão Wi-Fi é estabelecida, a interface WiFi tem prioridade mais alta que a 

interface celular (a menos que seja configurada manualmente pelo usuário) e todo o tráfego da 

UE passa pelo Wi-Fi, independentemente do nível de congestionamento. Portanto, não há 

decisão dinâmica para ajudar os usuários a selecionar a interface melhor de forma autônoma.  

Além disso, nas implementações atuais, os UEs não se conectam a ambas as interfaces 

simultaneamente. Em vez de operar as duas interfaces de ar de forma independente, os autores 

propõem coordenar e combinar interfaces de ar duplas dentro do mesmo dispositivo e a 

decisão de seleção de rede na célula pequena. Utilizar simultaneamente as interfaces aéreas 

celulares (por exemplo, LTE ou 3G) e não-celulares (por exemplo, Wi-Fi ou TV White Space) 

no mesmo dispositivo (ou seja, uma pequena célula com interfaces celulares e Wi-Fi).   

Os resultados mostram que a solução proposta atinge melhor (ou pelo menos o 

mesmo) desempenho em comparação com outros esquemas, mantendo a equidade entre as 

SUEs e controlando a quantidade de interferência inter-celular para as MUEs vizinhas. O 

trabalho dos autores não apresenta nenhuma técnica para evitar a concorrência das aplicações 

em uma mesma interface de rede sem fio e não faz uma análise de QoE. 

No trabalho dos autores (TAKSANDE et al., 2018), utilizam a Dupla Conectividade 

como técnica para resolver o problema do aumento de handovers em redes heterogêneas com 

o objetivo de minimizar o atraso médio do sistema, sujeito a uma restrição na probabilidade 

de bloqueio dos usuários em segundo plano e em primeiro plano. Embora o artigo apresente 

um mecanismo de gerenciamento de handover, não mostra um algoritmo de concorrência 

entre as interfaces do próprio dispositivo que bloqueie as chamadas para diminuir a saturação 

da rede. 

Os autores (MUMTAZ et al., 2020), propuseram um algoritmo gerenciamento de 

mobilidade para realizar handovers de forma eficiente entre tecnologias de acesso por rádio 
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4G e 5G. O algoritmo proposto utiliza a técnica de conectividade dupla (DC), pois DC tem 

menor quantidade de interrupção de handover em comparação com handover convencional. O 

esquema de gerenciamento de mobilidade sugere um mecanismo de divisão de dados 

apropriado entre as redes 4G e 5G. O algoritmo realizar handover de forma eficiente entre as 

tecnologias de acesso por rádio.  

Na proposta dos autores foi considerada uma rede de duas camadas, uma camada 4G 

existente fornecendo cobertura geral e uma camada 5G recém-implantada. Nessa estrutura 

consiste um algoritmo que considera uma variedade de parâmetros, como densidade celular, 

área de cobertura, número de usuários e estado do canal de rádio, para tomar decisões de 

handover dentro da mesma camada (intra) ou em diferentes camadas (inter). 

Na configuração DC, os usuários mantêm conexões com as redes 4G e 5G para reduzir 

as interrupções nas transferências de dados durante os handovers. A estrutura proposta é 

baseada em um modelo probabilístico que sugere um mecanismo de divisão de dados 

específico do aplicativo para um usuário móvel. O sistema foi modelado como um processo 

de decisão de Markov (MDP) 

Embora o artigo dos autores apresente um mecanismo de gerenciamento de 

mobilidade para realizar handovers, ele não mostra um algoritmo de simultaneidade entre as 

próprias interfaces do dispositivo, que é capaz de bloquear chamadas para reduzir a saturação 

da rede, não divide as aplicações do usuário entres as tecnologias de redes heterogenias e não 

analisa a qualidade de experiência em relação a aplicações multimidias dos usuários. 

Na proposta dos autores (KANG et al., 2019), é proposto um esquema de Dupla 

Conectividade a comunicação de ondas milimétricas (mmWave) em que um equipamento do 

usuário (UE) é conectado com duas Estação Bases (BSs) mmWave e uma BS LTE.  Os 

autores compararam a técnica aplicada por eles no artigo baseado em conexão dupla com o 

esquema baseado em conexão única através da simulação ns-3. Os resultados da simulação 

mostram que a técnica empregada pelos autores no artigo, supera o esquema baseado em 

conexão única em termos de QoS, sobrecarga de rede, eficiência espectral e desempenho de 

TCP. 

A proposta dos autores ajuda a diminuir a taxa de handover em uma rede celular 

ultradensa, o que contribui para uma redução significativa na sobrecarga de controle da rede, 

porém os autores não utilizam nenhuma técnica de inteligência artificial para auxilio da 

conexão simultânea do Equipamento do Usuário (UE) ou no processo de handover do EU 

para novas BSs e não dividem a aplicação do usuário entre s tecnologias de redes sem fio 
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heterogêneas. O trabalho faz a avaliação de desempenho do QoS em suas simulações e não 

faz um estudo sobre QoE em seus cenários de simulação. 

Nenhum dos artigos da literatura explorada fornece uma abordagem conjunta que 

envolva uma solução para o uso simultâneo de interfaces de rede sem fio heterogêneas com a 

distribuição das aplicações do usuário entre essas interfaces e com suporte a QoE e QoS. A 

tabela 4 compara os trabalhos relacionados à proposta atual. 

Tabela 4 - Síntese dos Trabalhos Correlatos 

Referência QoE 

Conexão 

Simultânea 

de Redes 

Heterogêneas 

Evita a 

Concorrência 

das Aplicações 

em Uma 

Mesma 

Interface de 

Rede Sem Fio 

Estratégia de Decisão Foco da Proposta 

KARIM et al., 

(2017) 
Não Sim Não 

Codificação baseada em teoria 
dos grafos. 

Codificação de rede 
instantaneamente 
descodificável. 

Heurística de redução de 
atraso de handover baseada 
na teoria dos grafos que 
usam codificação de rede 
instantaneamente 
decodificável. 

AMERIMEHR 

et al., (2018) 
Não Sim Não 

Comunicação dispositivo a 
dispositivo (D2D). 

Disseminação de conteúdo com 

base na codificação de rede em 

uma rede móvel de interface 

dupla. 

Solução analítica para 
calcular aproximadamente o 
tempo médio para concluir o 
processo de entrega de 
conteúdo.  

Na análise, considerou-se a 
correlação entre os pacotes 
codificados transmitidos, 
bem como o tempo médio 
que os dispositivos móveis 
disputam para transmitir com 
êxito um pacote. 

WU et al., 

(2018) 
Não Sim Não 

Dupla conectividade e 
algoritmo para descarregamento 
de tráfego dos equipamentos 
móveis. 

Interferência co-canal em 
dispositivos móveis ao 
transferir dados para o AP e 
visa minimizar o custo total 
do sistema. 

ELSHERIF et 

al., (2015) 
Não Sim Não Programação linear. 

Problema de otimização de 
alocação de recursos sobre as 
bandas licenciadas e não 
licenciadas ao mesmo tempo 
em que atinge a justiça entre 
os equipamentos do usuário e 
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controla a interferência entre 
células para usuários das 
macrocélulas vizinhas 

TAKSANDE 

et al., (2018) 
Não Não Não 

Dupla conectividade e 
algoritmo para gerenciamento 
de handover. 

A Dupla conectividade como 
técnica para solucionar o 
problema de aumento de 
handovers em redes 
heterogêneas de forma a 
minimizar o atraso médio do 
sistema. 

MUMTAZ et 

al., (2020) 
Não Não Não 

Dupla conectividade e 
algoritmo para gerenciamento 
de handover entre tecnologias 
de acesso de rádio 4G e 5G. 

Consiste em um algoritmo 
que considera uma variedade 
de parâmetros, como 
densidade celular, área de 
cobertura, número de 
usuários e status do canal de 
rádio, para tomar decisões de 
handover dentro da mesma 
camada (intra) ou em 
camadas diferentes (inter). O 
sistema foi modelado como 
um processo de decisão 
Markov (MDP). 

KANG et al., 

(2019) 
Não Sim Não 

Dupla conectividade para 
comunicação de onda 
milimétrica (mmWave) em que 
o equipamento do usuário (UE) 
é conectado com duas estações 
base mmWave (BSs) e um BS 
LTE. 

Diminuir a taxa de handover 
em uma rede celular 
ultradensa, o que contribui 
para uma redução 
significativa na sobrecarga 
de controle da rede, 
comparação da técnica 
baseada em conexão dupla 
com o esquema baseado em 
conexão única por meio de 
simulação ns-3 e avaliação 
de QoS. 

Proposta 

Atual 
Sim Sim Sim 

Sistema Fuzzy para 
gerenciamento de handover. 

Permite que o dispositivo 
móvel seja conectado 
simultaneamente a duas 
redes sem fio heterogêneas. 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

4.3 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados trabalhos que ilustram o estado da arte de técnicas 

e modelos empregados em redes heterogêneas com dual-interface, a fim de demonstrar a 
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diversidade de estratégias que vem sendo aplicadas para esse fim. Objetivou-se também 

demonstrar lacunas existentes na literatura. 

Observou-se que diante as pesquisas não foram encontradas nem um estudo que 

aplique o uso simultânea das interfaces de redes sem para distribuição das aplicações do 

usuário, de modo de evitar a competição entre elas em uma mesma interface de rede sem fio. 
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5. DISPOSITIVO MÓVEL PROPOSTO 

5.1 Considerações Iniciais 

As soluções que buscam diretamente ou indiretamente aperfeiçoar ou manter a 

qualidade da transmissão e recepção de dados dos usuários móveis durante as trocas de redes 

(sendo elas da mesma tecnologia ou não) vêm se consolidando como uma área de intensa 

investigação pela comunidade científica, devido, entre outros aspectos, a busca por uma maior 

automação das estações bases, melhor planejamento e utilização dos recursos disponíveis nas 

células, além da redução de custos, os quais motivam as concessionárias a aperfeiçoar 

continuamente o desempenho de suas estratégias de planejamento.  

Desse modo a coexistência de várias formas de aplicações levará a uma grande 

diversidade de características de comunicação, impondo diferentes requisitos nos sistemas, 

em termos de custo, requisitos do serviço, complexidade e consumo de energia, devido ao 

crescimento visível na quantidade de usuários móveis e os novos tipos de aplicações 

utilizados pelos mesmos. 

Esse capítulo descreve o diapositivo móvel proposto da tese, descrevendo sobre seus 

elementos que envolve o sistema fuzzy para auxiliar as trocas de redes e a utilização de dupla 

interface de tecnologia sem fio dos equipamentos móveis dos usuários, avaliando seu impacto 

durante a transmissão das aplicações na utilização simultânea e tradicional das interfaces sem 

fio desses equipamentos dos usuários, através dos resultados das avaliações do QoS e QoE 

dos cenários de investigação.  

 

5.2 Declaração do Problema 

Existem vários problemas causados pela migração dos dispositivos móveis entre redes 

de diferentes tecnologias, como por exemplo, perda de pacotes, na queda ou oscilação da 

vazão, atraso dos envios e recebimentos dos pacotes. Um dos fatores dessa problemática é a 

troca de rede para outra rede que muitas das vezes podem não possuir o mesmo desempenho 

da anterior, como vazão de banda menor, maior quantidade de usuários conectados disputado 

os recursos da rede, entre outro.  

