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Abstract

In a mobile computing enuironment, the mobile de'vices
,cale oy rad\o wtth bctse stations

which are connected to uired netloorks. A process cülled channet allocation prouides maUS to connect
mobile deuices to the network.

I'he Radio Base Station broadcasts its signat o'n Q geographical área, tais área is denoted cela. A

egion maU haue menu base stations, and there maU be ouerlapping celas, trai is, arcas couered by
more than ovle base station.

Arhen ü mobile deuice crosses the bordei of two adjacent celas, it starts a process caLled hand-

)jj, tais process negociatas the transition of leis deuice. from the current base station to the Hein

ase station. MlanU mores on mobile camputãng do not consider the área of the ouerllaping celas.

Elomeuer, there are clreas aohere Q mobile deuice may be abre to obtain enough signcLI of good qualitU

:rom two or more base statàons. We suggest meio policies for the band-o$, where the decision to

;tansfer Q mobile deuice, in all clrea of ouerllaping celas, may atso be statted by the base stations.

I'his mora presente some policias to do the distribution of the active mobile deuices amonq th
base stations, in ordem to better use the auüilable resources.
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Rnsu»ro

Em uln ambiente tradicional de Clomputação Móvel, as, -- "--u'-uç' "'uveis se comunicam através de

comunicação sem fio com bases, que por sua vez estão ligadas à rede fixa. Um processo denominado

alocução de canais disponibiliza recursos para que uma unidade móvel possa se conectar a rede

Uma célula é uma área geográfica atendida por um transmissor, ou melhor, por uma estação base

de rádio. Em uma região podem ser instaladas mais de uma estação, ocasionando a sobreposição
de células.

Quando uma unidade em movimento atravessa a região de fronteira enfie estações base adjacentes.

ela aviva um processo chamado band-o!#l que negocia a transição desta unidade para a nova base. Em

grande parte dos trabalhos da literatura, as áreas de cobertura das bases são consideradas disjuntas.

Entretanto, existem áreas de intersecção onde sinais de mais de uma base estão disponíveis. Nós

propomos novas políticas onde o band-o# também pode ser realizado por iniciativa das bases. ou

soja, a decisão de transferir uma unidade móvel, em uma área de intersecção, também fica a cargo
da base que está responsável por ela.

Este trabalho apresenta algumas estratégias para repartir as unidades móveis ativas em áreas de

intersecção entre as bases, de forma a aproveitar melhor os recursos disponíveis.
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Capítulo l

Introdução

Nos últimos anos os avanços na área de computação móvel superaram muitas expectativas. O

aumento de potencial e popularidade dos dispositivos portáteis (PD.4s, palmfops, e band-Àe/ds), a

grande ascensão das telecomunicações, incluindo a grande utilização de pedes celulares, foram alguns

dos motivos que alavancaiam este processo. Novos tipos de pedes de celulares emergem com cada

vez mais iecuisos, no entanto cada vez mais usuários estão se integrando a esta tecnologia, exigindo
novas técnicas para otimizar a utilização destes recursos.

O conceito de comunicação sem âo está ligado ao fato de não haver ligação física enfie os dispo-

sitivos envolvidos na comunicação, sendo esta feita através de ondas eletromagnéticas que trafegam
pelo espaço.

A denominação Computação Móvel, ou Computação Nâmade, se dá ao ambiente de computação

onde os dispositivos móveis se comunicam com a paire fixa da rede através de comunicação sem

fio [24]. A computação móvel amplia o conceito tradicional da computação distribuída. Um sistema

distribuído com computadores móveis consiste em uma infra-estrutura fixa que está interligada a
uma parte móvel (Figura l.l).

A computação móvel provoca mudanças na forma de trabalho dos sistemas distribuídos. os quais

possuem alguns fatoies de influência, como os quais apresentados a seguir:

e Mobilidade: Introduz restrições inexistentes na computação fixa tradicional, favoráveis ou não.

que influenciam o ambiente. A capacidade de movimentação de uma unidade móvel durante a

comunicação com a rede fixa provoca mudança na forma como as informações devem ser vis-

tas. Certas configurações do ambiente tradicional passam agora para um ambiente dinâmico

exigindo maior flexibilidade por parte destas configurações. Uma das novas características

l



Estaçâb Base de Radio

e Unidade MÍ)vel

Comunicação sem fio

Comunicação com fio

Figura 1.1. Ambiente de computação móvel

inerentes a computação móvel é o conceito de localização das unidades móveis, pois depen-

dendo da posição, anual ou futura, os serviços requisitados por esta unidade podem oferecer
diferentes respostas.

B Comunicação sem fio: Outro favor considerável é a instabilidade do canal, que provoca va-

riações na taxa de transmissão durante a comunicação, podendo até ocorrer desconexões

inesperadas. A largura de banda disponível, a alta taxa de erros e os riscos à segurança
(comparado aos índices da rede fixa), são dificuldades inerentes ao meio sem fio

Portabilidade: Devido à possibilidade de movimentação, os dispositivos móveis ficam menores

e mais leves, sendo cada vez mais portáteis. Entretanto, isso pode gerar diversas restrições

como limitação de energia, de capacidade de armazenamento e de poder de processamento

Logo, todas estas restrições tem que ser superadas considerando que um dos objetivos da
computação móvel é oferecer recursos comparáveis aos conseguidos em um ambiente de com.

putação tradicional, mas com mobilidade [14].

e

a que os dispositivos móveis possam se comunicar a qualquer momento, e a qualquer lugar, é

necessária uma área geográfica totalmente coberta. Isto é, devem existir células em todas regiões.

l.Jma célula é uma área geográfica atendida por um transmissor, ou melhor, por uma Estação Base

de Rádio i(ERB) também chamada de .4/oóíZÍfy Supporf SfafÍon (Mss). Esta área é definida por

todo ponto onde o sinal transmitido pela ERB possa ser recebido dentro dos limites aceitáveis de

ruídos e interferência. Entretanto, as células não tem filma definida, idealmente seriam circulares.
Em vários artigos usa-se o termo Estação Rádio Base(ERB), apesar de Estação Base de Rádio ser a traducãn d

Rad o Z?ase Slalion mais conveniente em português

Pai

e
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mas na prática são irregulares, dependendo do relevo e tipologia da região. Para fins de análise e

simulação, na maioria dos casos as células são representadas por hexágonos [19]. Porém na prática.

em alguns pontos podemos ter sinais de mais de uma ERB, nesses casos temos uma sobreposição
de células.

Durante o planelamento das regiões atendidas pelo sistema de comunicação, a localização das

ERBs deve estar espacialmente distribuída de forma a fornecem sinal à toda a área de cobertura

pré definida. Nesse ponto, vários favores podem interferir nesta cobertura, desde características

geográficas da região até fatal es climáticos. Devido a favores como potência do sinal de transmissão.

distância entre ERBs, sobreposição, dentre outros, a distribuição deve ser bem dimensionada ou

mesmo superdimensionada. Anualmente as redes móveis apresentam como tendência, as micro ou

pico células [201, as quais possuem algumas centenas de metros de raio, e possuem menor abrangência
geográfica e permitem oferecer mais recursos nas áreas de cobertura.

1.1 0bjetivos

O trabalho de pesquisa aqui exposto, ilustra estratégias que exploram uma melhora na qualidade

de serviço em sistemas de comunicações móveis. Porém, este trabalho não visa todos os aspectos
de qualidade, mas sim alguns pontos como:

B Maximizar a possibilidade que uma conexão seja mantida do início até o fim desqado pelo

usuãno, sem interrupções e independente da mobilidade da Unidade À']óve] (UM)

. Balancear o número de unidades móveis entre as Estações de Rádio Base (ERB). Cada ERB

oferece ao sistema uma quantidade limitada de recursos, que em algum momento podem

estar sobrecarregados, enquanto que ERBs adjacentes podem estar com pouco uso. Logo, um

balanceamento de UMs entre estas ERBs melhora a distribuição dos recursos disponíveis

1.2 Organização do text

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: o próximo Capítulo "Os Canais", apre-

senta como os dados são transmitidos, assim como a interferência e formas de planeamento do uso

dos canais. Em seguida o Capítulo "Alocação de Canais" relata as técnicas utilizadas para o uso

dos canais, assim como sua distribuição e processos derivados deste fato. Já no capítulo seguinte,

propomos um modelo que utiliza estratégias de transição de unidades móveis entre células com

3



balanceamento de carga, para atender aos objetivos desta dissertação. O Capítulo "A Mobilidade"

apresenta a necessidade do uso de modelos de mobilidade, pala uma melhor avaliação do compor-

tamento de sistemas de computação móvel. Ainda neste capítulo, veremos o modelo utilizado nos

testes e simulações apresentados nesta dissertação. O Capítulo "0 Simulador" apresenta o estudo de

simuladores para computação móvel, o motivo de optar pela implementação do simulador próprio,

assnn como a sua construção. O Capítulo "Simulação" apresenta os métodos, Configurações e resul.

Lados das estratégias sugeridas, comparando-as com a estratégia tradicional. Enfim, para finalizar

temos o Capítulo das considerações finais onde estão inseridas as perspectivas e conclusões.



Capítulo

Os Canais

A.s comi nicações entre as unidades móveis e as ERBs, se dão por ondas elettoma9nétãcas,

itrnués delas que são formados os canais de coTnunicação. Os cnTtnis são compartilhados pelo

sistema para prover acesso à rede Jüa, no entanto ü forma como os canais são designados às

unidades pode ser obtida através de diuerslLS técnicas. Dentre elas ü FDMA, TDMA e a CDMA.

Além disto, a interferência é 'üm dos fatores limitahtes do desempenho do sistema celblat. e o

ptnnejümento cuidadoso dos canais pode minimizar os seus efeitos.

2.1 Definições

Os canais são responsáveis por "carregar" as informações que são geradas, ou requisitadas pelas

unidades móveis. Os sistemas móveis também sofrem com o limite de espectro de freqüências

disponível para canais de rádio. Este problema limita sua banda passante assim como a quantidade

de canais. Consequentemente, limita a taxa de transmissão conseguida por usuário, bem como o

número total de usuários admitidos no sistema simultaneamente. Nestes sistemas os canais de rádio

sao os recursos primordiais pala estabelecem a conexão dos usuários com a rede fixa. Além disso a

utilização eficiente dos canais sempre constituiu um favor importante pala a Qualidade de Serviço
(QoS) dos sistemas.

Os canais são definidos a partir do espectro de freqüência, sendo este um recurso limitado e que

exige um tratamento a fim de compartilhar o meio de comunicação. As técnicas mais Utilizadas

usam princípios básicos para dividir o espectro, por exemplo, dividir em várias faixas de freqüência,

5
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permita usar todo o espectro disponível, sem que existam problemas de compartilhalnento.