Outro fato que deve ser levar em consideração é a utilização de uma única interface de 

tecnologia sem fio. Os atuais dispositivos móveis vêm de fábrica com duas interfaces de 

tecnologia móvel (Wi-Fi e 4G). Tradicionalmente esses equipamentos móveis vêm 

configurados para priorizar a conexão em redes Wi-Fis e posterior nas redes 4G. Nem sempre 
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uma rede Wi-Fi vai oferecer um desempenho melhor que as redes 4Gs devido as 

problemáticas relatadas no parágrafo anterior. 

Devido às aplicações dos usuários (dados e voz) concorrerem somente a uma interface 

de rede sem fio. Vários são os transtornos que ocorrem no fornecimento de serviços e 

degradação de desempenho na utilização das aplicações. Principalmente em serviços que 

envolvem o uso de streaming, onde as falhas são cruciais e comprometem a qualidade, 

podendo assim trazer maiores prejuízos para usuários que necessitam de uma conexão estável.  

Para mitigar esses problemas, várias técnicas são utilizadas, desde soluções voltadas 

ao núcleo de rede, aos terminais das redes sem fio. Por configurarem-se maioria em relação ao 

núcleo, são escassas as propostas voltadas para os dispositivos de borda de rede, nesse 

sentido, a necessidade de criar uma solução para os dispositivos dos terminais das redes sem 

fio para mitigação da problemática causada na utilização da migração das redes sem fio 

heterogêneas. 

5.3 Rede sem Fio Heterogêneas com Conexões Simultâneas 

Independentemente da tecnologia, as redes sem fio heterogêneas oferecem diversas 

oportunidades de conectividade para os usuários móveis, deixando-os a escolha da melhor 

alternativa para cada situação entre as opções disponíveis. Recomenda-se que a decisão sobre 

a melhor escolha de conexão seja feita principalmente com base em parâmetros de Qualidade 

de Serviço e / ou Qualidade de Experiência. 

     Em determinadas circunstâncias, devido à mobilidade do usuário móvel, é 

necessário mudar para outro ponto de acesso. Esse processo é denominado de handover. 

Quando a troca de ponto de acesso ocorre entre tecnologias diferentes, o procedimento é 

denominado de handover vertical (Figura 7). 

Em determinadas situações, devido à mobilidade do usuário móvel, há de se trocar de 

ponto de acesso.  Esse processo é denominado de handover. Quando a troca de ponto de 

acesso ocorre entre tecnologias diferentes, o procedimento é denominado de handover vertical 

(Figura 7). 
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Figura 7 – Handover Vertical Transparente 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

Conforme pode ser observado na Figura 10, o dispositivo móvel está dentro da área de 

cobertura de dois pontos de acesso (Wi-Fi e 4G); tendo de, obrigatoriamente, haver escolha 

(por parte do usuário) de uma única conexão. Como consequência, o dispositivo móvel é 

incapaz de explorar o máximo de recursos disponíveis que as tecnologias oferecem; 

especialmente se estiver usando mais de um aplicativo (recebido por meio de uma única 

interface). Com base em todas as considerações anteriores, observou-se a necessidade da 

proposta de um dispositivo móvel com múltiplas interfaces que possam se conectar 

simultaneamente a duas (ou mais) redes sem fio heterogêneas, proporcionando aos usuários 

um aproveitamento total da vazão da rede e evitando, assim, uma possível concorrência em 

uma única interface, como é comum entre os dispositivos móveis atuais. 

Na Figura 8 abaixo, podemos observar um cenário, no qual o dispositivo móvel 

também está dentro da área de cobertura de duas tecnologias diferentes. Nesse novo contexto, 

contudo, o usuário se conectará simultaneamente aos dois pontos de acesso heterogêneos. 

Assim, há uma distribuição das aplicações (uma para cada interface) que evita concorrência 

entre elas, e consequentemente, aumenta a vazão total do dispositivo móvel. 
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Figura 8 – Dispositivo com Dual-Interface 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

O dispositivo móvel será conectado simultaneamente a duas redes sem fio 

heterogêneas. No entanto, o dispositivo móvel continuará a identificar novos pontos de acesso 

disponíveis para uma possível transferência a ser realizada. De acordo com a proposta, o 

handover não desconectará o dispositivo móvel de uma tecnologia para se conectar a outra, já 

que a segunda interface também estará em uso em outra conexão. Nesse novo cenário, o 

dispositivo móvel realizará handover apenas para a primeira interface, sem prejudicar a 

conexão ativa com a segunda interface. 

     O dispositivo móvel será conectado simultaneamente a redes 4G e Wi-Fi e para 

evitar a competição entre tecnologias. O dispositivo realizará um handover de 4G para 4G 

(sem interferir com a conexão Wi-Fi) ou realizará um handover de Wi-Fi para Wi-Fi (sem 

interferir com a conexão 4G). Portanto, três situações são esperadas neste novo cenário: 1) 

Permanecer conectado ao 4G e realizar o handover apenas para o Wi-Fi; 2) Ficar conectado 

ao Wi-Fi e realizar handover apenas para 4G; 3) Realizar a transferência dupla simultânea de 

4G para 4G e de Wi-Fi para Wi-Fi. Em cada uma das três situações, o dispositivo móvel 

estará sempre conectado simultaneamente às duas tecnologias para garantir o máximo 

rendimento possível ao usuário. 

 

5.4 Arquitetura Fuzzy 

Como mencionado no capitulo 2 anterior, a lógica fuzzy, ao contrário da lógica 

tradicional, que trabalha com valores exatos, permite um nível de incerteza. O uso de sistemas 

fuzzy tem como vantagens ser de fácil compreensão, pois é flexível, tem capacidade de 

modelar funções não lineares, é baseado em linguagem natural e, portanto, pode ser 

construído com base apenas na experiência de especialistas. 
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    Nesta tese, o sistema fuzzy considera três métricas de entrada: 1) Nível de 

mobilidade; 2) Intensidade do Sinal Recebido; 3) Porcentagem de pacotes recebidos. 

    O nível de mobilidade tende a indicar quanto tempo um dispositivo móvel 

permanece dentro da área de cobertura de uma célula. Quanto mais rápido o dispositivo, 

menos tempo permanecerá na célula e quanto mais lento for o dispositivo, mais tempo 

permanecerá na célula. O RSSI (Received Signal Strength Indication) indica quando é 

provável que o dispositivo móvel se desconecte de um ponto de acesso ou não, e a 

porcentagem de pacotes é um indicador da qualidade do serviço / experiência oferecida. 

    O Nível de Mobilidade foi dividido em três séries: baixo (0 - 6m / s), médio (4 - 

11m / s) e alto (acima de 10m / s). O índice de intensidade recebida é um fator usado para 

avaliar a probabilidade de um dispositivo móvel se desconectar de um ponto de acesso (se a 

intensidade do sinal recebido for fraca) e se conectar a outro ponto de acesso (se a intensidade 

do sinal recebido for alta). Para este trabalho, adotou-se e dividiu a intensidade do sinal 

recebido em três níveis: baixo (-120 / -100dBi), médio (-115 / -66 dBi), alto (acima de -

72dBi). 

    O índice Porcentagem de Pacotes Recebidos determinará o grau de qualidade do 

serviço da rede, ou seja, quanto mais pacotes descartados ao se conectar a uma rede, pior será 

o desempenho que esta rede oferecerá ao nó móvel. 

    Neste trabalho, o percentual de pacotes recebidas foi classificado em três conjuntos: 

baixo (0 - 40%), médio (30 - 70%) e alto (acima de 60%), sendo que os três índices 

mencionados nos parágrafos anteriores, representam as bases de entrada do sistema fuzzy. 

A saída do sistema fuzzy indica ao dispositivo móvel se ele deve ou não realizar o 

processo de handover, portanto, a saída do sistema fuzzy é dividida em quatro categorias: 

NÃO, PROVAVELMENTE NÃO, PROVAVELMENTE SIM e SIM. O valor de inferência 

determina a saída dos sistemas fuzzy, o procedimento de handover acontecerá quando o valor 

de inferência for igual ou maior que 0,6 (Figura 9). 
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Figura 9 – Conjuntos de Sistema Fuzzy 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

A decisão indicada pelo sistema fuzzy será feita de acordo com o conjunto de regras 

definidas por meio da análise empírica (uma série de simulações repetidas). O conjunto de 

regras do sistema fuzzy para realizar o handover é apresentado na tabela 6 (outras situações 

não apresentadas na tabela 5 indicam uma forte tendência do dispositivo móvel em não 

realizar o handover). Em geral, os usuários com baixa mobilidade, ou baixa intensidade de 

sinal ou baixo número de pacotes são mais propensos a realizar o handover. 

Tabela 5 – Regras do Sistema Fuzzy 

Mobilidade RSSI Pacotes Saída 

Baixa Baixa Baixa Sim 

Baixa Baixa Média Sim 

Baixa Baixa Alta Sim 

Baixa Média Baixa Provavelmente Sim 

Baixa Média Média Provavelmente Sim 

Média Baixa Baixa Sim 

Média Baixa Média Sim 

Média Baixa Alta Provavelmente Sim 

Média Média Baixa Provavelmente Sim 

Alta Baixa Média Provavelmente Sim 

Alta Baixa Alta Provavelmente Sim 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

O sistema fuzzy manterá ambas as conexões ativas simultaneamente, mas também 

monitorará as redes detectadas pelo dispositivo móvel. A cada nova conexão detectada, o 
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sistema fuzzy avaliará e indicará se o dispositivo móvel deve ou não realizar o procedimento 

de handover. O sistema fuzzy visa evitar o processo de handover desnecessário e até mesmo o 

handover “ping-pong” (desconexão seguida de reconexão na mesma rede). Usuários de alta 

mobilidade realizam handover apenas em casos críticos (uma vez que tendem a permanecer 

por um curto período de tempo na área de cobertura da célula). 

    A Figura 10 mostra a tendência de iniciar ou não o processo de transferência. A 

região azul do gráfico corresponde a um dispositivo móvel com alta mobilidade, alto RSSI e 

alto número de pacotes recebidos. Nessas condições, o dispositivo móvel não realizará o 

handover para a nova rede. A região amarela do gráfico corresponde a um usuário móvel com 

baixa mobilidade, baixo RSSI e baixo número de pacotes recebidos. Nessas diferentes 

condições, o dispositivo móvel realizará o handover para a nova rede. 

Figura 10 – Tendência para Iniciar ou Não o Processo de Handover 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

Uma das principais contribuições da tese é o uso simultâneo de múltiplas interfaces e 

conexões em um dispositivo móvel (recurso não disponível nos dispositivos móveis atuais). A 

proposta do artigo funcionará como um intermediador entre as duas interfaces do dispositivo 

móvel, o sistema fuzzy será uma camada intermediária da camada física coletando 

informações das duas interfaces, conforme a figura 11. 
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Figura 11 – Camada do Sistema Fuzzy 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

É importante destacar que o sistema fuzzy fará o balanceamento da rede distribuindo as 

aplicações entre as interfaces e dentro do possível distribuindo de forma igual as aplicações 

entre as interfaces (1 aplicação para o Wi-Fi/ 1 aplicação para o 4G, 2 aplicações para o Wi-

Fi/ 2 aplicações para o 4G, ...). Obviamente quando houver um número ímpar de aplicações, o 

balanceamento de carga não será igualmente distribuído entre as interfaces.  

5.5 Cenário Proposto 

 Nesse contexto de Redes da Próxima Geração o objetivo é fornecer 100% de 

disponibilidade de conectividade, dessa forma o dispositivo móvel terá opções de 

conectividade de diferentes tecnologias. A figura 12 mostra o cenário no qual o dispositivo 

móvel estará conectado simultaneamente na rede 4G e na rede Wi-Fi e conforme o seu 

deslocamento o mesmo realizará handover, mantendo a conectividade simultânea. 