O compartilhamento de recursos é uma folha muito eficiente de se obter alta capacidade em

uma rede de comunicações. Os canais disponíveis são os recursos que o mecanismo de acesso deve

compaitilhai para que qualquer terminal acesse o sistema. Uma das formas onde os canais são

designados aos usuários por demanda, é o esquema chamado de Acesso Mlúltiplo com Alocução por
Demanda, ou simplesmente Múltiplo Acesso [30].

De acordo com a forma com que o espectro é disponibilizado aos usuários, tem-se a classificação

geral de sistemas em Faixa Estreita ou Faixa Larga. Em um sistema faixa estreita, a faixa de

freqüências é subdividida em várias faixas menores. Em sistemas faixa larga, toda ou grande parte
da banda de freqüências é disponibilizada aos usuários, como um único bloco.

Há pelo menos três formas básicas de se realizar múltiplo acesso, nomeadas de acordo com o
mecanismo chave usado para implementá-las:

base no (s/ofs detempo tempo)e uma divisão) baseadou mesmo

. Múltiplo Acesso por Divisão de Fieqüência (FDMA);

. Múltiplo Acesso por Divisão de Tempo (TDMA);

e Múltiplo Acesso por Divisão de Código (CDMA).

Enquanto o FDMA e o CDMA são, respectivamente, técnicas faixa estreita e faixa larga por
natureza, o TDMIA permite ambas as formas de implementação [29].

2.2 1\múltiplo acesso

.FDMA

A maneira usual de se realizam um esquema FDMA é através da associação de um canal a

cada pequena faixa do espectro de freqüência, de forma a minimizar a interferência gerada

pela proximidade de faixa de freqüência adjacentes (Figura 2.1). Usualmente, o que se chama

de "canal" são as duas bandas associadas ao par de portadoras, direta (base para móvel)
e reversa (móvel para base). Sistemas FDMA são usualmente implementados segundo a
arquitetura faixa estreita. Tanto sistemas analógicos como digitais podem sei implementados
com a técnica FDMA.

.TDMA

6
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Figura 2.1. Múltiplo Acesso por Divisão de Freqüência(FDMA).

Esta técnica consiste em alocar os canais segundo um espaçamento temporal. Cada faixa de

freqüência é dividida em pequenos intervalos de tempo, ati'avés de informações contidas em

cada intervalo obtem-se os dados a qual dispositivo a informação pertence. Em alguns mode-

los é feita uma combinação com o processo de divisão de freqüências, desta forma temos uma

pequena faixa de freqiiência que é dividida em intervalos de tempo (TDMA faixa estreita). A

Figura 2.2 mostra um diagrama de transmissão no modelo TDMA. A transmissão ocorre em

rajadas, cada usuário transmite ou recebe sua informação numa rajada dentro dos respectivos

intervalos. Essa forma de transmissão também leva a um menor desgate de bateria se com-

parado ao FDMA. Entretanto existe uma sobrecarga de informações de controle (Quer'ãead),

a característica de transmissão em rajadas requer um tratamento mais minucioso no que diz

despeito à sincronização. Os bits necessários nesse tratamento em conjunto com o fato de
haver intervalos de tempo, gera um alto custo adicional.

.CDMA

A técnica CDMA possui as seguintes características básicas: todos os usuários podem trans-

mitir simultaneamente, nas mesmas frequências e utilizando toda a banda disponível. Ao

invés de se fazer a separação entre usuários através de freqüência ou freqüência / tempo, a

cada usuário é designado um código, de forma que sua transmissão possa ser identificada.

Os códigos usados têm baixa correlação cruzada (idealmente zero), ou soja, são ortogonais,
fazendo com que as informações contidas nas várias transmissões não se confundam. No outro

extremo da comunicação, o receptor tem conhecimento do código usado, tornando possível a

decodificação apenas da informação de seu interlocutor. O CDMA baseia-se em um conceito

7
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Figura 2.2. Múltiplo Acesso por Divisão de Tempo (TDMA).

denominado espalhamento espectral (Spread Specfrum). Através dessa técnica, o sinal origi-

nal que se deseja transmitir é espalhado por uma banda muito maior que a necessária para

sua transmissão, mesmo assim a energia total é mantida. Uma das técnicas de espalhamento

espectral bastante difundida, o salto em freqüência, utiliza um código que determina em qual

será a ordem que a frequência é alterada. Isto é, de tempos em tempos, o sinal portador do

sinal altera sua freqüência numa ordem pré estabelecida, que é conhecida apenas pelo trans-

missor e pelo receptor. Através do código apropriado, a informação do usuário desejado é
extraída do meio (Figura 2.3).

fi: liú:iliáài

Figura 2.3. Múltiplo Acesso por Divisão de Código(CDMA).
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2.3 Interferência

Os canais são gerenciados de forma a atender a demanda dos usuários utilizando-se o princípio

da reutilização de freqüências. Com a limitação do número de canais disponíveis, mais do que uma

ERB utiliza o mesmo grupo de freqüências para a comunicação com as UMs, entretanto este reuso
pode geiai interferências que preU udicam o sistema.

Interferência é o maior favor ]imitante no desempenho de sistemas celulares. Fontes de inter-

ferência incluem: outra unidade móvel na mesma célula, uma chamada em andamento em uma

célula vizinha, outras estações base operando na mesma faixa de üeqüências, ou algum sistema

não-celular que cause interferência ao sistema celular. Os dois principais tipos de interferência

gerada no próprio sistema celular são a interferência co-canal e a interferência de canal adjacente.

O reuso de frequências implica que em uma dada área de cobertura existam algumas células que

utilizam um mesmo conjunto de freqüências. A utilização destas células em posições geograficamente

próximas podem gerar interferência, a qual é denominada interferência cc-canal. Para reduzir esta

interferência, as células cc-canal devem sei espaçadas por uma distância mínima, de coima que soja

garantido um isolamento adequado entre elas. O cálculo de interferência é feito através da relação

entre o sinal desejado, e os sinais interferentes [29], sendo que a razão entre eles deve ser maior que
um limiar conhecido.

Interferências que resultam de sinais que estão numa faixa de freqüências adjacente à faixa do

sinal utilizado pela UM são chamadas interferências de canal adjacente. Em alguns casos, a estação

base pode ter dificuldade em se comunicam com um usuário cujo sinal está fraco. A interferência de

canal adjacente pode ser minimizada através de filtragem adequada e uma correra alocução de canais

entre células. Como para cada célula é alocada apenas uma fração dos canais disponíveis, deve ser

evitada a alocução, para uma mesma célula, de canais de freqüência adjacentes. A interferência de

canal adjacente pode ser reduzida, através do afastamento das faixas de fteqüência pelo processo de

alocação de canais [29]. Esquemas de alocução de canal devem também prevenir uma outra fonte

de interferência de canal adjacente, que é o uso de canais adjacentes em células vizinhas. Esse é um
problema de solução ainda mais complexa.

Geralmente, para efeito da alocução dos canais é utilizado como parâmetro a distância mínima de

reuso, que corresponde a menor distância física para o uso de dois canais com a mesma freqüência

(Figura 2.4). Nesta dissertação, o conceito de canal empregado será independente do método de
acesso ao meio.
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Figura 2.4. Esquema com reuso de canais, com fator igual a 7 (Cada cor ou número corresponde
a um conjunto de canais).

2.4 Planejamento dos canais

O planeamento de canais, de forma geral, representa o processo de distribuição de canais para
cada ERB, o qual deve ser otimizado.

Cada ERB é a responsável por fornecer um, ou mais, de seus canais disponíveis para cada unidade

móvel localizada em sua área de cobertura. Com a tendência de diminuição destas áreas para um

quadro de micro/pico células 1201, existe uma maior possibilidade de uma UM migrar de uma região

coberta por uma ERB para outra, consequentemente aumentando a preocupação em manter a
conexão durante estas transições.

De uma outra forma pode-se dizer que quando uma nova chamada é efetuada, e esta não obtem

um canal para sua conexão, o "tempo real de permanência da chamada" (TRPC) é zero. Quando

uma nova chamada consegue um canal e completa a ligação até o fim do serviço, caracteriza-se como

"tempo exigido de permanência de chamada" (TEPC) o tempo total desta ligação, que neste caso
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chamada aceita
TRPC>0

Figura 2.5. Diagrama de comunicação de uma unidade móvel.
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Capítulo

Alocação de Canais

.4 a/oração de canais consiste em dísthóuír um conyanfo de canais disponúeis na sistema entre

as .Estações Z?ase de -Rádio. .Este cap#&/o apresenta /almas trnd clonais de aZocação, dentre

e/as as a/ocaçães Fina, .Dinâmica, e HzÜHda. ,4 fransiçãa das unidades máueis de wma célu/a

nra outra é tratada pelo processo chamado band-oR. Este cal)ítl lo ainda trata do en$!eiramento

dos requisições de band-ofE, além de casos onde é feita uma reserva de canais ezclssiuos para o

3.1 Definições
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ni enm'e sl. u melhor aproveitamento espacial dos

recursos (tempo, frequência, código, etc) se reduz a achar um conjunto máximo de arcos indepen-

dentes, ou um clique no grato. Esses problemas são NP-completos j10, 18, 13], e algumas heurísticas
são introduzidas para resolução destes problemas.

Várias técnicas de alocação de canais podem ser encontradas na literatura j19], todas com o obje-

tivo de conseguir um gerenciamento eficiente na distribuição dos recursos. Basicamente, as técnicas

de alocução são caracterizadas por dois extremos: Alocução Fixa de Canais (AFC) e Alocução
Dinâmica de Canais (ADC). Existe também outra técnica que consiste na combinação das duas
anteriores, a Alocação Híbrida de Canais (AHC).

são interligados por interfei'eun] arco se esses l

3.2 Alocação fixa

Nas estratégias com Alocução Fixa de Canais (AFC) os canais são distribuídos entre as células. de

coima que cada uma possua seu grupo exclusivo de canais. Esta distribuição de canais deve seguir

o critério da distância mínima de ieuso, mencionada no capítulo anterior. Este tipo de alocução

depende fortemente de uln processo de planeamento de freqüências durante a instalação, e não é
capaz de se adaptar dinamicamente às variações de tráfego.

Existem basicamente duas estratégias de distribuição: uniformes, ou não uniformes. Nas es-

tratégias uniformes, o mesmo número de canais é distribuído pala todas as ERBs. Nas estratégias

não uniformes, cada ERB pode ter um número direi'ente de canais, dependendo do dimensiona-

mento de demanda da região onde ela se encontra. Em simulações [19], sistemas que possuem

uma distribuição não uniforme dos canais reduzem os bloqueios de novas chamadas, assim como

os bloqueios de band-o#l se comparados aos resultados encontrados em sistemas com distribuição
uniforme.

Mesmo com o pré-dimensionamento, existem estratégias que permitem o empréstimo de canais

a ERBs vizinhas (sem descaracterizar a AFC) Este empréstimo só pode sei realizado desde que

não interfira na distância mínima de reuso. Na Figura 3.1, é demonstrado um empréstimo de um

canal da célula com o grupo l de frequências. Entretanto, o empréstimo não é permitido, no caso

assinalado pela seta pontilhada. Isto em consequência da proximidade de uma célula com o mesmo

grupo de frequências, caso este, que não acontece na situação assinalada pela outra seta.

Dentro deste grupo podemos mencionar duas categorias: Simples e Híbrida, sendo que a primeira

permite que qualquer canal disponível possa ser emprestado, enquanto que a segunda separa em dois

grupos de canais, os nominais, os quais não podem emprestados, e o grupo com os canais restantes

13



Nao Permitido
A

Permitido

Figura 3.1. Empréstimo de canais

que podem sei emprestados. Na Tabela 3.1, encontrada em [191, temos uma comparação entre os
tipos de alocação fixa de canais.

Estratégia Complexidade Flexibilidade Desempenho de

Alocação

Melhor que AI)C e

Empréstimo Híbrido de

canais em alto tráfego

Mlelhor que AFC pula

em tráfego leve ou mo-
derado

Melhor que AFC pura
em tráfico leve ou mo.
derado Melhor que
Empréstimo Simples de

canais com alta carga

Fixa (pura) Baixa

Empréstimo simples de canais Moderada-alta

Empréstimo híbrido de canais Moderado Moderada

Tabela 3.1. Comparação entre estratégias de alocação fixa de canais

3.3 Alocução dinâmica

Nas técnicas com Alocação Dinâmica de Canais (ADC) não existe uma pré associação dos canais

a cada ERB, e os canais são associados dinamicamente conforme a demanda do sistema. Estas
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têm como característica uma melhor adaptação às variações de tráfico do sistema. Entretanto.

a escolha de um canal candidato, pode ser uma tarefa complexa. Para demonstrar isto pode-se

dizei que a escolha do canal baseia-se em uma função de custo complexa que leva em Consideração

vailãveis como probabilidade de bloqueio em células vizinhas, freqüência de uso de um mesmo

canal, distância de ieuso, distribuição dos canais por todo sistema, média geral da probabilidade de
bloqueio no sistema, dentre outras [19].

Todos os canais podem ser usados por qualquer célula, desde que atendam às condições mínimas

de uso para aquela célula. Os algoritmos ADC podem ainda sei classificados como: centra/ãzados

ou dásfríóuádos. Nos centralizados, um conjunto de canais é mantido por um controlador central o

qual possui informações sobre todos os canais do sistema e os doca temporariamente conforme a

necessidade das ERBs. Nos esquemas distribuídos a decisão de qual canal alocar é tomada por cada

uma das ERBs utilizando informações locais sobre os canais disponíveis nas células vizinhas. Ainda

podemos destacam- dentre os esquemas distribuídos aqueles que tomam como parâmetro básico. o

nível de potência do sinal de transmissão. Na Tabela 3.2 é feita a comparação entre as estratégias
de alocação dinâmica j19]. '

Apesar das grandes vantagens aparentes da alocução dinâmica de canais, em Situações com muito

tráfego, principalmente se o mesmo íor uniforme, a alocação fixa de canais tem melhor desempe-

nho j19]. Isto ocorre devido ao fato de que com a ADC, as distâncias entre ERBs com canais de

mesmas características, são em média bem maiores que as distâncias mínimas de reuso. Outra con.

Tabela 3.2. Comparação entre Estratégias de alocação dinâmica de canais.
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3.4 Alocação híbrida

Na alocução híbrida as estratégias de alocação fixa e dinâmica são combinadas para se obter um

bom desemperJho em diversas situações de tráfego, uniforme ou não. Neste caso o número de canais

disponíveis são divididos enfie conjuntos fixos e dinâmicos, sendo eles trabalhados de forma análoga
aos esquemas anteriores.

3.5 Hand-oH'

Um grande número de requisições de band-(4J17s, pode exigir uma maior eficiência da alocação

de canais. Para exemplificar isto, em ambiente de micro/pico células a probabilidade de ocoiiem

band-o#s é maior que em ambientes de células maiores. Gelando uma sobrecarga no sistema, no

sentido que sempre que ocorre este processo, existe uma nova disponibilização de canais para atender

a unidade móvel que está chegando a esta região. Caso não existam canais disponíveis, ocorre a

desconexão da unidade provocando então perda de qualidade no serviço.

Os band-o#s ocorrem de duas formas: forma suave ou "abrupta", o band-o# suave, realiza-se

de uma maneira em que a unidade móvel não fica totalmente desconectada. Ela fica conectada

através de um enlace de rádio na antiga ERB, e através de outro enlace na outra ERB (para a qual

está migrando). Após o registro na nova ERB, ele desfaz o enlace com a antiga ERB. Na forma

"abrupta", a unidade móvel se desconecta totalmente da ERB onde está aquando, e revindica um

canal para a nova ERB, e só depois do registro ela se reconecta novamente ao sistema, neste caso
a unidade móvel passa um pequeno pei'iodo totalmente desconectada do sistema.

Ainda existem sistemas que estabelecem esquemas que priorizam os band-o#s em relação às novas

chamadas com o intuito de manter a qualidade do serviço. Pai'a isto, existem técnicas de Reserva
de Canais, e Fila de Requisição de band-o#s.

3.6 Reserva de canais

Esta técnica oferece uma nlaioi eficiência para realização de band-o#b. A idéia é simplesmente

reservei um número de canais pala serem usados somente para o processo de band-(Z8 sendo que

o restante dos canais são compartilhados pelas novas conexões, e pelos band-o#s. Entretanto.

deve-se analisar as condições do tráfego do sistema, para avaliar o número correio de canais a

serem reservados. Uma desvantagem está na redução do número de canais disponíveis para novas
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, '-'~' -,u"u-' uo'- "ü-ç"l .Lcbcl'vduus, estes nao poderão
ser utilizados.

Em [81, uma estratégia de reserva de canais adaptativa às variações do tráfego é proposta através

da avaliação da potência do sinal da unidade móvel. Quando se sabe quando uma unidade móvel

se aproxima de uma nova ERB, então é solicitada uma reserva de canal pala a nova ERB, é desta

coima que as reservas são efetivadas. Assim a capacidade de reserva de canais pode ser eficientemente

controlada de acordo com a variação do tráfego.

conexões, portanto mesmo que existam canais livresP S T

3.7 Fila de requisição de hamd-o#b

As requisições de band-o#s são colocadas numa fila (FITO), e atendidas conforme a disponibili-

dade de canais na célula. Cada requisição permanece nesta fila durante um certo tempo limite, caso

ela não sqa atendida, então a requisão é cancelada. Este certo tempo limite é definido pelos níveis

de potência de sinal das unidades móveis, sendo estabelecidos dois níveis de referência: o limite de

recebimento e o limite mínimo. O primeiro consideramos sei' o nível onde a potência do sinal de

uma nova ERB ultrapassa a potência da ERB atual, e a segunda o nível mínimo aceitável para que

exista comunicação. Esta técnica também apresenta melhoras na taxa de bloqueio de band-o#s jlg].
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Capítulo 4

Trabalhos l:relacionados à Intersecção
de Células

Muito trabatttos relaciovtados com a atocação de canais, não retratam especi$camente Q inter-

secção entre células. EbtretaTtto, no contento desta dissedüção, esta questão é fundamental.

Neste capítulo foram selecionados dois trabalhos que utilizam Q intersecção de célbtüs como fa-

;or fundaTnental, além de apresentar várias estratégias utilizadas para formar as idéias desta
dissertação.

4.1 Considerações iniciais

Este capítulo apresenta resumos de alguns trabalhos relacionados com esta dissertação. No

entanto existe uma variedade de trabalhos que se enquadrariam no mesmo segmento deste trabalho.

a alocação de canais. Dentre eles, vários algoritmos de alocução fixa de canais, com características

interessantes de empréstimo de canais [38]; ou mesmo trabalhos de alocução dinâmica de canais que

utilizam técnicas de Inteligência Artificial jl]. Entretanto vamos focar nos trabalhos relacionados

diretamente a característica de sobreposição de células, onde existem regiões que possuem mais do
que uma opção de ERB para a conexão.

Entre os esquemas baseados em alocução fixa de canais existem muitas alternativas possíveis para

aproveitar a sobreposição de células. Dentre elas, vamos destacar o Dárecf Refrg/ ÍZ.RJ e .Direcfed

.17and-o# rZ)W2, que levam vantagem do fato que alguma porcentagem das unidades móveis poderem
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obter sinal com qualidade de duas ou mais ERBs j19]. Com direcf refry, se uma UM realiza uma

tentativa de conexão, e a ERB não tiver nenhum canal livre, a UM pode então tentar se conectar

a um canal livre em outra ERB, desde que esta possa fornecer um nível suficiente do sinal. Já o

esquema do direcfed band-o# utiliza uma idéia que vai mais além, quando uma ERB tem todos.

ou quase todos seus canais em uso, ela pode dirigir algumas das conexões em andamento, em seu

domínio, pala a ERB adjacente. A motivação está no fato de se poder redistribuir as chamadas das

ERBs sobrecaiiegadas para ERBs com menor carga. Ambos os esquemas acima tem como objetivo

melhorar o desempenho do sistema. Os índices de melhoria estão ligados a porcentagem de unidades

localizadas nas regiões de sobreposição de células. A seguir dois trabalhos serão abordados, sendo o

primeiro um esquema baseado no dãrecf band-ol#l, e o segundo um esquema que prioiiza os band-a#s.

4.2 .Handouer seletivo para distribuição de tráfego em comunicações móveis

Este trabalho, (SHOT) [15], é baseado no conceito de alocução fixa de canais. Nele é proposto

uma otimização baseada na sobreposição das células. Se o tráfego de uma célula aumentar tempo-

rariamente, de foi'ma que a taxa da utilização do recurso excede um limite predefinido, o SHOT

entrega algumas conexões desta célula para outras células adjacentes. Entretanto, apenas as co...

nexões que estiver'em em áreas de intersecção de células podem ser redirecionadas através de um
band-of.

Um exemplo da proposta utilizando o SHOT, é mostrado na Figura 4.1. Onde, os índices de ZI

à 27 representam as células adjacentes. Supondo ainda que todos os canais de ZI estão ocupados,

mas 22 e 25 possuam canais livres. Quando uma nova chamada é realizada em ZI, os níveis do sinal

de recepção de cada unidade já conectada em ZI é medida pelas ERBs de 22 e 25, neste conjunto

um pai (ERB e unidade móvel) é escolhido a partir daqueles que obtiverem o melhor nível de sinal.

Neste exemplo, a ERB em 25 pode ser escolhida, desta forma uma unidade em ZI realizará um

band-o# para 25, deixando agora um canal livre em ZI para esta nova chamada.

Em [15], quanto maior for a intersecção entre as células, maior será o desempenho do sistema.

Os autores propõem sistemas com maiores áreas de intersecção, porém este aumento pode causar

excesso de interferência co-canal. A expansão da área de cobertura da células pode deixar o critério
da distância mínima de reuso de canais comprometido.