 

 

Figura 12 – Cenário de Conexão Múltiplas 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 
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A proposta, além da conectividade simultânea, visa a seleção automática da rede 

seguindo os critérios de entrada do sistema fuzzy, assim a proposta evita handovers 

desnecessários, bem como evita handover “ping-pong” (conectar a uma nova rede e depois 

retornar à rede anterior). A proposta permite o handover perfeito, ou seja, o usuário só se 

desconectará do ponto de acesso atual após estabelecer uma conexão com o novo ponto de 

acesso para que não haja prejuízo à qualidade do serviço e à experiência. 

Quando o dispositivo móvel detectar a presença de uma nova rede, ele receberá os 

parâmetros de conexão do novo ponto de acesso, após a mensagem o sistema fuzzy no 

dispositivo móvel avaliará se fará o handover ou não, caso a decisão seja sim, o dispositivo 

móvel iniciará a conexão com o novo ponto de acesso, após a conexão estabelecida com a 

nova rede ele se desconectará da rede atual (Figura 13). 

Figura 13 – Sinalização do Handover 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

5.6 Considerações Finais 

Este capítulo demostrou o uso do sistema fuzzy desenvolvido para auxilio da tomada 

de decisão de handover dos dispositivos móveis, bem como funciona o processo de handover 

no cenário da simulação. As regras do sistema fuzzy demostrado, são fundamentais para o 

processo de handover das interfaces de uso simultâneo do dispositivo móvel que foi 

apresentado na figura 12. 
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6. METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

6.1 Considerações Iniciais 

Neste capitulo, será avaliada a estrutura dos cenarios do dispositivo móvel de interface 

dupla simuntanêa projetada para presente tese e a metodologia intoduzida para realização dos 

cenários de simulação e os resultados obtidos. A avaliação de desempenho foi realizada 

através do Network Simulator 2 (NS2) e Evalvid Tool (para transmitir o vídeo na simulação) 

(EVAVILD, 2018). O objetivo foi demonstrar os benefícios da proposta da tese em relação à 

ao dispositivo móvel tradicional.  

6.2 Metodologia 

Para execução deste trabalho foi necessário seguir uma determinada metodologia de 

forma que os resultados viessem coerentes com o que se pretendia analisar, desta forma 

podemos verificar um fluxograma que descreve as etapas executadas durante este trabalho. A 

Figura 14 apresenta a sequência na qual o trabalho foi desenvolvido. 

Figura 14 – Fluxograma Metodologia Simulação 

 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

Inicialmente foram estudados os softwares existentes para simulação discreta 

compatíveis com os módulos MIH. Feito a determinação do software, iniciou-se o processo 

de configuração da estrutura de rede, em seguida foram configurados os cenários de teste da 

simulação e inserido o algoritmo da política Fuzzy. Adiante, foram criados os cenários 

distintos para os testes da simulação. Posteriormente foram definidos os parâmetros de 
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simulação. Por fim, foi executada a simulação e realizado as coletas dos resultados. Os 

principais métodos utilizados nesta tese serão abordados nas seções abaixo. 

 

6.2.1 Simulador de Redes 

Como mencionado na subseção 4.7.1 desta dissertação, existem vários simuladores de 

redes, O NS-2 na versão 2.29 foi escolhido por ser de código aberto e pelo fato de poder 

adicionar os seguintes módulos: 

1. Módulo MIH: este módulo foi baixado do site do NIST (NIST, 2013) e 

adicionado ao NS-2 para auxiliar na decisão de handover, em que se aplicou a 

política na classe handover do tracer Handover2.cc, localizado dentro do 

diretório do módulo MIH do simulador de redes NS-2.   

No simulador NS-2 foi feito uma adaptação de um acess point Wi-Fi para que se 

comportasse como uma estação base macrocell. Diante disso, foi possível inserir no simulador 

a estrutura de rede que será abordado na próxima seção. 

 

6.2.2 Estrutura da Rede 

A estrutura da rede móvel visa a atender a estação móvel que se comunica com as 

células macrocell e Wi-Fil, conforme a Figura 15.  

Figura 15 – Cenários para Dispositivos Dual-Interface 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

A figura 15 descreve a metodologia e métricas utilizadas para avaliar dois cenários 

com dois tipos de dispositivos móveis: o tradicional, que representa os dispositivos móveis 
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tradicionais, como telefones celulares, e um novo dispositivo móvel com Dual-Interface, cuja 

finalidade é ser conectado simultaneamente a duas redes heterogêneas 

 

6.2.3 Parâmetros da Simulação 

A avaliação de desempenho foi realizada através de simulações utilizando o Network 

Simulator 2. Nos cenários de simulações os dispositivos móveis apresentavam mobilidades e 

deslocamentos aleatórios. Todos os resultados representam uma média de 100 simulações. 

Para a avaliação de desempenho dos cenários, foi utilizada a vazão como métrica de 

qualidade de serviço (QoS) e, para avaliação de qualidade de experiência (QoE) do usuário, 

foram analisadas as métricas: Peak Signal to Noise Ratio - PSNR, Structural Similarity Index 

- SSIM e Video Quality Metric - VQM.  A tabela 6 mostra os parâmetros de simulação 

utilizados. 

Tabela 6 – Parâmetros Gerais de Simulação 

PARÂMETROS VALORES 

Área de Simulação 2 Km2 

Número de Estações 2 

Número de Dispositivos móveis 2 

Canal de Sem Fio Wi-Fi / LTE 

Taxa 54 Mbps / 124 Mbps 

Área de Cobertura 50 m / 500 m 

Frequências 2.4 Ghz / 3.5 Ghz 

Aplicação CBR / Video 

Tamanho do Pacote 1024 KB 

Tempo de Simulação 120 s 

Quantidade de Simulação 100 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 
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6.3 Avaliação de Desempenho 

6.3.1 Cenários da Aplicação CBR (Constant Bit Rate) 

Nos cenários com uso das duas aplicações CBR, os dispositivos tradicionais e o 

proposto (uso simuntâneo das duas interfaces de redes sem fio), iniciaram a simulação em 

uma região de interseção da área de cobertura do 4G com o Wi-Fi. Nesta simulação, cada 

dispositivo recebia simultâneamente duas aplicações CBR. 

Para todas as simulações com uso das duas aplicações CBR, o dispositivo tradicional 

recebeu pela interface 4G as duas aplicações simultâneamente (gerando concorrência entre as 

aplicações) e quando o dispositivo tradicional detectou o sinal da rede Wi-Fi, realizou um 

handover para a nova rede e ambas aplicações passaram a ser recebidas simultâneamente pela 

interface Wi-Fi (ainda gerando concorrência entre as aplicações). 

Ao observar as Figuras 16, 17, 18 e 19 (primeiro cenário, segundo cenário, terceiro e 

quarto cenário), o dispositivo tradicional se comportou de forma menos eficiente em todas as 

simulações, devido ao uso das duas aplicações na mesma interface de rede sem fio, de modo, 

tendo em média uma vazão da banda de 6Mbps quando conectado ao 4G. Também é possível 

observar que no dispositivo tradicional houveram quedas da vazão (2Mbps até o final das 

simulações) no período de 50 segundos das simulações, tal fato ocorreu devido o dispositivo 

tradicional ter efetuado o  handover da rede 4G para a rede Wi-Fi. 

6.3.1.1 Primeiro Cenário 

Neste cenário para o dispositivo proposto, uma aplicação CBR foi recebida pela 

interface 4G e outra aplicação CBR foi recebida pela interface Wi-Fi, durante toda simulação 

as aplicações ficaram conectado simultaneamente em ambas interfaces de redes sem fio, 

evitando assim concorrência entre as aplicações e consequentemente tendo uma melhor vazão 

em relação ao dispositivo tradicional (Figura 16). 
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Figura 16 – Primeiro Cenário Performance Vazão 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

Durante a simulação, o dispositivo proposto teve vazão média total de 13Mbps (Figura 

16 e Tabela 7), o que equivale ao somatório (já que as aplicações foram recebidas 

simultaneamente em interfaces diferentes) da vazão na interface 4G que foi de 7Mbps com a 

da vazão na interface Wi-Fi que foi de 6Mbps. O dispositivo tradicional recebeu as duas 

aplicações inicialmente na interface 4G e após o handover para interface Wi-Fi a vazão média 

caiu para 4Mbps (total) durante toda a transmissão (Tabela 7). 

Tabela 7 – Primeiro Cenário Total da Vazão Média dos Dispositivos Tradicional e o Proposto 

Dispositivos Vazão Média (Mbps) 

Tradicional (Traditional) 4Mbps 

Proposto (Proposed) 13Mps 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

6.3.1.2 Segundo Cenário 

Neste cenário, para o dispositivo proposto, uma aplicação CBR foi recebida pela 

interface 4G e outra aplicação CBR foi recebida pela interface Wi-Fi, durante todo o tempo de 

simulação, as aplicações ficaram conectado simultaneamente em ambas interfaces, evitando 

assim a concorrência entre as aplicações. Porém, nesta simulação o dispositivo proposto 

detectou uma nova estação base 4G e um novo ponto de acesso Wi-Fi, a possibilidade de 

handover para as duas novas redes detectadas foi avaliada pelo sistema fuzzy e o mesmo 

realizou o handover somente na interface 4G para outra estação base 4G e manteve a outra 

interface conectada ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi (Figura 17). 
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Figura 17 – Segundo Cenário Performance Vazão 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

Ao observar a figura 17 acima, o dispositivo proposto teve vazão média total de 

11Mbps até 70 segundos do tempo de simulação, o que equivale a soma da vazão na interface 

4G de 5Mbps com a vazão na interface Wi-Fi de 6Mbps. Observa-se após a simulação atingir 

o tempo de 70 segundos, o dispositivo proposto efetuou handover somente na interface 4G 

para (devido as regras do sistema fuzzy), o que fez o mesmo aumentar a média da vazão total 

para 13Mbps (soma das vazões de 7Mbps da interface 4G e 6Mbps da interface Wi-Fi), 

passando a ter o melhor aproveitamento da banda, o que comprova o benefício da proposta. 

O dispositivo tradicional recebeu as duas aplicações inicialmente na interface 4G e 

após o handover para interface Wi-Fi a vazão média caiu para 4Mbps (total) durante toda a 

transmissão. A tabela 8 abaixo, demostra a vazão média total para o dispositivo tradicional, 

para o dispositivo proposto antes de realizar o handover na interface 4G e para o dispositivo 

proposto após ao handover na interface 4G. 

Tabela 8 – Segundo Cenário Total da Vazão Média dos Dispositivos Tradicional e o Proposto 

Dispositivos Vazão Méda (Mbps) 

Tradicional  4Mbps 

Proposto (Antes do Handover na Interface 4G) 11Mbps 

Proposoto (Após ao Handover na Interface 4G) 13Mps 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 
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6.3.1.3 Terceiro Cenário 

Neste cenário, para o dispositivo proposto, uma aplicação CBR foi recebida pela 

interface 4G e outra aplicação CBR foi recebida pela interface Wi-Fi. Novamente o 

dispositivo proposto detectou duas novas redes, uma rede 4G e uma rede Wi-Fi. A 

possibilidade de handover para as duas novas redes detectadas foi avaliada pelo sistema fuzzy. 

Neste cenário, o dispositivo proposto se manteve conectado na atual rede 4G e realizou 

handover para a nova rede Wi-Fi (Figura 18). 