Um melhor desempenho do algoritmo depende de como é selecionada a unidade móvel de uma

célula sobrecarregada. O SHOT apresenta três coimas de se iealizai esta escolha.

Na primeira forma (SHOTI), o algoritmo seleciona a unidade móvel com o nível mínimo da

19



D ireção do band-off - SH OT

Figura 4.1. Princípio de funcionamento do esquema de .Handouer seletivo

recepção. Isto é, a unidade móvel escolhida é aquela mais afastada da estação. Neste caso, só

é necessário medir o nível de sinal na ERB anual onde a unidade está conectada. Embora este

controle de seleção seja muito simples, a unidade móvel selecionada pode não ter o nível requerido
de recepção na nova célula.

Em SHOT2, todas as unidades móveis da ERB em questão medem o nível da recepção das ERBs

adjacentes que têm um ou mais canais livres. SHOT2 seleciona a unidade móvel que possui o

maior nível de recepção em uma das ERBs adjacentes. Embora o controle em SHOT2 sela mais

complexo, este fornece uma melhor qualidade do sinal. Entretanto, SHOTI e SHOT2 não levam
em consideração a interferência co-canal.

Em SHOT3, todas as unidades móveis na ERB anual medem o nível da recepção das ERBs

adjacentes que têm ao menos um canal livre. A unidade móvel e a estação que tem o nível mais

elevado de recepção são selecionadas. Este será chamado de par de primeira prioridade. De forma

análoga, o segundo e terceiro pares serão formados. Cada estação selecionada faz sua unidade móvel

medir a possível interferência do canal. O mesmo é aplicado pala o segundo e terceiro par. Então
o pai com menos interferência é selecionado.

Nas simulações realizadas em [15], embora SHOT3 sqa um pouco mais complexo, ele fornece

uma melhoria no desempenho, porém isto está diretamente relacionado ao nível de interferência

co-canal admitido pelo sistema. Dependendo deste nível a melhora pode chegam a 50% em tráfego

uniforme; para condições não uniforme do tráfego, espera-se o mesmo comportamento. Na tabela

4.1, encontra-se uma comparação entre os três algoritmos propostos
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Esquema l Vantagens

SHOT 1 1 Simples controle de seleção

Desvantagens

Não leva em consideração a

interferência co-canal

Não leva em consideração a

interferência co-canal

Complexo controle de seleção

SHOT2 Moderado controle de seleção

do tráfego

Tabela 4.1. Comparação dos algoritmos propostos em [15]

4.3 Esquema de reserva de canais adaptativo

Chang e Sun [81 apresentaram um novo modelo que estabelece um método para reserva de canais

para Ácznd-o# de forma dinâmica. Este método tem como objetivo garantir a qualidade de serviço

(QoS) nas tentativas de band-o!#l em sistemas celulares DS-CDMA. Para isso, alguma capacidade

do ieseiva de canais é necessária. Entretanto, uma quantidade fixa de reservas de canais pode

provocar perda de eficiência pois requisições de band-o# são feitas de forma variável com o tempo.
Este método se adapta às variações da taxa de requisições de band-o#l

Se uma UM encontrar uma ERB vizinha com um sinal mais elevado do que um valor inicial

pre-determinado (Tadd), uma nova ligação é estabelecida com a ERB vizinha enquanto a ligação

existente é mantida. Neste caso, a chamada é dita estar em band-o#suave, sendo este tipo de Àand-

o# utilizado pelos sistemas DS-CDMA. Se o sinal da ERB antiga, ou da ERB nova, cair abaixo de

um valor pré-determinado (7b«p), a ligação correspondente é liberada [361. A Figura 4.2 ilustra
a variação típica do sinal enquanto uma UM sai da área de uma ERB.

E proposto um novo parâmetro (7hs-), que é o ponto inicial de pedidos de reserva de canais.

Este valor é menor' do que Tadd. Se uma UM encontrar qualquer' ERB vizinha com o sinal superior a

7hs.,, a UM emite uma mensagem de pedido de reserva de canais para a ERB vizinha. Mais tarde.

se a potência do sinal cair e permanecer abaixo de 7hs«, durante um pei'iodo predeterminado. a

UM pede à ERB associada para liberar a reserva do canal. Por outro lado, se a potência do sinal

alcançar Ta.íd, então a UM inicia o band-o# usando o canal reservado. Entretanto, a quantidade

de reservas de canais é limitada por um valor máximo pré-determinado. O TRs,, não é um valor
absoluto, é um valor proporcional a Tadd.

A capacidade do sistema depende também da diferença de QoS entre o bloqueio de novas chama-

das e as falhas de /band-o# ]32]. Se for dada maior prioridade para as novas chamadas, isto causa
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Figura 4.2. Reserva de canais para band-o#por mecanismo de limite de sinal.

um aumento nas falhas de band-olâ e vice-versa. Assim, a capacidade do sistema é máxima quando

a probabilidade de bloqueio de novas chamadas é igual à probabilidade de falha de Àa7zd-(4#l

Para manter um equilíbrio entre as probabilidades, o esquema proposto controla o tamanho da

capacidade mínima de reservas, contando os números de bloqueios de novas chamadas e as falhas

de band-ol# Isto é feito através de um mecanismo de sensoriamento proposto em [81.

Surge um problema muito difícil, que é a escolha do intervalo apropriado de tempo que monitore

o sistema, pois o tráfego oferecido varia com o tempo. Um intervalo curto pode ser insuficiente

para oferecer uma estimativa, de forma a determinar o tamanho da capacidade de reserva ]27]. Por

outro lado, a variação dinâmica do tráfego faz o processo de reserva ineficiente, no caso em que o

intervalo de monitoração for demasiadamente longo. Então, o mecanismo proposto atualiza o valor
gradualmente de acordo com a variação dinâmica do tráfego.

Em [81, além de incluir procedimentos de equilíbrio enfie a probabilidade de bloqueio de novas

conexões e bloqueio de band-o#s. Seu desempenho é analisado por um modelo Markoviano em

simulações. Este apresenta melhoras em relação aos modelos de reserva fixa de canais. Segundo os
autores este esquema pode ser usado em várias situações práticas com robustez.

4.4 Análise dos trabalhos

Nesta dissertação, parte das idéias apresentadas em SHOT são utilizadas. Ao realizar uma análise

crítica, o SHOT baseia-se no nível de sinal de transmissão/recepção. No entanto estes sinais são
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instáveis podendo ter variações pela distância, mudanças temporais, ou mesmo pela localidade da

unidade móvel. Por exemplo, em um local fechado existo uma sensível redução do sinal proveniente

de uma ERB, o que pode causal problemas na eficiência dos algoritmos propostos por [15]. Acém

disso, aumentar a área de cobertura das estações implica em um aumento de potência das antenas

gelando maior consumo de energia tanto por parte das estações como das unidades móveis, gerando

assim outros problemas relacionados ao consumo de energia. Com relação ao modelo adaptativo de

reserva de canais, o mesmo apresenta resultados que demonstram que a priorizar o band-o# ajudam
a garantir a QoS do sistema.

As estratégias elaboradas no modelo sugerido desta dissertação utilizam as idéias baseadas em

j151, porém não baseam-se nos níveis de sinais e sim nas regiões de intersecção de células. Além

disso, definem estratégias que priorizam o band-o.#l a fim de garantir a QoS do sistema.
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Clapítulo 5

Modelo Sugerido

Veste capítulo apresentamos a motivação e o detalhamento de vm modelo que considera a in-

.ersecção de áreas de cobertura das ERBs adjacentes. Três estratégias são üpresentadcn para

bethora do sisteTnn, assim como as formas de batanceamento da carga, categoüzndüs como ba-
lancectmebto de carga crítica e permtLTtente.

5.1 Considerações iniciais

Em grande parte dos trabalhos da literatura, as áreas de cobertura das ERBs são consideradas

disjuntas. Quando uma UM se dirige de uma área a outra, e atravessa a fronteira é necessário

efetuar o band-ol8 Entretanto, pode ser que o sinal da ERB inicial ainda soja de boa qualidade.
Podemos ver na Figura 5.1, o funcionamento do modelo tradicional. No caso da UM em movimento

representada à esquerda, quanto mais próxima de uma ERB, melhor será a qualidade de sinal. A

área de cobertura de cada ERB é representada por um hexágono, e a fronteira entre as ERBs é

representada por uma linha. Isto é, a intersecção de regiões com sinal aceitável é considerada nula.

Em termos práticos a âonteira entre ERBs pode ser definida observando-se a potência do sinal

recebido. Esta região de Àarzd-o# está representada na Figura 5.1 pelo retângulo cinza.

A área de cobertura de uma ERB é determinada pelo espaço em que a potência do seu sinal é maior

do que a potência de sinal das outras ERBs. Do ponto de vista da UM, nos modelos tradicionais o

band-o# deve ser feito quando a potência de sinal de uma outra ERB for maior, considerando uma

tolerância pré-determinada. Pode-se usei esta tolerância para evitar que ocorram vários band-o#s
desnecessários quando uma UM se movimenta próxima a fronteira de duas ERBs.
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ERBI ERB2
Oul a

fronteira

reg. band--off

Figura 5.1. Diagrama de nível de sinal no modelo tradicional

Observando que o sinal de uma ERB, digamos ERBi, continua satisfatório até o ponto de nível

mínimo de sinal. Podemos definir uma outra política de band-o:#l onde uma UM efetua o band-o#

apenas quando o sinal do canal utilizado chega ao nível mínimo necessário para a comunicação.

Entretanto, pai'a garantir que nenhuma UM fique com um sinal muito próximo do nível mínimo.

definimos um limite pai'a band-(l#l onde mesmo se o sinal continuar satisfatório, o band-o# para
uma outra base mais forte deve ser iniciado.

Nesta segunda política, o número de band-(Z#s de uma UM, durante a sua movimentação, pode

ser reduzido. Isto pode ser visto na Figura 5.2, onde uma UM faz um movimento "tangente" à

região de fronteira da ERB2. A UM teria que efetuar três trocas de base com a política tradicional,
e nenhuma com a esta segunda política.

ERBI
0

'n:'"'üvel mínimo

Figura 5.2. UM com trajetóría tangente a ERB2

Para as duas políticas apresentadas o band-o# depende apenas da mobilidade da UM e é esta

que decide se muda de base. Entretanto, conforme podemos ver na Figura 5.3, existem regiões de
band-ol#, onde a UM tem mais de um sinal disponível.

A idéia básica do modelo, consiste em aproveitar a existência de regiões geográficas que podem
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BEBI
h

ERBI

Figura 5.3. Diagrama de nível de sinal no modelo com intersecção.

sei atendidas por mais de uma ERB (uma idéia semelhante foi utilizada em [8, 15]). A decisão de

transferir uma UM, em uma região de intersecção, âca a cargo da ERB que estiver responsável por

esta UM. Além disto, em situações reais, uma porcentagem razoável, de 30 a 45% das UMs está em

áreas de intersecção [12]. Cabe então ao modelo estipular uma estratégia para repartir as UMs em
áreas de intersecção.