Figura 18 – Terceiro Cenário Performance Vazão 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

Na figura 18, o dispositivo proposto teve uma vazão médio total de 11Mbps no tempo 

de até 50 segundos de simulação, o que equivale à soma do throughput da interface de 7Mbps 

na interface 4G com o throughput dos 4Mbps na interface Wi-Fi. Observa-se que, após a 

simulação atingir o tempo de 50 segundos, o dispositivo proposto apenas realizou handover 

para interface Wi-Fi (devido às regras do sistema fuzzy), influenciando para o aumento da 

vazão médio total de 13Mbps (soma das taxas de throughput de 7Mbps da interface 4G e 

6Mbps da interface Wi-Fi), aproveitamento melhor a banda disponível, o que comprova o 

benefício da proposta. 

O dispositivo tradicional recebeu duas aplicações inicialmente na interface 4G e, após 

a transferência para a interface Wi-Fi, a vazão média caiu para 4 Mbps (total) durante toda a 

transmissão. A tabela 9 mostra o fluxo total médio para o dispositivo tradicional, para o 

dispositivo proposto antes de realizar o handover na interface Wi-Fi e para o dispositivo 

proposto após o handover na interface Wi-Fi. 
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Tabela 9 – Terceiro Cenário Total da Vazão Média dos Dispositivos Tradicional e o Proposto 

Dipositivos Vazão média (Mbps) 

Tradicional 4Mbps 

Proposto (Antes do Handover na Interface Wi-Fi) 11Mbps 

Proposto (Após ao Handover na Interface Wi-Fi) 13Mps 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

6.3.1.4 Quarto Cenário 

Neste cenário, o dispositivo proposto recebeu uma aplicação CBR para cada interface 

de rede sem fio, evitando-se a concorrência entre as aplicações em uma mesma interface de 

rede. Neste cenário, o dispositivo proposto ao detectar uma nova rede 4G e uma nova rede 

Wi-Fi, fez uso do sistema fuzzy que ao analisar a situação determinou a realização do duplo 

handover, ou seja, mudou da atual rede 4G para a nova rede 4G e mudar da atual rede Wi-Fi 

para a nova rede Wi-Fi (Figura 19). 

Figura 19 – Quarto Cenário Performance Vazão 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

Na figura 19, o dispositivo proposto tinha uma vazão média total de 10 Mbps até 70 

segundos do tempo de simulação, o que equivale à soma da taxa de transferência na interface 

de 6 Mbps na interface 4G com a taxa de transferência na interface Wi-Fi de 4 Mbps. 

Observa-se que, após a simulação atingir o tempo de 70 segundos, o dispositivo proposto 

realizou handover simultaneamente das interfaces, 4G para 4G e Wi-Fi para Wi-Fi (devido às 

regras do Sistema Fuzzy), o que ocasionou no total médio do throughput para 13Mbps (soma 

das taxas de throughput de 7Mbps da interface 4G e 6Mbps da interface Wi-Fi), o que 

comprova o benefício da proposta. 
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O dispositivo tradicional recebeu as duas aplicações inicialmente na interface 4G e, 

após a transferência para a interface Wi-Fi, a vazão média caiu para 4 Mbps (total) durante 

toda a transmissão. A tabela 10 mostra o fluxo médio total para o dispositivo tradicional, para 

o dispositivo proposto antes de realizar o handover simultâneo nas interfaces 4G e Wi-Fi, e 

para o dispositivo proposto após o handover simultâneo pelas duas interfaces de rede sem fio. 

Tabela 10 – Quarto Cenário Total da Vazão Média dos Dispositivos Tradicional e o Proposto 

Dispositivos Vazão Média (Mbps) 

Tradicional 4Mbps 

Proposto (Antes do Handover Simultâneo) 10Mbps 

Proposto (Após ao Handover Simultâneo) 13Mps 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

6.3.2 Cenários Aplicação CBR e de Vídeo 

  Os quatro cenários descritos anteriormente foram simulados novamente, porém 

substituindo uma aplicação CBR por uma aplicação de vídeo. Duas aplicações sobre os 

dispositivos móveis. A primeira do tipo CBR, com tráfego de vazão equivalente a 7 Mbps e 

uma segunda aplicação, do tipo vídeo (streaming), composto por 1999 frames. 

No cenário tradicional, o dispositivo móvel recebeu duas aplicações: uma do tipo CBR 

e outra de vídeo pela mesma interface (4G).  Mesmo após a realização do handover, o 

dispositivo móvel continuou recebendo as duas aplicações na nova interface (Wi-Fi).  

No cenário com a proposta implementada, o dispositivo móvel recebeu a aplicação de 

vídeo pela interface 4G e a aplicação CBR na interface Wi-Fi, o que evitou a concorrência 

entra as tecnologias. 

Ainda para o cenário da proposta ocorrerá as seguintes situações:  1) O dispositivo 

móvel permanecer conectado no 4G e no Wi-Fi sem fazer handover simultâneo das ambas 

tecnologias; 2) O nó móvel permanecer conectado no 4G e realizar handover apenas no Wi-

Fi; 3) Permanecer conectado no Wi-Fi e realizar handover apenas no 4G; 4) Realizar duplo 

handover simultâneo de 4G para 4G e de Wi-Fi para Wi-Fi. Nestes cenários, a avaliação foi 

realizada através das métricas de QoE: PSNR, SSIM e VQM. 

6.3.2.1 Resultado PSNR – Peak Signal to Noise Ratio 

Na avaliação do PSNR nas simulações, figura 20, o dispositivo tradicional obteve um 

valor médio de PSNR de 17dB, indicando que a qualidade do vídeo era de má qualidade, pois 
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não atingiu o valor mínimo proposto pela métrica QoE. Para o dispositivo proposto 

(conectado simultaneamente nas redes 4G e Wi-Fi) foram avaliados quatro resultados. O 

primeiro resultado avaliado foi em um cenário em que não havia necessidade de realizar um 

handover em nenhuma interface e o valor de PSNR era de 42dB. O segundo resultado avaliou 

que o dispositivo proposto permaneceu conectado à rede Wi-Fi e realizou handover apenas na 

interface 4G, com PSNR médio de 30dB. O terceiro resultado avaliado para o dispositivo 

proposto permaneceu conectado na rede 4G e realizou handover apenas na interface Wi-Fi 

com valor médio de PSNR de 42dB. No quarto resultado avaliado o dispositivo proposto 

realizou um handover duplo, ou seja, handover simultâneo nas interfaces 4G e Wi-Fi, neste 

caso o PSNR médio foi de 29dB. 

Figura 20 – Média PSNR dos Dispositivos 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

6.3.2.2 Resultado SSIM - Structural Similarity Index 

Na avaliação do SSIM nas simulações, figura 21, o dispositivo tradicional obteve um 

valor médio de SSIM de 0,67, indicando uma qualidade inferior do vídeo, pois seu valor 

estava mais próximo de 0 (zero), de acordo com a métrica de QoE. Para o dispositivo 

proposto (conectado simultaneamente nas redes 4G e Wi-Fi) foram avaliados quatro 

resultados. O primeiro resultado avaliado foi em um cenário em que não havia necessidade de 

realizar handover em nenhuma interface e, o valor do SSIM foi de 0,97. O segundo resultado 

avaliado mostrou que o dispositivo proposto permaneceu conectado à rede Wi-Fi e realizou 

handover apenas na interface 4G, obtendo SSIM de 0,95. O terceiro resultado avaliado para o 

dispositivo proposto permaneceu conectado na rede 4G e realizou handover apenas na 

interface Wi-Fi com valor SSIM médio de 0,97. No quarto resultado avaliado o dispositivo 
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proposto realizou um handover duplo, ou seja, handover simultâneo nas interfaces 4G e Wi-

Fi, neste caso o SSIM médio foi de 0,94. 

Figura 21 – Média SSIM dos Dispositivos 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

6.3.2.3 Resultado VQM - Video Quality Metric 

Na avaliação do VQM nas simulações, figura 22, o dispositivo tradicional obteve um 

valor médio de VQM de 7,47, indicando baixa qualidade de vídeo, pois seu valor estava mais 

distante de 0 (zero), de acordo com a métrica QoE. Para o dispositivo proposto (conectado 

simultaneamente nas redes 4G e Wi-Fi) foram avaliados quatro resultados. O primeiro 

resultado avaliado foi em um cenário em que não havia necessidade de realizar handover em 

nenhuma interface, neste caso, o valor de VQM foi de 0,54. O segundo resultado avaliado 

mostrou que o dispositivo proposto permaneceu conectado à rede Wi-Fi e realizou handover 

apenas na interface 4G, obtendo VQM de 1,08. O terceiro resultado avaliado para o 

dispositivo proposto permaneceu conectado à rede 4G e realizou handover apenas na interface 

Wi-Fi com valor médio de VQM de 0,54. No quarto resultado avaliado o dispositivo proposto 

realizou um handover duplo, ou seja, handover simultâneo nas interfaces 4G e Wi-Fi, neste 

caso o VQM médio foi de 1,14. 
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Figura 22 – Média VQM dos Dispositivos 

 
Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

Na figura 23, foram comparados os frames (quadros) dos vídeos recebidos tanto no 

cenário tradicional e quanto no da proposta de dual-interface. Devido à interface do 

dispositivo móvel tradicional não fornecer garantia de qualidade às duas aplicações 

concorrentes, a qualidade do frame 1139 ficou distorcida. Situação diferente ocorreu no outro 

dispositivo móvel (com dual-interface): não houve nenhuma distorção do frame 1139. Neste, 

a qualidade do vídeo transmitido trouxe uma maior comodidade ao usuário. 

Figura 23 – Vídeo Highway Frame 1139  

 

Fonte: PRÓPRIO AUTOR (2021). 

6.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado a metodologia desenvolvida para os experimentos das 

simulações, bem como a estrutura da rede em que os dispositivos móvel tradicional e o 

proposto foram avaliados, também foram demostrado os parâmetros da simulação que foram 

aplicados no cenários investigados e por fim a apresentação da avaliação de desempenho 
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comparando a o dispositivo móvel proposto e o tradicional, os resultados apresentados 

demostraram o benefício da proposta da tese em todos os cenários apresentados. 
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7. CONCLUSÕES 

Com o aumento exponencial dos dispositivos móveis hoje, é extremamente importante 

observar a escalabilidade das redes sem fio heterogêneas, propor estudos focados nos 

impactos causados pelos processos de handover bem como em soluções mais eficazes para a 

contribuição para a manutenção de redes com diferentes tecnologias. Diante disso, o presente 

estudo propôs a utilização de um dispositivo móvel que mantenha múltiplas conexões 

simultâneas para otimizar os recursos das redes disponíveis. 

    Neste sentido, a presente tese demonstrou a utilização simultânea de interfaces de 

redes sem fio heterogêneas com finalidade de distribui as aplicações do usuário entre as 

interfaces, de modo evitar a concorrência dessas aplicações em somente uma interface de rede 

sem fio. Também na presente tese foi apresentado um sistema fuzzy para controlar a troca de 

pontos de acesso. Essa troca deve ocorrer apenas quando necessária ao usuário e, também, 

com o objetivo de evitar o handover do “ping-pong”, ou seja, realizar o handover para um 

novo ponto de acesso e, em seguida, reconectar ao ponto anterior. 

Os resultados da simulação apresentaram o beneficio da proposta da tese dos cenários 

investigados, onde o dispositivo móvel proposto obteve melhores resultados a nível de QoS e 

QoE em relação ao dispositivo tradicional, assim aproveitando de maneira melhor a banda de 

rede disponível e evitando que a aplicação do usuário competisse com outras aplicações em 

uma mesma interface de rede sem fio. 