5.2 Grato de adjacências

Para armazenam de forma eficiente em cada ERB suas regiões de intersecção, utilizaremos um

grato de adjacência. Assim, a partir de informações dos níveis de potência de sinal que cada UM

está recebendo, pode-se deduzir facilmente a região de sua localização (desde que estas informações

sejam repassadas à ERB). Usamos, um grato bipartida cujos nós representam tanto as regiões

de intersecção geográficas (nós negros) como as ERBs (nós brancos). As arestas representam a

possibilidade de conexão com a ERB na região em questão (Figura 5.5). Por exemplo, na célula /

temos a região l que é atendida por apenas por uma ERB. As regiões 2 a 7 são atendidas por mais
de uma ERB (Figura 5.4).

Cada UM aviva estará associada a uma única aresta, que por sua vez está ligada a um nó negro

(região) e um nó branco (ERB). Para que isto seja possível, consideramos que uma UM informa

a sua ERB responsável o nó negro a qual está associado, o qual é obtido através da recepção dos

sinais das ERBs adjacentes (estratégia também utilizada em ]20]). A Tabela 5.1 contêm apenas

os sinais dentro dos valores limites de tolerância de qualidade, e também mostra uin exemplo com

dados. Exemplificando, é através destes dados que a ERB responsável pela UM pode deduzir a qual
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Figura 5.4. Distribuição da área de abrangência de ERBs adjacentes

H

H]

rv
6

Figura 5.5. Representação das relações de adjacência entre regiões e ERBs por um grafo
bipartido.

nó negro a UM pertence, consequentemente consegue-se identificar dentro do grato, qual é a aresta

da UM. E interessante notar que a UM só informa a ERB enquanto estiver conectada e se existir
uma mudança de nó negro.

Tabela 5.1.Níveis de sinal

A respeito da criação deste grato, podemos aborda-la de duas formas

e Fixa - Durante a instalação e configuração da ERB, pode-se registrar todas as ERBs adjacen-
tes, assim como as possíveis áreas de intersecção entre as células;

e Dinâmica - Como as UMs durante a conexão infonnam quais são as ERBs das quais elas
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recebem sinal para conexão [20], é possível que um processo na ERB receba estas informações
e consequentemente crie o grato.

A Tabela 5.2 ilustra as vantagens e desvantagens das formas de criação do grato de adjacências.

Considerando as vantagens da forma fixa, esta foi empregada na simulação.

Forma

Fixa
Vantagens

Implementação simples

Desvantagens

A instalação de uma ERB
implica em uma nova cona

guração manual do grato

Necessita de processo de mo-

nitoramento na ERB

Dinâmica l Possui conâguração automática do grato

Tabela 5.2. Comparação das formas de criação do grafo de adjacência.

Na verdade o tamanho e coima das regiões das células variam segundo vários favores como:

horário do dia, condições metereológicas, dentre outros. No entanto, esta variação não implica

em incompatibilidade no grato de adjacência, considerando que o grato tem todas as interseções

possíveis entre células. Por exemplo, na Figura 5.4 em uma situação onde as regiões atendidas

pela ERB // e V' diminuem de tamanho por algum favor, isto pode provocar o desaparecimento da

região de intersecção número 6. Assim o nó negro referente a região 6 fica inativo. Esta situação,

como outras provenientes da alteração do tamanho e forma das células, não implicam em problemas
pala a aplicação do modelo.

Todo processamento relativo à transferência de UMs será realizado de forma distribuída nas

ERBs. Uma UM pode mudar de ERB em dois casos: Primeiro, em caso de mobilidade da UM.

quando o sinal da ERB a qual a IJM está conectada é inferior ao de outra ERB. Segundo, em caso de

balanceamento de carga sob ordem de uma ERB. Este caso ocorre quando uma ERB está utilizando

mais canais que ERBs adjacentes, e existem UMs em áreas de intersecção com ERBs adjacentes

menos carregadas. No primeiro caso, o sistema móvel não tem outra alternativa, a não ser aceitai

a solicitação. Já no segundo caso serão consideradas algumas características do ambiente móvel.

para decidir se há necessidade de "forçar" um band-ol# de uma tal UM, e para qual nova ERB ela
deverá ser associada.

Outro tipo de informação que será levado em consideração será o estado atua] da capacidade de

uso de cada ERB, sendo esta a grande variante na decisão de haver ou não um /band-o.F "imposto"
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Esta informação pode ser tanto relativa quanto absoluta. Com relação à alocução de novos canais.

as opções de ERBs a qual uma UM possa associar-se, dependerá da região onde ela se encontra
isto é, se na região onde se encontra existirem uma, ou mais, ERBs aquando.

5.3 Balanceamento de carga

No modelo apresentado, existem áreas de intersecção, onde os sinais de mais de uma ERB estão

disponíveis para a comunicação com as UMs. Nesta seção apresentaremos estratégias para a escolha
de ERB que atenderá as UMs nestas áreas.

Nas estratégias propostas, todo o processamento relativo ao balanceamento de carga será feito

nas ERBs, de forma distribuída. Esta escolha foi motivada por duas lazões: de um lado não se

pode garantir que a UMI terá capacidade de processamento, nem que a UM permanecerá conectada

durante todo o procedimento de balanceamento. Por outro lado, mesmo que a comunicação ente.e

a$ ERBs através de uma rede fixa seja muito rápida, a concentração de todo o balanceamento

em um único servidor pode limitar as possibilidades de uso prático do modelo. Além disso, o
comportamento das estratégias devem considerar alguns falares:

e As estratégias devem aduar no contexto de tempo real, portanto devem sel' simples, no intuito
de serem processadas rapidamente;

As estratégias devem sei independentes do esquema de alocução de canais empregado, mas

é claro que pode ser necessária uma adaptação das estratégias para maior desempenho do
sistema;

e As estratégias, idealmente, deveriam evitar basear-se no nível do sinal obtido pela UMs, devido

a instabilidade comum deste sinal. Ou mesmo que esta instabilidade não prqudique o uso das
es tratégias .

Clom estes favores, e a proposta de transferência de UMs para ERBs adjacentes para balancear

o sistema, algumas hipóteses abram levantadas com o objetivo de conseguir encontrar um modelo
para as estratégias. São elas:

L. A UM que estiver Q mais tempo parada (ot Q mais tempo conectada Q uma mesma ERB) terá

prioridade na transferência para outra ERB adjacente, com o intuito de realizar uma melhor
escolha.
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Esta hipótese foi levantada por exclusão, já que uma UM em movimentação possui maiores

chances de sair do domínio da ERB. Como não estamos nos baseando no nível do sinal.

conforme fatoies apresentados anteiioimente, temos dificuldades em saber a direção da UM.

Assim a UM pode ter acabado de chegar na ERB, ou estar saindo de uma área de intersecção,

ou mesmo saindo do domínio da ERB, casos que poderiam preU udicai o desempenho do modelo.

visto que a UM poderia estar sendo transferida para outra ERB, que não sela a ERB que em
breve a UM estaria se tranferindo naturalmente.

2. -DárecÍonar uma lIrA/ sempre para uma .ER.B a(#acenfe com a menor carga, desta forma al.
calçando melhores i'esultados de balanceamento.

Podem existir ERBs com uma quantidade de unidades maior que suas ERBs adjacentes,

assim é conveniente repartir estas unidades a mais, com as ERBs menos sobrecarregadas.

Entretanto, com base nesta hipótese, pode haver uma distribuição concentrada em uma ERB

com a menor carga. Assim nos leva a possibilidade da próxima hipótese.

1. Realizar uvll rodízio entre as ERBs adjacentes com carga abaã=o da ERB em questão, com o

)bjetiuos de minimizar a concentração da distribuição de UMs em uma única ERB adjacente.

Na próxima subseção as estratégias de balanceamento de carga são apresentadas, as quais consi-

deram os favores e hipóteses levantadas. Além disso, todas as hipóteses levantadas são esclarecidas
na análise dos resultados da simulação

5.3.1 Carga crítica

Neste caso definimos, pala cada ERB, um limite de carga crítica. A definição de carga se dará

através de percentuais relativos à capacidade de canais ocupados de cada ERB. Os valores adequados

deverão ser determinados através de simulações. Caso uma ERB atinja a carga crítica esta deve

consultar para cada ERB adjacente o seu estado de carga. Caso exista uma UM em uma área de

intersecção com uma ERB abaixo do limite, a UM deve ser transferida i. Vários critérios podem
ser utilizados para a escolha desta UM, entre eles:

1. UM com menos mobilidade - Neste caso, a ERB consulta qual UM, em área de intersecção

está parada a mais tempo. Os dados necessários a esta consulta podem ser facilmente dispo-

nibilizados. Pala isto, as ERBs podem manter um registro das últimas ERBs utilizadas oor
10 band-o# é compulsório
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pu uç uuiiizaçao, ou mesmo manter um resisti'o com o período da

última movimentação da UM. Na própria atualização as UMs podem ser ordenadas em ordem

decrescente de mobilidade. Estas informações podem sei transferidas entre ERBs quando

ocorrem os band-o#s. No entanto a UM escolhida pode conter mais de uma possibilidade

de ERB a conectar, neste caso a ERB escolhida será a de menor carga. Cabe salientar que

quando dizemos menos mobilidade, estamos querendo dizer a UM que está a mais tempo

patada, e não aquela que tem característica de menor movimentação no sistema. A estratégia
é apresentada pelo Algoritmo l.

Requisitos: c(e), função que rÉlionla a carga. da ERB e;
a = esta ERB;
Ordene as UMs de a en] ordem decrescente de mobilidade=
u = primeira UM;
while ] UMs na intersecção com a do

Ordene ERBs com intersecção com u em ordem crescente de carga
for e = ERB adjacente a i'egião da UM u do

if c(e) < c(a) then
encontrou, transfira UM u para a ERB e
finaliza operação (sucesso)

endif
end for
íf u :; última UM then

cancela a operação (excesso de carga)
else

u :: próxima UM
end if

end while

cada UM, assim como o teml

2. ERB adjacente com menor de carga (consideraremos menor canga como menor número de

canais ocupados) - Neste caso, a ERB encontra, para todas as UMs em áreas de intersecção,

a UM com menos mobilidade, que poderá ser transferida para a ERB adjacente com mais

canais disponíveis. Cabe salientar, que primeiramente escolhe-se a ERB a ser transferida.
depois escolhe-se a UM. Esta estratégia é dada pelo Algoritmo 2.

3. Rodízio de carga entre ERBs adjacentes - Para isto, a ERB escolhe entre as UMs em área

de intersecção, a ERB adjacente abaixo do limite àquela que a mais tempo não recebe UMs.