     

7.1 Principais Contribuições 

 As principais contribuições desta proposta até o momento foram com relação a 

estrutura da arquitetura no suporte a decisão de handover e quanto as avaliações de 

desempenho, nesse sentido as contribuições neste trabalho foram: 

 A concepção e implementação de um algoritmo de inteligência computacional 

baseado em lógica fuzzy para a decisão de handover em redes sem fio heterogêneas. 

 Múltipla conectividade, a arquitetura do dispositivo móvel proposto pode estar 

conectada a duas ou mais redes sem fio ao mesmo, usufruindo ao máximo a 

capacidade o pacote de serviço da sua operadora. 

 Múltiplos handover simultâneos, a arquitetura do dispositivo móvel proposto pode 

efetuar o handover simultâneo para que esteja conectado a melhor rede possível 

disponível. 
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 Avaliação do impacto da Qualidade de Serviço no cenário proposto. 

 Avaliação do impacto da Qualidade de Experiência no cenário proposto. 

 A divulgação do trabalho por meio de publicação de artigos em conferência nacional e 

periódico internacional, em que foram apresentados a proposta e os resultados do 

estudo de caso desta Tese. Estes artigos foram aceitos e publicados nos anos de 2019 e 

2021. São eles: 

 

o SILVA, F. P. F. ; CARDOSO, J. A. S. ; CARVALHO, T. C. ; FERREIRA 

JUNIOR, J. J. H. ; FRANCÊS, C. R. L. . Redes Sem Fio Heterogêneas com 

Dispositivos Móveis de Múltiplas Interfaces para Conexões Simultâneas 

utilizando Sistema Fuzzy. Aceito para publicação no SBRT 2019:  Simpósio 

Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais, 2019, Petrópolis - 

RJ. XXXVII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de 

Sinais, 2019. v. 00. p. 00-00. 

o CARDOSO, J. A. S.; SILVA, F. P. F. ; CARVALHO, T. C. ; FERREIRA 

JUNIOR, J. J. H. ; VIJAYKUMAR, N. L. ; FRANCÊS, C. R. L.. 

Heterogeneous Wireless Networks With Mobile Devices Of Multiple 

Interfaces For Simultaneous Connections Using Fuzzy System. Aceito para 

publicação no PLOS ONE; fevereiro de 2021. 

7.2 Trabalhos Futuros 

Podem ser destacados como desdobramentos futuros para esta tese os seguintes 

aspectos: 

 

 Adicionar novas tecnologias a arquitetura para aumentar as oportunidades de 

conectividade aos usuários móveis; 

 Realizar extrapolações dos cenários da simulação, aproximando ainda mais de 

situações reais; 

 Implementações de novas técnicas de inteligência computacional 

 Realizar estudos utilizando outros simuladores como o NS-3 para comparar os 

resultados. 
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7.3 Dificuldades Encontradas 

Durante o desenvolvimento da tese foram encontradas dificuldades, relatadas com o 

objetivo de auxiliar novos estudos nesta mesma linha de pesquisa que venham utilizar os 

conhecimentos desta tese. 

Entre as principais dificuldades podemos citar: 

- A tese envolveu várias linhas de pesquisas. Requereu um estudo da arte detalhado 

sobre redes móveis heterogêneas com suporte a múltipla conectividade simultânea, sobre as 

técnicas de avaliação de desempenho e também um estudo sobre simuladores de eventos 

discretos.  

- Um estudo aprofundado sobre técnica lógica fuzzy. 

- A repetição de quantidade de simulações. Houve um grande consumo de tempo de 

execução e gerou-se uma grande quantidade de dados a serem filtrados para que se chegasse a 

um resultado final. 
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ANEXOS 

 O código – fonte utilizado para simulação do ambiente de redes sem fio heterogêneo. 

 
####################################################################
############################## 
####################################################################
############################### 
 
# Global Parameters 
 
#check input parameters 
 
set max_fragmented_size   1024 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
  
#add udp header(8 bytes) and IP header (20bytes) 
  
set packetSize  1052 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
global ns ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#set debug attributes 
Agent/ND set debug_ 1 ;  
Agent/MIH set debug_ 1 ; 
Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6 set debug_ 1 ; 
Mac/802_16 set debug_ 1 ; 
Mac/802_11 set debug_ 1 ; 
 
Mac/802_16 set dcd_interval_         5 ;#max 10s 
Mac/802_16 set ucd_interval_         5 ;#max 10s 
set default_modulation               OFDM_16QAM_3_4 ;#OFDM_BPSK_1_2 
set contention_size                  5 ;#for initial ranging and bw   
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Mac/802_16 set t21_timeout_          0.02 ;#max 10s, to replace the 
timer for looking at preamble  
Mac/802_16 set client_timeout_       50 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#random used in movement of MN 
set seed 6 ; 
set move [new RandomVariable/Uniform] ; 
$move set min_ 2 ; 
$move set max_ 12 ; 
for {set j 0} {$j < $seed} {incr j} { 
    set departure [$move value] ; 
} 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#defines function for flushing and closing files 
proc finish {} { 
    global ns f v0 p0 a0 j0 namtrace ; 
    $ns flush-trace ; 
    close $f ; 
    close $v0 ; 
    close $p0 ; 
    close $a0 ; 
    close $j0 ; 
    close $namtrace ;  
    puts " Simulation ended." ; 
    exec nam mpls.nam & ; 
    exit 0 ; 
} 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#vazÃ£o 
set v0 [open vazao_juntos.tr w] ; 
#perda 
set p0 [open perda_juntos.tr w] ; 
#atraso 
set a0 [open atraso_juntos.tr w] ; 
#jitter 
set j0 [open jitter_juntos.tr w] ; 
 
#atraso jitter 
set holdtime 0 ; 
set holdseq 0 ; 
set atraso 0 ; 
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set jitter 0 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
proc record {} { 
        global null0 null1 null2 null3 null4 null5 v0 p0 a0 j0 
holdtime holdseq atraso jitter handover handove2 handover3 handover4 
handover5 handover6; 
         
 #Get an instance of the simulator 
        set ns [Simulator instance] ; 
         
 #Set the time after which the procedure should be called again 
        set time 0.5 ; 
         
 #How many bytes have been received by the traffic sinks? 
 #vazÃ£o 
        #set bw0 [$null0 set bytes_] ; 
 
 set fg1 [$null1 set bytes_] 
 set fg2 [$null3 set bytes_] 
 set bw0 [expr $fg1 + $fg2] 
  
 #perda 
 #set gw0 [$null0 set nlost_] ; 
 
 set fg3 [$null1 set nlost_] 
 set fg4 [$null3 set nlost_] 
 set gw0 [expr $fg3 + $fg4] 
 
 #Atraso e Jitter 
 #set aw0 [$null0 set lastPktTime_] ; 
 
 set fg5 [$null1 set lastPktTime_] 
 set fg6 [$null3 set lastPktTime_] 
 set aw0 [expr $fg5 + $fg6] 
 
 #set cw0 [$null0 set npkts_] ; 
 
 set fg7 [$null1 set npkts_] 
 set fg8 [$null3 set npkts_] 
 set cw0 [expr $fg7 + $fg8] 
 
 #Get the current time 
        set now [$ns now] ; 
         
 #Calculate the bandwidth (in MBit/s) and write it to the files 
        puts $v0 "$now [expr $bw0/$time*8/1000000]" ; 
 #cÃ¡lculo da perda de pacotes  
 puts $p0 "$now [expr $gw0/$time]" ; 
 
 #cÃ¡lculo do atraso e jitter 
 if { $cw0 > $holdseq } { 
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         puts $a0 "$now [expr ($aw0 - $holdtime)/($cw0 - 
$holdseq)]" ; 
             set atraso [expr ($aw0 - $holdtime)/($cw0 - 
$holdseq)] ; 
              puts $j0 "$now [expr $atraso - $jitter]" ; 
 } else { 
         puts $a0 "$now [expr ($cw0 - $holdseq)]" ; 
             set $atraso [expr ($cw0 - $holdseq)] ; 
             puts $j0 "$now [expr $atraso - $jitter]" ;   
 }  
 
# $handover set vazao [expr $bw0/$time*8/1000000] 
 
        #Reset the bytes_ values on the traffic sinks 
        $null1 set bytes_ 0 ; 
 $null3 set bytes_ 0 ; 
 $null1 set nlost_ 0 ; 
 $null3 set nlost_ 0 ; 
 
 #atraso e jitter 
 set holdtime $aw0 ; 
 set holdseq $cw0 ; 
 set jitter $atraso ; 
 
        #Re-schedule the procedure 
        $ns at [expr $now+$time] "record" ; 
} 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#$defaultRNG seed [lindex $argv 0] 
Mac/802_11 set pr_limit_ 1.1 ;#1.0 for link down only 
Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6/Handover/Handover2 set shutdown_on_ack_ 
0 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#create the simulator 
set ns [new Simulator] ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#$ns use-newtrace 
 
#open file for trace 
set f [open trace_all.tr w] ; 
$ns trace-all $f ; 
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####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
$ns node-config -addressType hierarchical ; 
#$ns node-config -MPLS ON 
AddrParams set domain_num_  22                   ;# domain number 
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}           ;# cluster number for each domain  
AddrParams set nodes_num_   {1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1}           ;# number of nodes for each cluster              
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
set router0 [$ns node 0.0.0] ; $router0 set X_ 585.0; $router0 set 
Y_ 400.0; $router0 set Z_ 0.0 ; 
#$ns at 0.0 " $router0 label INTERNET " ; 
#$ns at 0.0 " $router0 add-mark n1 blue hexagon " 
puts "router0: tcl=$router0; id=[$router0 id]; addr=[$router0 node-
addr]" ; 
 
#$router0 color yellow; 
#$router0 shape "hexagon"; 
 
#set router1 [$ns node 1.0.0]; $router1 set X_ 1550.0; $router1 set 
Y_ 400.0; $router1 set Z_ 0.0 ; 
#$ns at 0.0 " $router1 label R1 " ; 
#$ns at 0.0 " $router1 add-mark n1 orange circle " 
#puts "router1: tcl=$router1; id=[$router1 id]; addr=[$router1 node-
addr]" ; 
 
#$router1 color orange; 
#$router1 shape "circle"; 
 
#set router2 [$ns node 2.0.0]; $router2 set X_ 1600.0; $router2 set 
Y_ 500.0; $router2 set Z_ 0.0 ; 
#$ns at 0.0 " $router2 label R2 " ; 
#$ns at 0.0 " $router2 add-mark n1 orange circle " 
#puts "router2: tcl=$router2; id=[$router2 id]; addr=[$router2 node-
addr]" ; 
 
#$router2 color orange; 
#$router2 shape "circle"; 
 
#set router3 [$ns node 3.0.0]; $router3 set X_ 1600.0; $router3 set 
Y_ 450.0; $router3 set Z_ 0.0 ; 
#$ns add-to-mpls-list $router3 
#$ns at 0.0 " $router3 label R3 " ; 
#$ns at 0.0 " $router3 add-mark n1 orange circle " 
#puts "router3: tcl=$router3; id=[$router3 id]; addr=[$router3 node-
addr]" ; 
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#$router3 color orange; 
#$router3 shape "circle"; 
 
#set router4 [$ns node 4.0.0]; $router4 set X_ 550.0; $router4 set 
Y_ 450.0; $router4 set Z_ 0.0 ; 
#$ns at 0.0 " $router4 label R4 " ; 
#$ns at 0.0 " $router4 add-mark n1 orange circle " 
#puts "router4: tcl=$router4; id=[$router4 id]; addr=[$router4 node-
addr]" ; 
 
#$router4 color orange; 
#$router4 shape "circle"; 
 