Desta forma é feito para cada ERB, um rodízio das ERBs adjacentes. No entanto, a ERB

escolhida pode conter mais de uma possibilidade de UMs, neste caso a UM escolhida será a

com menos mobilidade. Sua funcionalidade é apresentada pelo Algoritmo 3.
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Ajgoritmã ã'Estratégia No. 2
Requisitos: c(e), função

Ordene as ERBs adjacentes em ordem crescente de carga;
e = primeira ERB; a :: esta ERB;
while não encontrou uma UM pala transferir do

if ] UMs na intersecção de a com e AND c(e) < c(a) then
encontrou, transfira a UM com menos mobilidade para a ERB e
finaliza operação (sucesso)

esse

if e = última ERB then

cancela a operação (excesso de carga)
esse

e = próxima ERB
end if

end if
end while

A goritmo 3 Extratégia no. 3
Requisitos: Uma ordem pr

e = primeira ERB da fila
a = esta ERB

while ] UMs na intersecção com a do
if ] UMs na intersecão de a com e AND c(e) < c(a) then

encontrou, transfira UM com menos mobilidade para ERB e
mova e para o final da fila de ERBs adjacentes
finaliza operação (sucesso)

end if
if fim da fila then

cancela a operação (excesso de carga)
esse

e = prz(e)
end if

end while
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8,'b ue inoQO (lue os

testes do tipo c(e) < c(a) soam substituídos por c(e) + Ã. < c(a). O tnelhor valor de .K deve ser
determinado experimentalmente.

Apesar do modelo com intersecções poder ser usado tanto com alocução fixa, como dinâmica de

canais, neste trabalho usa-se como base a alocação fixa de canais. O emprego de alocação dinâmica

não mudaria os algoritmos apresentados nesta dissertação, entretanto é necessária uma adaptação.

Para todos os algoritmos pode-se adequam um limiar de transferência de cail l S l l

5..i.Z Jialanceamento permanente

Neste caso, o balanceamento ocoiie todo o tempo, sempre que uma ERB detecta que tem k UMs

a mais do que uma de suas adjacentes. A escolha da UM a ser, ou a serem, transferidas podem
seguir os mesmos critérios antes iores.

5.4 Comparação das estratégias

am apresentados 3 estratégias que se propõem a realizar os objetivos desta dissertação. Ainda

poderiam sei' aplicadas várias outras estratégias, no entanto, baseamos nos fatoies e hipóteses
apresentados neste capítulo para elaborar as estratégias.

Devido a dificuldade de efetuarmos uma comparação analítica das estratégias vistas, o compor-
tamento delas serão vistos nos resultados das simulações, onde estão as análises pertinentes.

Para que as simulações sejam válidas será necessário um modelo próximo a realidade. Dentro
deste objetivo, no próximo capítulo veremos os modelos de mobilidade adotad

For
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Capítulo 6

A ]\41obilidade

A. mobilidade dos usl árias interfere diretamente ncl qLntidade do sumiço oferecido, pois depen-

dendo düs condições e requisições de serviço das unidcLdes móveis, Q disponibilidade de recursos

pode uahar conforme Q localização onde se encontra Q unidade. Neste capítulo são apresentados

)s motivos e Ttecessidüdes de um modelo de mobilidade. Também é apresentado o modelo adotüdo

na simulação reatizadcl para comparação das estratégias

6.1 Necessidade de padrões de mobilidade

Na computação móvel, existe a possibilidade das unidades móveis poderem se movimentar, sob

a restrição de ficarem dentro de uln espaço onde a comunicação sela permitida, caso contrário a

(JM fica sem conexão com a rede. Desta forma, o usuário não fica limitado a uma posição fixa no

espaço, possibilitando o surgimento de novas aplicações que aproveitam esta característica. Mas

para isso, é conveniente tentar prever o comportamento dos usuários de forma realista, porém isto

não é uma tarefa tão simples. Muitos são os falares que interferem nesse comportamento, que vão

desde características físicas, culturais e sociais do usuário, como também os períodos do dia, posição
geográfica, dentre outros fenómenos.

A mobilidade dos usuários interferem diretamente na qualidade do serviço oferecido. Por exemplo,

uma grande concentração de unidades em uma região pode implicar em falta de recursos, ou mesmo

a unidade pode migrar para uma região onde o recurso ainda não está disponível. Portanto, reservai-

ou preparam recursos da infra-estrutura pala oferecer um serviço de qualidade as unidades móveis é

um desafio a sei superado, principalmente neste contexto de constante mudanças.

34



çues moveis, para que possamos

prever vários aspectos da mobilidade, assim obtendo um maior conhecimento sobre as necessidades

de recursos do sistema. A respeito dos aspectos envolvidos, em [23] são definidos três Subgrupos:
aspectos do geienciamento de localização, aspectos no gerenciamento do recurso de radiotransmissão
e aspectos de propagação de iadiotransmissão.

Aos aspectos do gerenciamento de localização estão associados questões como localização de um

unidade móvel no sistema, ou também a estratégias de localização de dados, os quais podem estar

distribuídos pelo sistema. Desta forma as estratégias podem determinam qual será a forma mais

eficiente de se obter um dado. A mesma analogia pode ser empregada em questões de carga de

requisições ao banco de dados, o qual pode ser distribuído, ou segmentado, para atender a demandado sistema móvel.

Aos aspectos do gerenciamento do recurso de radiotransmissão estão. . . '''- ---'-'v '''-u-.'u.lcüuuD ct questoes como

o planeJamento do /aZ/oaf da célula, que pode possuir maiores, ou menores, áreas de intersecção entre

as células. Outro ponto seria relativo aos esquemas de alocação de canais (Capítulo 3). Ainda

podemos considerar as técnicas de múltiplo acesso (TDMA, CDMA, etc.), estimação da capacidade
do sistema, além da sinalização, e carga do tráfego.

Aos aspectos do gerenciamento da propagação de radiotransmissão estão associados quesitos

como variação da potência do sinal de rádio utilizado pela unidades móveis e ERBs. Algoritmos de

Qecisao de band-o.#l os quais podem decidir em qual ERB uma unidade pode se conectar em um
Qaüo momento

Há então a necessidade de padrões de mobílial ade nas comunicae 11]

6.2 Modelo de mobilidade genérico

A Figura 6.1 descreve um modelo genérico de mobilidade composto pelo seguintes conjuntos:

Um conjunto de parâmetros de enfiada (C'e)

Consiste em toda a informação necessária para prover meios para o modelo aplicar a ação de

mobilidade nas unidades. Pala isso alguns conjuntos tem que ser repassados ao modelo:

Um conjunto de pontos, (?, os quais representam as possíveis localizações das unidades.

-- Um conjunto de unidades, P, os quais constituem a população do modelo.

-- Um conjunto de intervalos de tempo, 7', constituindo o período de tempo total do modelo.

. Um conjunto de parâmetros de saída (O's).
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Figura 6.1. Representação de modelo genérico

Consiste em um conjunto de funções que podem por exemplo: prover a localização de uma

unidade p sobre um conjunto (? pai'a cada instância de tempo no conjunto 7'. Isto é, o Cs é

um conjunto de funções gP tal que: gP(f) c G,VP C P,Vf C T. Onde gP(t) é a localização de
uma unidade p no tempo f sobre o conjunto G.

Entretanto categorizar os conjuntos sem nenhuma delimitação pode se tornar impraticável
desta forma podemos agrupar os conjuntos em:

População (P') : Onde a população pode ser agrupada em classes (pedestres, passageiros

de veículo, estudantes, etc.) baseando-se no comportamento de mobilidade de cada
grupo.

Área Geográfica (G') : Onde a região de estudo é segmentada em regiões que possuem

características semelhantes quanto a mobilidade (Rural, Urbana, Central, etc.).

Zonas Temporais (T'): Onde podemos dividir o tempo em zonas, que possuem carac-

terísticas semelhantes quanto a movimentação da unidades (Horas de rusã, hora do
,]moço, etc.).

Desta coima teremos comportamentos semelhantes para funções g.(t),VP € P',Vf C 7'', e

também concentrações semelhantes segundo as diferentes regiões de G'.

Os conjuntos de parâmetros de saída podem conter outras informações além da localização.

Em casos de avaliação de alguns aspectos, podem ser necessário avaliar o valor de um aspecto
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com relação a uma unidade p, em uma região do conjunto G', num dado instante f

6.3 Modelos de mobilidade

Kelvin, et al. jll] mencionam que a maioria dos modelos da literatura fazem simplificações para

facilitar a análise da mobilidade. Por exemplo, o caso onde o autor assume que o número de usuários

numa célula permanece sempre constante. Em outro caso, a velocidade do usuário é considerada

constante, além da direção da movimentação dos usuários ser modelada como sendo uniformemente
distribuída entre [0, 2n].

Essas simplificações tornam os cálculos dos parâmetros de qualidade da rede mais simples, mas

podem distanciar-se muito das previsões dos valores no mundo real. Nesta dissertação será utilizado

um modelo, inicialmente proposto em [21 que procura classificar a mobilidade em diferentes perfis.
a fim de cobrir os mais variados tipos de comportamentos dos usuários

6.3.1 Um modelo baseado em perfis

O ambiente a ser modelado é dividido em três dimensões, como mostrado na Figura 6.2:

8 Dimensão pessoal: descreve classes de usuários com diferentes comportamentos em relação à
mobilidade;

B Dimensão temporal: descreve o perfil dos diferentes períodos tempos'ais de acordo com as
características de mobilidade de cada período;

e Dimensão espacial: descreve o perfil de cada tipo de i'egião em relação à "atração" exercida
sobre os usuálios

Pala cada combinação entre as dimensões pessoal, temporal e espacial é associado um perfil de

mobilidade, por exemplo: um determinado tipo de usuário (dimensão pessoal), em uma determinada

hora do dia (dimensão temporal), em uma região específica (dimensão espacial), possui um certo
perfil de mobilidade.

1. Dimensão Pessoal

Nesta dimensão o modelo divide os usuários em grupos que apresentam um comportamento

senaelhante em relação às possíveis regiões de movimentação ao longo do dia.

Os seguintes grupos são considerados:
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Perfil de
Mobilidade A Perfilde

Mobilidade B

Dimensão
Pessoal

Figura 6.2. Modelo de mobilidade multidimensional baseado em perfis

Usuário Trabalhador Comum - um indivíduo que acorda de manhã, vai para o trabalho onde

passa a maior parte do dia, e retoma pala casa à noite, recomeçando o ciclo novamente no dia

seguinte. Podendo realizar pequenas movimentações entre a hora do início e fim do trabalho.
como na hora do almoço;

Usuário de Alta Mobilidad
passa a maior parte do dia se movimentando de um lugar para

outro. Essa característica é típica de certas profissões, como por exemplo, representantes de

vendas, corretores de seguros, âscais, motoristas, etc;

Usuário Residencial - indivíduo que não trabalha, passa a maior parte do tempo em casa, rea-

lizando movimentações esporádicas durante o dia. Podendo permanecer desde alguns minutos

até várias horas no local visitado, como em bancos, lojas, shopping centers, supermercados
ou praias, por exemplo

e

2. Dimensão Temporal

A mobilidade é altamente influenciada pelo horário. Durante as primeiras horas da manhã, por

exemplo, há um maior fluxo de usuários das suas residências para os locais de trabalho. Já no

final da tarde e início da noite, o fluxo de usuários trabalhadores é grande no sentido contrário.

do trabalho para as residências, ou para as áreas de lazer. Assim, a dimensão temporal é

caracterizada por zonas temporais, nas quais os usuários possuem um certo comportamento.