#set router6 [$ns node 6.0.0]; $router6 set X_ 500.0; $router6 set 
Y_ 400.0; $router6 set Z_ 0.0 ; 
#$ns add-to-mpls-list $router6 
#$ns at 0.0 " $router6 label Roteador_Borda " ; 
#$ns at 0.0 " $router6 add-mark n1 red circle " 
#puts "router6: tcl=$router6; id=[$router6 id]; addr=[$router6 node-
addr]" ; 
 
#$router6 color red; 
#$router6 shape "square"; 
 
#set router7 [$ns node 8.0.0]; $router7 set X_ 1550.0; $router7 set 
Y_ 400.0; $router7 set Z_ 0.0 ; 
#$ns at 0.0 " $router7 label Roteador_Borda " ; 
#$ns at 0.0 " $router7 add-mark n1 red square " 
#puts "router7: tcl=$router7; id=[$router7 id]; addr=[$router7 node-
addr]" ; 
 
#$router7 color red; 
#$router7 shape "square"; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# connect links   
#$ns duplex-link $router0 $router1 1500Mb 40ms DropTail ; 
#$ns duplex-link $router1 $router2 1500Mb 40ms DropTail ; 
#$ns duplex-link $router2 $router3 1500Mb 40ms DropTail ; 
#$ns duplex-link $router3 $router7 1500Mb 40ms DropTail ; 
#$ns duplex-link $router1 $router4 1500Mb 40ms DropTail ; 
#$ns rtmodel-at 29.0 down $router1 $router4 
#$ns duplex-link $router4 $router6 1500Mb 40ms DropTail ; 
#$ns duplex-link $n1 $n2 15Mb 40ms DropTail 
 
#$ns duplex-link $router6 $router7 1500Mb 40ms DropTail ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
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# creation of the MutiFaceNodes. It MUST be done before the 802.11 
$ns node-config  -multiIf ON                            ;#to create 
MultiFaceNode  
 
set multiFaceNode  [$ns node 10.0.0]                      ;# node id 
is 6 
puts "multiFaceNode: tcl=$multiFaceNode; id=[$multiFaceNode id]; 
addr=[$multiFaceNode node-addr]" ; 
 
set multiFaceNode2  [$ns node 11.0.0]                      ;# node 
id is 6 
puts "multiFaceNode2: tcl=$multiFaceNode2; id=[$multiFaceNode2 id]; 
addr=[$multiFaceNode2 node-addr]" ; 
 
set multiFaceNode3  [$ns node 12.0.0]                      ;# node 
id is 6 
puts "multiFaceNode3: tcl=$multiFaceNode3; id=[$multiFaceNode3 id]; 
addr=[$multiFaceNode3 node-addr]" ; 
 
set multiFaceNode4  [$ns node 13.0.0]                      ;# node 
id is 6 
puts "multiFaceNode4: tcl=$multiFaceNode4; id=[$multiFaceNode4 id]; 
addr=[$multiFaceNode4 node-addr]" ; 
 
$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 
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set opt(umtsRouting)    ""                         ;# routing for 
UMTS (to reset node config) 
set opt(energymodel)    EnergyModel     ; 
set opt(initialenergy)  1000            ;# Initial energy in Joules 
 
set opt(x)  2000      ;# X dimension of the topography 
set opt(y)  2000      ;# Y dimension of the topography 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
set namtrace [open mpls.nam w] ; 
$ns namtrace-all-wireless $namtrace $opt(x) $opt(y) ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# configure rate for 802.11 
Mac/802_11 set basicRate_ 54.0Mb ; 
Mac/802_11 set dataRate_ 54.0Mb ; 
Mac/802_11 set bandwidth_ 54.0Mb ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#create the topography 
set topo [new Topography] ; 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) ; 
#puts "Topology created" 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
set chan [new $opt(chan)] ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# create God 
create-god 20                    ;# give the number 
of nodes  
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
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#configure for 20m radius 2.4Ghz 
#Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.025 
#Phy/WirelessPhy set freq_ 2412e+6 
#Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 6.12277e-09 
#Phy/WirelessPhy set CSThresh_ [expr 0.9*[Phy/WirelessPhy set 
RXThresh_]] 
 
##configure for 50m radius 2.4Ghz 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.0134 ; 
Phy/WirelessPhy set freq_ 2412e+6 ; 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 5.25089e-10 ; 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ [expr 0.9*[Phy/WirelessPhy set 
RXThresh_]] ; 
 
##configure for 100m radius 2.4Ghz 
#Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.033 ; 
#Phy/WirelessPhy set freq_ 2412e+6 ; 
#Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 5.25089e-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 \ 
                 -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 \ 
   -energyModel $opt(energymodel) \ 
   -idlePower 1.0 \ 
   -rxPower 1.0 \ 
   -txPower 1.0 \ 
            -sleepPower 0.001 \ 
            -transitionPower 0.2 \ 
            -transitionTime 0.005 \ 
   -initialEnergy $opt(initialenergy) 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
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# configure Base station 802.11 
set bstation802 [$ns node 4.0.0] ; 
$bstation802 set X_ 550.0 ; 
$bstation802 set Y_ 350.0 ; 
$bstation802 set Z_ 0.0 ; 
#$ns add-to-mpls-list $bstation802 
puts "bstation802: tcl=$bstation802; id=[$bstation802 id]; 
addr=[$bstation802 node-addr]" ; 
 
$ns at 0.0 " $bstation802 label WIFI-1 " ; 
#$ns at 0.0 " $bstation802 add-mark n1 purple circle " 
 
$bstation802 color green; 
$bstation802 shape "circle"; 
 
# we need to set the BSS for the base station 
set bstationMac [$bstation802 getMac 0] ; 
set AP_ADDR_0 [$bstationMac id] ; 
puts "bss_id for bstation 1=$AP_ADDR_0" ; 
$bstationMac bss_id $AP_ADDR_0 ; 
$bstationMac enable-beacon ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# configure Base station 802.11b 
set bstation802b [$ns node 5.0.0] ; 
$bstation802b set X_ 620.0 ; 
$bstation802b set Y_ 350.0 ; 
$bstation802b set Z_ 0.0 ; 
#$ns add-to-mpls-list $bstation802 
puts "bstation802b: tcl=$bstation802b; id=[$bstation802b id]; 
addr=[$bstation802b node-addr]" ; 
 
$ns at 0.0 " $bstation802b label WIFI-2 " ; 
#$ns at 0.0 " $bstation802b add-mark n1 purple circle " 
 
$bstation802b color purple; 
$bstation802b shape "circle"; 
 
# we need to set the BSS for the base station 
set bstationMacb [$bstation802b getMac 0] ; 
set AP_ADDR_0 [$bstationMacb id] ; 
puts "bss_id for bstation 1=$AP_ADDR_0" ; 
$bstationMacb bss_id $AP_ADDR_0 ; 
$bstationMacb enable-beacon ; 
 
####################################################################
############################### 
# configure Base station 802.11c 
#set bstation802c [$ns node 6.0.0] ; 
#$bstation802c set X_ 620.0 ; 
#$bstation802c set Y_ 350.0 ; 
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#$bstation802c set Z_ 0.0 ; 
#$ns add-to-mpls-list $bstation802 
#puts "bstation802c: tcl=$bstation802c; id=[$bstation802c id]; 
addr=[$bstation802c node-addr]" ; 
 
#$ns at 0.0 " $bstation802c label WIFI-3 " ; 
#$ns at 0.0 " $bstation802b add-mark n1 purple circle " 
 
#$bstation802c color red; 
#$bstation802c shape "circle"; 
 
# we need to set the BSS for the base station 
#set bstationMacc [$bstation802c getMac 0] ; 
#set AP_ADDR_0 [$bstationMacc id] ; 
#puts "bss_id for bstation 1=$AP_ADDR_0" ; 
#$bstationMacc bss_id $AP_ADDR_0 ; 
#$bstationMacc enable-beacon ; 
####################################################################
############################### 
 
# creation of the wireless interface 802.11 
$ns node-config -wiredRouting OFF \ 
                -macTrace ON      
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
set iface1 [$ns node 4.0.1]                                     
;# node id is 8.  
$iface1 random-motion 0                              ;# 
disable random motion 
$iface1 base-station [AddrParams addr2id [$bstation802 node-addr]] 
;#attach mn to basestation 
$iface1 set X_ 450.0 ; 
$iface1 set Y_ 315.0 ; 
$iface1 set Z_ 0.0 ; 
 
$ns at 5.0 " $iface1 label Iface_1,2 " ; 
$ns at 5.0 " $iface1 add-mark n1 yellow square " ; 
 
# define node movement. We start from outside the coverage, cross it 
and leave. 
 
$ns at 5.0 "$iface1 setdest 455.0 315.0 1.0"; 
#$ns at 15.0 "$iface1 setdest 585.0 335.0 2.22222" ;#8 km/h 
 
puts "iface1: tcl=$iface1; id=[$iface1 id]; addr=[$iface1 node-
addr]" ;  
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
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set iface3 [$ns node 5.0.1]                                     
;# node id is 8.  
$iface3 random-motion 0                      ;# disable 
random motion 
$iface3 base-station [AddrParams addr2id [$bstation802 node-addr]] 
;#attach mn to basestation 
$iface3 set X_ 550.0 ; 
$iface3 set Y_ 310.0 ; 
$iface3 set Z_ 0.0 ; 
 
$ns at 5.0 " $iface3 label Iface_3,4 " ; 
$ns at 5.0 " $iface3 add-mark n1 yellow square " ; 
 
$ns at 5.0 "$iface3 setdest 555.0 310.0 1.0" ; 
 
puts "iface3: tcl=$iface3; id=[$iface3 id]; addr=[$iface3 node-
addr]" ;  
 
####################################################################
############################### 
set iface5 [$ns node 5.0.2]                                     
;# node id is 8.  
$iface5 random-motion 0                      ;# disable 
random motion 
$iface5 base-station [AddrParams addr2id [$bstation802 node-addr]] 
;#attach mn to basestation 
$iface5 set X_ 620.0 ; 
$iface5 set Y_ 310.0 ; 
$iface5 set Z_ 0.0 ; 
 
$ns at 5.0 " $iface5 label Iface_5,6 " ; 
$ns at 5.0 " $iface5 add-mark n1 yellow square " ; 
 
$ns at 5.0 "$iface5 setdest 625.0 310.0 1.0" ; 
 
puts "iface5: tcl=$iface5; id=[$iface5 id]; addr=[$iface5 node-
addr]" ; 
 
####################################################################
############################### 
set iface7 [$ns node 5.0.3]                                     
;# node id is 8.  
$iface7 random-motion 0                      ;# disable 
random motion 
$iface7 base-station [AddrParams addr2id [$bstation802 node-addr]] 
;#attach mn to basestation 
$iface7 set X_ 900.0 ; 
$iface7 set Y_ 320.0 ; 
$iface7 set Z_ 0.0 ; 
 
$ns at 5.0 " $iface7 label Iface_7,8 " ; 
$ns at 5.0 " $iface7 add-mark n1 yellow square " ; 
 
$ns at 5.0 "$iface7 setdest 940.0 320.0 10.0" ; 
$ns at 65.0 "$iface7 setdest 1300.0 320.0 10.0" ; 
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puts "iface7: tcl=$iface7; id=[$iface7 id]; addr=[$iface7 node-
addr]" ;  
####################################################################
############################### 
 
# add link to backbone 
$ns duplex-link $bstation802 $router0 1500Mb 40ms DropTail ; 
$ns duplex-link $bstation802b $router0 1500Mb 40ms DropTail ; 
#$ns duplex-link $bstation802c $router0 1500Mb 40ms DropTail ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# add Wimax nodes 
set opt(netif)          Phy/WirelessPhy/OFDM       ;# network 
interface type 802.16 
set opt(mac)            Mac/802_16                 ;# MAC type 
802.16 
 
# radius =   
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.025 ; 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 2.025e-12;#7.91016e-15 ;#500m:2.025e-
12 
#Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 1.26562e-13 ;#1000m radius 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ [expr 0.8*[Phy/WirelessPhy set 
RXThresh_]] ; 
 
# configure Access Points 
$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 \ 
   -energyModel $opt(energymodel) \ 
   -idlePower 1.0 \ 
   -rxPower 1.0 \ 
   -txPower 1.0 \ 
            -sleepPower 0.001 \ 
            -transitionPower 0.2 \ 
            -transitionTime 0.005 \ 
   -initialEnergy $opt(initialenergy) 
 
####################################################################
############################### 
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####################################################################
############################### 
 
# configure Base station 802.16 
set bstation802_16 [$ns node 2.0.0] ; 
$bstation802_16 set X_ 450 ; 
$bstation802_16 set Y_ 350 ; 
$bstation802_16 set Z_ 0.0 ; 
#$ns add-to-mpls-list $bstation802_16 
puts "bstation802_16: tcl=$bstation802_16; id=[$bstation802_16 id]; 
addr=[$bstation802_16 node-addr]" ; 
 
$ns at 0.0 " $bstation802_16 label 4G " ; 
#$ns at 0.0 " $bstation802_16 add-mark n1 green circle " 
 
$bstation802_16 color blue; 
$bstation802_16 shape "circle"; 
 
set clas [new SDUClassifier/Dest] ; 
[$bstation802_16 set mac_(0)] add-classifier $clas ; 
#set the scheduler for the node. Must be changed to -shed [new 
$opt(sched)] 
set bs_sched [new WimaxScheduler/BS] ; 
$bs_sched set-default-modulation $default_modulation ; 
[$bstation802_16 set mac_(0)] set-scheduler $bs_sched ; 
[$bstation802_16 set mac_(0)] set-channel 1 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# configure Base station 802.16b 
set bstation802_16b [$ns node 3.0.0] ; 
$bstation802_16b set X_ 1450 ; 
$bstation802_16b set Y_ 350 ; 
$bstation802_16b set Z_ 0.0 ; 
#$ns add-to-mpls-list $bstation802_16 
puts "bstation802_16b: tcl=$bstation802_16b; id=[$bstation802_16b 
id]; addr=[$bstation802_16b node-addr]" ; 
 
$ns at 0.0 " $bstation802_16b label 4G " ; 
#$ns at 0.0 " $bstation802_16b add-mark n1 green circle " 
 
$bstation802_16b color blue; 
$bstation802_16b shape "circle"; 
 
set clasb [new SDUClassifier/Dest] ; 
[$bstation802_16b set mac_(0)] add-classifier $clasb ; 
#set the scheduler for the node. Must be changed to -shed [new 
$opt(sched)] 
set bs_schedb [new WimaxScheduler/BS] ; 
$bs_schedb set-default-modulation $default_modulation ; 
[$bstation802_16b set mac_(0)] set-scheduler $bs_schedb ; 
[$bstation802_16b set mac_(0)] set-channel 2 ; 
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####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# creation of the wireless interface 802.16 
#$ns node-config -MPLS OFF 
$ns node-config -wiredRouting OFF \ 
                -macTrace ON 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
set iface2 [$ns node 2.0.1]                                     
;# node id is 8.  
$iface2 random-motion 0                              ;# 
disable random motion 
$iface2 base-station [AddrParams addr2id [$bstation802_16 node-
addr]] ;#attach mn to basestation 
$iface2 set X_ 450.0 ; 
$iface2 set Y_ 315.0 ; 
$iface2 set Z_ 0.0 ; 
set clas2 [new SDUClassifier/Dest] ; 
[$iface2 set mac_(0)] add-classifier $clas2 ; 
#set the scheduler for the node. Must be changed to -shed [new 
$opt(sched)] 
set ss_sched [new WimaxScheduler/SS] ; 
[$iface2 set mac_(0)] set-scheduler $ss_sched ; 
[$iface2 set mac_(0)] set-channel 1 ; 
# define node movement. We start from outside the coverage, cross it 
and leave. 
################################################### 
#Velocidade de 6 km/h 
$ns at 5.0 "$iface2 setdest 455.0 315.0 1.0"; 
#$ns at 15.0 "$iface2 setdest 585.0 335.0 2.22222" ;#8 km/h 
 
puts "iface2: tcl=$iface2; id=[$iface2 id]; addr=[$iface2 node-
addr]" ;    
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
set iface4 [$ns node 2.0.2]                                        
;# node id is 8.  
$iface4 random-motion 0                         ;# 
disable random motion 
$iface4 base-station [AddrParams addr2id [$bstation802_16 node-
addr]];#attach mn to basestation 
$iface4 set X_ 550.0 ; 
$iface4 set Y_ 310.0 ; 
$iface4 set Z_ 0.0 ; 
set clas4 [new SDUClassifier/Dest] ; 
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[$iface4 set mac_(0)] add-classifier $clas4 ; 
#set the scheduler for the node. Must be changed to -shed [new 
$opt(sched)] 
set ss_sched4 [new WimaxScheduler/SS] ; 
[$iface4 set mac_(0)] set-scheduler $ss_sched4 ; 
[$iface4 set mac_(0)] set-channel 1 ; 
 
$ns at 5.0 "$iface4 setdest 555.0 310.0 1.0" ; 
 
puts "iface4: tcl=$iface4; id=[$iface4 id]; addr=[$iface4 node-
addr]" ;  
 
####################################################################
############################### 
set iface6 [$ns node 2.0.3]                                        
;# node id is 8.  
$iface6 random-motion 0                         ;# 
disable random motion 
$iface6 base-station [AddrParams addr2id [$bstation802_16 node-
addr]];#attach mn to basestation 
$iface6 set X_ 620.0 ; 
$iface6 set Y_ 310.0 ; 
$iface6 set Z_ 0.0 ; 
set clas6 [new SDUClassifier/Dest] ; 
[$iface6 set mac_(0)] add-classifier $clas6 ; 
#set the scheduler for the node. Must be changed to -shed [new 
$opt(sched)] 
set ss_sched6 [new WimaxScheduler/SS] ; 
[$iface6 set mac_(0)] set-scheduler $ss_sched6 ; 
[$iface6 set mac_(0)] set-channel 1 ; 
 
$ns at 5.0 "$iface5 setdest 625.0 310.0 1.0" ; 
 
puts "iface6: tcl=$iface6; id=[$iface6 id]; addr=[$iface6 node-
addr]" ; 
 
####################################################################
############################### 
 
set iface8 [$ns node 2.0.4]                                        
;# node id is 8.  
$iface8 random-motion 0                         ;# 
disable random motion 
$iface8 base-station [AddrParams addr2id [$bstation802_16 node-
addr]];#attach mn to basestation 
$iface8 set X_ 900.0 ; 
$iface8 set Y_ 320.0 ; 
$iface8 set Z_ 0.0 ; 
set clas8 [new SDUClassifier/Dest] ; 
[$iface8 set mac_(0)] add-classifier $clas8 ; 
#set the scheduler for the node. Must be changed to -shed [new 
$opt(sched)] 
set ss_sched8 [new WimaxScheduler/SS] ; 
[$iface8 set mac_(0)] set-scheduler $ss_sched8 ; 
[$iface8 set mac_(0)] set-channel 1 ; 
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$ns at 5.0 "$iface8 setdest 940.0 320.0 10.0" ; 
$ns at 65.0 "$iface8 setdest 1300.0 320.0 10.0" ; 
 
puts "iface8: tcl=$iface8; id=[$iface8 id]; addr=[$iface8 node-
addr]" ; 
####################################################################
############################### 
 
$ns duplex-link $bstation802_16 $router0 1500Mb 40ms DropTail ; 
 
$ns duplex-link $bstation802_16b $router0 1500Mb 40ms DropTail ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
#$ns duplex-link-op $router0 $router1 orient right ; 
#$ns duplex-link-op $router1 $router2 orient right ; 
 
#$ns duplex-link-op $router1 $router4 orient down ; 
 
#$ns duplex-link-op $router4 $router6 orient left-down ; 
 
#$ns duplex-link-op $router6 $bstation802_16 orient left-down ; 
#$ns duplex-link-op $router6 $bstation802 orient right-down ; 
 
######## 
####################################################################
############################### 
 
#$ns duplex-link-op $router3 $router7 orient right-down ; 
 
#$ns duplex-link-op $router7 $bstation802b orient right-down ; 
 
####################################################################
############################### 
$ns duplex-link-op $router0 $bstation802b orient up 
$ns duplex-link-op $router0 $bstation802 orient down 
#$ns duplex-link-op $router0 $bstation802c orient right-up 
$ns duplex-link-op $router0 $bstation802_16b orient right-up ; 
$ns duplex-link-op $router0 $bstation802_16 orient left-up 
####################################################################
############################### 
 
 
#$ns duplex-link-op $bstation802_16b $n2 orient right-down 
#$ns duplex-link-op $n2 $n1 orient right 
 
#$ns duplex-link-op $n0 $n2 orient right-down 0-4g 1-wifi 2-n2 3-n1 
#$ns duplex-link-op $n1 $n2 orient right-up 
#$ns duplex-link-op $n2 $n3 orient right 
 
####################################################################
############################### 
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####################################################################
############################### 
 
# add interfaces to MultiFaceNode 
$multiFaceNode add-interface-node $iface1 ; 
$multiFaceNode add-interface-node $iface2 ; 
 
$multiFaceNode2 add-interface-node $iface3 ; 
$multiFaceNode2 add-interface-node $iface4 ; 
 
$multiFaceNode3 add-interface-node $iface5 ; 
$multiFaceNode3 add-interface-node $iface6 ; 
 
$multiFaceNode4 add-interface-node $iface7 ; 
$multiFaceNode4 add-interface-node $iface8 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# install ND modules 
 
# now WLAN 
set nd_bs [$bstation802 install-nd] ; 
$nd_bs set-router TRUE ; 
$nd_bs router-lifetime 1800 ; 
 
set nd_bs [$bstation802b install-nd] ; 
$nd_bs set-router TRUE ; 
$nd_bs router-lifetime 1800 ; 
 
#set nd_bs [$bstation802c install-nd] ; 
#$nd_bs set-router TRUE ; 
#$nd_bs router-lifetime 1800 ; 
 
set nd_mn [$iface1 install-nd] ; 
set nd_mn3 [$iface3 install-nd] ; 
set nd_mn5 [$iface5 install-nd] ; 
set nd_mn7 [$iface7 install-nd] ; 
 
# now WIMAX 
set nd_bs2 [$bstation802_16 install-nd] ; 
$nd_bs2 set-router TRUE ; 
$nd_bs2 router-lifetime 20 ;#just enough to expire while we are 
connected to wlan. 
 
set nd_bs2 [$bstation802_16b install-nd] ; 
$nd_bs2 set-router TRUE ; 
$nd_bs2 router-lifetime 20 ;#just enough to expire while we are 
connected to wlan. 
 