A Tabela 6.1 mostra as zonas temporais de uma região metropolitana brasileira típica.

3. Dimensão Espacial

Cada célula é classificada de acordo com as características da legião onde ela se localiza. Cada
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Zonas

Zona l

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Horário

06:00 às 08:00

08:00 às 12:00

12:00 às 14:00

14:00 às 18:00

18:00 às 20:00

20:00 às 24:00

T)nQP.;"D.'y'AV

Hora do rush (manhã)

Horário comercial de trabalho

Horário de almoço

Horário comercial de trabalho

Hora do iush (noturna)

Horário de descanso ou lazer

Tabela 6.1. Zonas temporais

tipo de célula exerce um certo "poder de atração" sobre os usuários durante um determinado

intervalo de tempo. Uma célula localizada numa região residencial, por exemplo, vai atrair

mais usuários nas primeiras horas da manhã (Zona 1) ou à noite (Zonas 5 e 6). Já uma célula

localizada no centro comercial da cidade vai atrair um grande número de usuários no horário

do expediente (Zonas 2 e 4). De acordo com o perfil da região podemos classificar as células

quanto a atração exercida sobre os usuários como: Residencial (R), Trabalho (T), Banco (B),
Shopping (S) l e Lazer (L).

Definição dos perfis de mobilidade

Na implementação do modelo realizada neste trabalho, cada perfil de mobilidade é definido utilizando.

se informações das dimensões e pode ser especificado através de três parâmetros: o tempo de per-

manência do usuário numa célula pela qual está passando (Zre. - ce// 7'esÍde7zce time); um algoritmo

que possa prever a célula para qual o indivíduo deseja se movimentar; e o tempo de permanência
do usuário na célula de destino (TÓ).

O ares está relacionado com a velocidade do usuário móvel e o tamanho das células, este é o tempo

que o usuário leva para cruzar a célula. A decisão da célula de destino do usuário é outro ponto muito

importante na definição do perfil de mobilidade. Esta escolha está diretamente relacionada com a

geração de procedimentos de band-o#s, cuja probabilidade de falha é um parâmetro determinante
da QoS do sistema.

Neste trabalho, a célula de destino não corresponde necessariamente à próxima célula, mas a

'0 nome Shopping foi utilizado conforme estabelecido no artigo de origem, mesmo que o mais conveniente sejaComercial
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qualquer célula dentro da área de cobertura. Um usuário do tipo trabalhador comum, por exemplo,

no horário entre 8:00 e 12:00 horas da manhã, com grande probabilidade, sairá da sua residência

(cé[u[a atua]) e se deslocará pala sua área de trabalho (célula de destino) que pode estar localizada
a uma longa distância da sua residência.

O algoritmo que decide a célula destino do usuário utiliza informações das três dimensões (pessoal,

temporal, espacial) para tomar uma decisão. O algoritmo é baseado em uma matriz de probabili-

dades dos pontos de atração para cada tipo de usuário definido na dimensão pessoal.

Esta matriz associa a cada tipo de célula da dimensão espacial uma probabilidade de atração

de acordo com a zona temporal. Por exemplo, um usuário trabalhador comum na zona temporal

2 tem uma maior probabilidade de se movimentar para uma área de trabalho. Para cada tipo de

usuário é definida uma matriz de probabilidades dos pontos de atração. As Tabelas 6.2 e 6.3

representam exemplos de matrizes para os usuários classificados no tipo residencial, e trabalhador.
respectivamente.

Zonas Temporais

Zona l

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Residencial(R)%
90

20

40

40

50

50

'lYabalho(T) %

0

30

10

10

0

0

Banco(B)%
0

40

40

10

0

()

Shopping(S)%
0

10

10

30

20

20

Lazer(L)%
10

0

0

10

30

30

Tabela 6.2. Probabilidade dos perfis de mobilidade para os usuários residênciais

Os valores das probabilidades são parâmeti-os de entrada para a simulação e podem ser alterados

de acordo com as características da região, e dos usuários, que estão sendo modelados. Para o

usuário de alta mobilidade, a matriz de probabilidades possui valores iguais entre si, pois se pretende

modelar nesse caso, um comportamento realmente aleatório, como a movimentação de um motorista

de taxi, por exemplo. Assim, considera-se que a probabilidade de deslocamento pala qualquer célula

dentro da tipologia é a mesma. O algoritmo escolhe aleatoriamente uma célula qualquer dentro da

topologia como o destino da UM no início de cada movimentação.

Depois de definido o destino, o próximo passo é definir a rota que o usuário vai seguir para

chegar ao destino, ou sqa, as próximas células pelas quais ele vai passar na sua jornada. A partir
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Zonas Temporais

Zona l

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Residencial(R) %

90

10

40

10

50

70

Trabalho(T)%
0

80

10

80

0

0

Banco(B)%
0

10

30

5

0

0

Shopping(S)%

0

0

20

5

20

20

Lazer(L)%
10

0

0

0

30

10

Tabela 6.3. Probabilidades dos perfis de mobilidade para os usuários trabalhadores.

da tipologia simulada são deânidas várias rotas através das quais o usuário pode chegar a um
mesmo destino. O simulador poderá utilizar uma tabela com todas as rotas possíveis.

Estas rotas são parâmetros de entrada do simulador e podem ser escolhidas livremente na definicão
do exemplo.

Definida a célula de destino do usuário, o simulador procura a primeira rota que o leve ao destino

escolhido. O último parâmetro que caracteriza o perfil de mobilidade é o tempo de permanência

na célula destino (Ta). Quando uma UM chega ao seu destino, ela geralmente desde realizei uma

atividade qualquer, o que levará um tempo maior do que simplesmente atravessar as células. Este

comportamento é simulado utilizando o tempo Tó como uma variável aleatória dentro de uma faixa

de tempo conforme a classe do usuário. Finalizado esse tempo, o usuário inicia um novo processo
de movimentação com a escolha de um novo destino
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Capítulo

O Simulador

Neste capítulo veremos alguns simuladores para computação móvel, os quais poder'iam ter sido

utilizados para implementação do modelo sugerido. Porém, pelos motivos relatados neste capítulo,

)ptou-se pela implementação de um simulador próprio. A de$nição do modelo aditado seus

-equisitos e abstenções, assim como o detalhaTnento técnico da impteTnentação do simt lcLdor
também estão presentes

7.1 Avaliação inicial

No início deste trabalho foi necessário realizar um levantamento de simuladores para computação

móvel, que pudessem fornecer um ambiente integrado e de fácil implementação para as estratégias

propostas nesta dissertação. Muitos simuladores já foram desenvolvidos para computação móvel.

e podem sei classificados de acordo com a flexibilidade em: simuladores de rede e simuladores de
protocolos.

Simuladores de rede ]4, 22] são desenvolvidos para simulam um ambiente específico de rede e

protocolos, em relação a diferentes padrões de topologias ou comportamento dos elementos de rede.

Geralmente, os ambientes são simulados em um grau menor de detalhamento, e implementam

otimizações baseadas no conhecimento do ambiente simulado, assim permitindo diminuir o teinoo
de realização da simulação.

Simuladores de protocolos, por outro lado, são implementados para serem flexíveis e permitir a

implementação e o teste de protocolos em um ambiente de rede simulado. Devido ao seu caráter
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genérico, muitas das otimizações implementadas nos simuladores de fede não podem ser incorpo-

radas nos simuladores de protocolos, e por isso o tempo de realização da simulação é tipicamente

maior. Em contrapartida, a abordagem de implementação desses simuladores permite o uso de abs-

trações flexíveis e reutilizáveis, na maioria das vezes baseadas em arquiteturas orientadas a objetos.

Entretanto para avaliação inicial selecionamos alguns simuladores previamente avaliados por Ri-
cardo Rocha em l28J: GloMoSim, Ns, e o seu próprio simulador o MobiCS.

. GtoMoSãm.

O G/o.A/oSÍm [39] ( G/obal .A/obi]e system Sãmulator), utiliza uma biblioteca implementada em

Parsec [3], uma ]inguagem de simulação paralela baseada na linguagem C. O núcleo do Parsec

implemente uma máquina de simulação de alto desempenho, que utiliza vários protocolos de

simulação paralela e distribuída. Essa característica permite a utilização do G/oll/oSÍm para

a simulação de redes de computação móvel de larga escala. Além disso, Paisec permite tomai.

a maior paire dos detalhes de simulação transparentes ao programador.

Para programar um protocolo, o usuário deve utilizar o modelo de programação Parsec. Neste

modelo, protocolos são implementados em módulos monolíticos chamados entidades. Cada

entidade define as mensagens trocadas com as demais entidades e o algoritmo do protocolo. o

qual define as ações que devem ser executadas no recebimento de cada mensagem.

Este é um simulador de protocolos que favorece um melhor desempenho da simulação, em

detrimento das abstrações de programação, que são limitadas pelo modelo de programação da
linguagem Parsec.

O ]Vs [5, 16] é um simulador de eventos discretos, flexível e de carácter geral amplamente

utilizado pala simulação de protocolos de rede. O Ars pode ser utilizado também como um

emulador de rede, fazendo com que uma fede simulada se relacione com uma rede real. O

pacote do Ars ainda inclui geradores de padrões de falhas, tráfego e topologias de rede, além
de uma ferramenta de animação de rede.

O Ars utiliza um modelo de programação em dois níveis: núcleo de simulação, e módulos

programados. O núcleo é implementado em C++, que interage com módulos programados

em OTcl, uma extensão orientada a objetos de Tcl [251. O núcleo em C++ implemente a

funcionalidade da fede, as primitivas e a máquina de simulação, enquanto os módulos em OTcl
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são utilizados para definir, configurar e controlar as simulações. O /Vs adora um modelo de

programação dividido, com o objetivo de oferecer um compromisso entre o tempo de execução
da simulação e abstrações de programação.

B MobiCS

]l/oó{/e (7omputing gama/alar [28] é um silnu]ador distribuído de eventos discretos que permite

prototipagem, teste e avaliação de protocolos distribuídos. O modelo disponibiliza para o

usuário dois modos de simulação: o modo determinístico e o modo estocástico. O modo

determinístico implemente uma simulação sob um roteiro que descreve o comportamento

dinâmico do ambiente simulado. No modo estocástico, um protocolo é submetido a uma

simulação exaustiva, conforme um certo padrão de comportamento dos elementos simulados.
o qualé definido pelo usuário.