set nd_mn2 [$iface2 install-nd] ; 
set nd_mn4 [$iface4 install-nd] ; 
set nd_mn6 [$iface6 install-nd] ; 
set nd_mn8 [$iface8 install-nd] ; 
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####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# 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 $nd_mn [$iface1 set mac_(0)] ;#to know how to send 
RS 
$nd_mn2 set-ifmanager $handover ; 
$handover nd_mac $nd_mn2 [$iface2 set mac_(0)] ;#to know how to send 
RS 
 
set handover2 [new Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6/Handover/Handover2] ; 
$multiFaceNode2 install-ifmanager $handover2 ; 
$nd_mn3 set-ifmanager $handover2 ; 
$handover2 nd_mac $nd_mn3 [$iface3 set mac_(0)] ;#to know how to 
send RS 
$nd_mn4 set-ifmanager $handover2 ; 
$handover2 nd_mac $nd_mn4 [$iface4 set mac_(0)] ;#to know how to 
send RS 
 
set handover3 [new Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6/Handover/Handover2] ; 
$multiFaceNode3 install-ifmanager $handover3 ; 
$nd_mn5 set-ifmanager $handover3 ; 
$handover3 nd_mac $nd_mn5 [$iface5 set mac_(0)] ;#to know how to 
send RS 
$nd_mn6 set-ifmanager $handover3 ; 
$handover3 nd_mac $nd_mn6 [$iface6 set mac_(0)] ;#to know how to 
send RS 
 
set handover4 [new Agent/MIHUser/IFMNGMT/MIPV6/Handover/Handover2] ; 
$multiFaceNode4 install-ifmanager $handover4 ; 
$nd_mn7 set-ifmanager $handover4 ; 
$handover4 nd_mac $nd_mn7 [$iface7 set mac_(0)] ;#to know how to 
send RS 
$nd_mn8 set-ifmanager $handover4 ; 
$handover4 nd_mac $nd_mn8 [$iface8 set mac_(0)] ;#to know how to 
send RS 
 
#$handover set classe 3 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
set ifmgmt_cn [$router0 install-default-ifmanager] ; 
#set ifmgmt_cn [$router1 install-default-ifmanager] ; 
 
# install MIH in multi-interface node 
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set mih [$multiFaceNode install-mih] ; 
$handover connect-mih $mih ;#create connection between MIH and iface 
management 
 
set mih2 [$multiFaceNode2 install-mih] ; 
$handover2 connect-mih $mih2 ;#create connection between MIH and 
iface management 
 
set mih3 [$multiFaceNode3 install-mih] ; 
$handover3 connect-mih $mih3 ;#create connection between MIH and 
iface management 
 
set mih4 [$multiFaceNode4 install-mih] ; 
$handover4 connect-mih $mih4 ;#create connection between MIH and 
iface management 
 
# install MIH on AP/BS 
set mih_bs [$bstation802 install-mih] ; 
set tmp_bs [$bstation802 set mac_(0)] ; 
$tmp_bs mih $mih_bs ; 
$mih_bs add-mac $tmp_bs ; 
 
# install MIHb on AP/BSb 
set mih_bs [$bstation802b install-mih] ; 
set tmp_bs [$bstation802b set mac_(0)] ; 
$tmp_bs mih $mih_bs ; 
$mih_bs add-mac $tmp_bs ; 
 
# install MIHb on AP/BSb 
#set mih_bs [$bstation802c install-mih] ; 
#set tmp_bs [$bstation802c set mac_(0)] ; 
#$tmp_bs mih $mih_bs ; 
#$mih_bs add-mac $tmp_bs ; 
 
set mih_bs [$bstation802_16 install-mih] ; 
set tmp_bs [$bstation802_16 set mac_(0)] ; 
$tmp_bs mih $mih_bs ; 
$mih_bs add-mac $tmp_bs ; 
 
set mih_bs [$bstation802_16b install-mih] ; 
set tmp_bs [$bstation802_16b 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 tmp20 [$iface1 set mac_(0)] ;#in 802.11 one interface is created 
$tmp20 mih $mih ; 
$mih add-mac $tmp20             ;#inform the MIH about the local MAC 
 
set tmp20 [$iface2 set mac_(0)] ;#in 802.16 one interface is created 
$tmp20 mih $mih ; 
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$mih add-mac $tmp20             ;#inform the MIH about the local MAC 
 
####################################################################
############################### 
 
# Now we can register the MIH module with all the MACs 
set tmp20 [$iface3 set mac_(0)] ;#in 802.11 one interface is created 
$tmp20 mih $mih2 ; 
$mih2 add-mac $tmp20             ;#inform the MIH about the local 
MAC 
 
set tmp20 [$iface4 set mac_(0)] ;#in 802.16 one interface is created 
$tmp20 mih $mih2 ; 
$mih2 add-mac $tmp20             ;#inform the MIH about the local 
MAC 
 
####################################################################
############################### 
# Now we can register the MIH module with all the MACs 
set tmp20 [$iface5 set mac_(0)] ;#in 802.11 one interface is created 
$tmp20 mih $mih3 ; 
$mih3 add-mac $tmp20             ;#inform the MIH about the local 
MAC 
 
set tmp20 [$iface6 set mac_(0)] ;#in 802.16 one interface is created 
$tmp20 mih $mih3 ; 
$mih3 add-mac $tmp20             ;#inform the MIH about the local 
MAC 
####################################################################
############################### 
# Now we can register the MIH module with all the MACs 
set tmp20 [$iface7 set mac_(0)] ;#in 802.11 one interface is created 
$tmp20 mih $mih4 ; 
$mih4 add-mac $tmp20             ;#inform the MIH about the local 
MAC 
 
set tmp20 [$iface8 set mac_(0)] ;#in 802.16 one interface is created 
$tmp20 mih $mih4 ; 
$mih4 add-mac $tmp20             ;#inform the MIH about the local 
MAC 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
# set the starting time for Router Advertisements 
$ns at 5 "$nd_bs start-ra" ; 
$ns at 5 "$nd_bs2 start-ra" ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
$ns color 0 red ; 
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#set the bumber of UGS connections 
set nb_UGS 1 ; 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
for {set j 1} {$j < [expr $nb_UGS + 1]} {incr j} { 
 
#Create a UDP agent and attach it to wl_node$j 
set udp_ugs($j) [new Agent/UDP] ; 
$udp_ugs($j) set packetSize_ 1024 ; 
$ns attach-agent $router0 $udp_ugs($j) ; 
#$ns attach-agent $router7 $udp_ugs($j) ; 
 
 
# Create a CBR traffic source and attach it to udp4 
set cbr_ugs($j) [new Application/Traffic/CBR] ; 
 
 $cbr_ugs($j) set packetSize_ 1024 ;#600x8/0.005=960k 
# $cbr_ugs($j) set interval_ 0.005  
 $cbr_ugs($j) set rate_ 7.0Mb ;  
 $cbr_ugs($j) attach-agent $udp_ugs($j) ; 
  
 
# Create the Null agent to sink traffic 
set null0 [new Agent/LossMonitor] ; 
$ns attach-agent $multiFaceNode $null0 ; 
 
# Attach the 2 agents 
$ns connect $udp_ugs($j) $null0 ; 
 
#$ns bind-flowid-to-SBTS 2 
$handover add-flow $null0 $udp_ugs($j) $iface2 1 ; 
 
 
#Schedule start/stop of traffic 
$ns at 5.0 "$cbr_ugs($j) start" ; 
 
} 
 
####################################################################
############################### 
####################################################################
############################### 
 
set nb_UGS 2 ; 
 
for {set j 2} {$j < [expr $nb_UGS + 1]} {incr j} { 
 
#Create a UDP agent and attach it to wl_node$j 
set udp_ugs($j) [new Agent/UDP] ; 
$udp_ugs($j) set packetSize_ 1024 ; 
$ns attach-agent $router0 $udp_ugs($j) ; 
#$ns attach-agent $router7 $udp_ugs($j) ; 
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# Create a CBR traffic source and attach it to udp4 
set cbr_ugs($j) [new Application/Traffic/CBR] ; 
 
 $cbr_ugs($j) set packetSize_ 1024 ;#600x8/0.005=960k 
# $cbr_ugs($j) set interval_ 0.005  
 $cbr_ugs($j) set rate_ 7.0Mb ;  
 $cbr_ugs($j) attach-agent $udp_ugs($j) ; 
  
 
# Create the Null agent to sink traffic 
set null1 [new Agent/LossMonitor] ; 
$ns attach-agent $multiFaceNode2 $null1 ; 
 
# Attach the 2 agents 
$ns connect $udp_ugs($j) $null1 ; 
 
#$ns bind-flowid-to-SBTS 2 
$handover2 add-flow $null1 $udp_ugs($j) $iface4 3 ; 
 
 
#Schedule start/stop of traffic 
$ns at 5.0 "$cbr_ugs($j) start" ; 
 
} 
 
####################################################################
############################### 
 
set nb_UGS 3 ; 
 
for {set j 3} {$j < [expr $nb_UGS + 1]} {incr j} { 
 
#Create a UDP agent and attach it to wl_node$j 
set udp_ugs($j) [new Agent/UDP] ; 
$udp_ugs($j) set packetSize_ 1024 ; 
$ns attach-agent $router0 $udp_ugs($j) ; 
#$ns attach-agent $router7 $udp_ugs($j) ; 
 
 
# Create a CBR traffic source and attach it to udp4 
set cbr_ugs($j) [new Application/Traffic/CBR] ; 
 
 $cbr_ugs($j) set packetSize_ 1024 ;#600x8/0.005=960k 
# $cbr_ugs($j) set interval_ 0.005  
 $cbr_ugs($j) set rate_ 7.0Mb ;  
 $cbr_ugs($j) attach-agent $udp_ugs($j) ; 
  
 
# Create the Null agent to sink traffic 
set null2 [new Agent/LossMonitor] ; 
$ns attach-agent $multiFaceNode3 $null2 ; 
 
# Attach the 2 agents 
$ns connect $udp_ugs($j) $null2 ; 
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#$ns bind-flowid-to-SBTS 2 
$handover3 add-flow $null2 $udp_ugs($j) $iface6 5 ; 
 
 
#Schedule start/stop of traffic 
$ns at 5.0 "$cbr_ugs($j) start" ; 
 
} 
####################################################################
############################### 
set nb_UGS 4 ; 
 
for {set j 4} {$j < [expr $nb_UGS + 1]} {incr j} { 
 
#Create a UDP agent and attach it to wl_node$j 
set udp_ugs($j) [new Agent/UDP] ; 
$udp_ugs($j) set packetSize_ 1024 ; 
$ns attach-agent $router0 $udp_ugs($j) ; 
#$ns attach-agent $router7 $udp_ugs($j) ; 
 
 
# Create a CBR traffic source and attach it to udp4 
set cbr_ugs($j) [new Application/Traffic/CBR] ; 
 
 $cbr_ugs($j) set packetSize_ 1024 ;#600x8/0.005=960k 
# $cbr_ugs($j) set interval_ 0.005  
 $cbr_ugs($j) set rate_ 7.0Mb ;  
 $cbr_ugs($j) attach-agent $udp_ugs($j) ; 
  
 
# Create the Null agent to sink traffic 
set null3 [new Agent/LossMonitor] ; 
$ns attach-agent $multiFaceNode4 $null3 ; 
 
# Attach the 2 agents 
$ns connect $udp_ugs($j) $null3 ; 
 
#$ns bind-flowid-to-SBTS 2 
$handover4 add-flow $null3 $udp_ugs($j) $iface8 7 ; 
 
 
#Schedule start/stop of traffic 
$ns at 5.0 "$cbr_ugs($j) start" ; 
 
} 
####################################################################
############################### 
 
$ns at 2.0 "record" ; 
#$ns at 2.0 "record1" ; 
#$ns at 2.0 "record2" ; 
#$ns at 2.0 "record3" ; 
 
$ns at 120.0 "finish" ; 
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$ns run ; 
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