Basicamente, o .A/oóáCs é uma biblioteca Java que implemente todos os objetos necessários

para que o usuário programe e simule protocolos. Para citar uma simulação, usuário basica-

mente implemente as classes que definem os protocolos, o ambiente e o modelo de simulação

des4ado. Estas classes estendem as classes básicas do JI/bóias, que implementam a funciona-
lidade das várias camadas de software do simulador.

Na Tabela 7.1 são relacionadas as principais diferenças entres os simuladores mencionados.

Os simuladores apresentam várias considerações que nos levaram a escolhem' a plataforma de testes
e simulações.

O G/o.A/osim e .Ars não permitem a programação de modelos de simulação, sem modificações no

código do próprio simulador. Além disso, eles exigem que o programador tenha conhecimento rega.

uivo sobre as linguagens e arquiteturas imposta pelo ambiente de desenvolvimento dos simuladores.

As estratégias utilizadas neste trabalho se enquadram em protocolos das camadas baixas do

modelo de padronização ISO (Camada Física, Enlace de Dados, e Rede). Apesar de G/o.A/oSím e

7Vs serem desenvolvidos para permitir a simulação de protocolos de diferentes camadas, eles têm sido

utilizados sobretudo para a simulação de protocolos nas camadas de transporte e de rede. Sendo

que pala utiliza-los em outras camadas é necessário a configuração de vários módulos, os quais não

tinham relação direta com as estratégias. Já o .A/oóÍCS não permite uma simulação e6ciente nesta

classe de protocolos, uma vez que baseia-se em abstrações que encapsulam detalhes de comunicação

entre máquinas. Além disso, o MoóãCs apresenta como abstração que as células não possuíam
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/v

Protocolos

Análise de Desempenho l Análise de Desempenho

GloM.oSãm

Pi-otocolos
MobãCS

Protocolos / Algoritmo:

Análise de Desempe-

nho, Prototipagem
Teste

Protocolos Distribuídos

Aspecto avaliado

Objetivo

Tipo Algoritmo / Pro-
tocolo

Implementação

Abstrações e Modulari-

zaçao

Modelos de Simulação e

mobilidade

Extensibilidade

'lYansporte 'lYansporte

Parsec

Limitada, Funções
OTcl/C++
00

Java

00

Próprio configurável Pi'óprio configurável Programável

nao sim sim

Tabela 7.1. Comparação entre diferentes simuladores

intersecção, o que ei'a absolutamente necessário para a utilização das estratégias proposta nesta
dissertação.

Com esta análise inicial, optamos por implementar um software que apenas avaliasse as estratégias

deste trabalho, com o intuito de permitir uma maior flexibilidade, este deveria sei implementado

através de uma linguagem de programação orientada a objetos.

Inicialmente o software foi desenvolvido em C++, usando o primeiro protótipo foi possível obter

alguns resultados relevantes [31]. Entretanto, a necessidade de programação concorrente, e a difi-

culdade da utilização deste recurso em C++, nos levaram a decisão de implementar o Software fina.l
em lava:

B Java é uma linguagem de alto nível, permitindo desenvolvimento orientado a objetos, desta
coima adequada a prototipagem;

B Java incorpora, em seu próprio mecanismo, a programação de aplicações concorrentes base-

adas em fÁreads. Essa é uma característica frequentemente útil em qualquer Software para
simulação;

e A possibilidade de execução de código Java em diferentes sistemas operacionais permite a
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utilização da simulação em diferentes máquinas com ambientes heterogênios.

Após definida a plataforma de teste das estratégias, alguns requisitos foram estabelecidos para
implementação do código.

7.2 Requisitos e abstrações

Através da análise inicial, chegou-se a decisão de que o ambiente de simulação deveria ser com-

posto de módulos que repiesenteln as condições reais do ambiente de computação móvel. Para isto

alguns requisitos foram estabelecidos, e enquadrados em três módulos principais: Unidade Móvel
Estação Base de Rádio, Ambiente.

Estes módulos representam os componentes do sistema, o qual são apresentados na Figura 7.1

Módulo ERB
Módulo Ambiente M(5dulo UM

Figura 7.1 . Representação dos componentes em módulos do sistema

1. Módulo Unidade Móvel

O componente que representa as funcionalidades e características da unidade móvel dentro do
ambiente. Este componente deve ser capaz de:

. Se movimentar de forma independente dentro da área de cobertura;

e Pedir conexão a uma ERB que possua sinal suficiente para obter acesso à rede fixa, assim

como solicitar a transição para outra ERB que possua Jnelhor qualidade de sinal;

e Possuir um "Perfil Pessoal" que expresse as características de sua utilização. No Capítulo
6, este perfil é caracterizado como: Trabalhador, Residêncial ou Alta mobilidade.
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2. Módulo Estação Base de Rádio

O componente que possibilita a conexão das UMs à rede fixa. Este componente deve ser capaz

Estar conectada dhetamente a rede fixa, servindo de intermediário entre a UM e a rede;

B Possuir canais, os quais podem ser disponibilizados para as UMs estabelecerem conexão
a redelixal

B Estabelecer técnicas para a alocação de canais, como observadas no Capítulo 3, "Alocacão
de Canais";

e Possibilitar a implementação das estratégias propostas no Capítulo 5;

. Estabelecer processos que executem os pedidos de transição das UMs (band-ol#), tanto

para as UMs que estão chegando nesta ERB, quanto para aquelas que estão saindo;

e Catalogar todas as UMs conectadas a ela;

B Possuir um "Pei'fil Espacial" que expresse as características da região onde a ERB está

localizada. No capítulo 6 este perfil é caracterizado como: Banco, Residencial, Lazer,
Shopping ou Trabalho

3. Módulo Ambiente

O componente que representa a região geográfica por onde as UMs se locomovem, e as ERBs
estão instaladas. Este componente deve ser capaz de:

Ser dividido em micro-áreas suficientemente pequenas a ponto de representarem uma
posição única caracterizada por linha e coluna;

Catalogar as ERBs instaladas no sistema;

B Contabilizam- os i'esultados dos "parâmetros de avaliação", os quais sei'ão detalhados no
próximo capítulo;

Possibilitar a geração de um "Perfil Temporal" que expresse as características temporais

do sistema. Além de controlar o tempo simulado. No capítulo 6, este perfil é caracterizado
pelas zonas temporais, e expresso pela Tabela 6.1

©

e

©

Além destes requisitos foi necessário estabelecer algumas abstrações para a Codificações do soft.
ware, como:
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s somente se locomoveln dentro da área delimitada pelo ambiente de simulação,
para isso as origens e destinos das UMs sempre estão sob estas restrições;

As unida.de8 11]

8 As unidades podem se desconectar do sistema por falta de canais na ERB, a qual está so-

licitando conexão, ou por nível insuficiente de sinal da ERB a qual está conectada. Assim.

não estão sendo consideradas as interferências geradas fora do sistema celular, que podem até

causar desconexões do sistema. E fato que estas interferências existem no mundo real, porém

foram desconsiderados para uma avaliação exclusiva das estratégias empregadas no sistema;

e A cobei'tui'a da ERB não se altera dui'ante o tempo de simulação. Mesmo sabendo que a

cobertura se altera por vários favores, isso não prejudica as estratégias de alocação de canais.
como detalhado na Seção 5.2.

7.3 Implementação

Nesta seção são apresentados os principais aspectos técnicos que roíam utilizados no desenvol-

vimento do software. A versão final do software foi elaboi'ada em Java versão 1.4 da Sun [34]. O

mesmo foi elaborado dentro dos conceitos de orientação a objeto, com a utilização de programação

concorrente, como definido na fase de requisitos. O software é composto de várias classes, sendo as

principais delas as que representam os três módulos determinados na Seção 7.2.

No Apêndice A, é apresentado o diagrama de classes do simulador.

As classes "Ambiente" (Módulo Ambiente), "UM" (Módulo Unidade Móvel), "ERB" (Módulo

Estação Base de Rádio) atendem as determinações dos requisitos apresentados na Seção 7.2, além

desses, vale a pena destacar a classe "SI.mula", o qual determina a ordem dos acontecimentos, o

controle do tempo simulado, as posições das ERBs, e o início e fim da simulação.

7.3.1 Classe: Ambiente

A classe Ambi.ente representa a região geográfica do sistema. A área de cobertura total do sistema

é dividida em pequenas regiões, micro-áreas (classe mi.croarea) Sendo que nesta pequena região

podem estar localizadas UMs ou ERBs. No entanto, a ERB ao sei "instalada" em uma micro-área

propaga o sinal de transmissão por várias micro-áreas adjacentes.

Cada ERB gera sinal de transmissão sobre uma região, sendo que a diminuição do sinal de cada

ERB varia conforme a distância, dentre outros aspectos ]24]. Entretanto para facilitar a configuração

do ambiente de simulação sem prqudicar os resultados, neste simulador foi considerado a degradação
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do sinal como linear ein relação a distância. Como ilustração, a Tabela 7.2 mostra a propagação de

sinal de uma ERB "instalada" na coordenada (5,5) com potência de alcance equivalente a distância
de 5 micro-áreas.

Tabela 7.2. Propagação do sinal de uma ERB em (5,5).

Esta classe também permite a configuração do modelo de mobilidade adorado, através possibili.

dade de manipulação dos valores das Tabelas de Probabilidades 6.2 e 6.3, inclusas nesta classe.

7.3.2 Classe: UM

Esta classe representa as funcionalidades e características da unidade móvel dentro do ambiente

móvel. No ambiente é inserida uma certa quantidade de unidades móveis, que estão divididas em

perfis pessoais. O percentual de cada perfil, neste trabalho é o mesmo apresentado em ]2] e expresso
pela Tabela 7.3

Tabela 7.3. Percentual populacional de unidades móveis

Dentre algumas características podemos destacam a capacidade da unidade movimentar-se dentro
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'h'abalhador 60%
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, u moaeio ae mobilidade apresentado na Seção 6.3.1 Íoi

utilizado para caracterizei o movimento da unidades. Eili linhas gerais, o algoritmo 4 representa a
sistemática de geração de mobilidade

À.ilió;
while 7'emposÍmuZado < :Z'errzpol)ar a( a do

Escolher -Destino para unidade -N de acordo com (Hora, Tabelas de probabilidade\
Escolher Rota para unidade .V da posição anual até o .Z)estimo --'"''/
while Posição anual # .Destino and Tempos mu/ado < Temporal'ada do

Anda em direção ao -Destino com (}'e/oádade, -Rota)end while
if unidade ]V chegou ao .Destino then

Avivar Tempo de .Residência no .Destino
end if

end while

da delimitada. Nesteregião contextoS

Onde

B Tempo simulado

Variável do sistema que determina o tempo anual do sistema. Ele é medido em segundos, e
controlado pela classe Simula.

B Tempo parada

Variável do sistema que indica o tempo limite (fim da simulação). O valor utilizado para os
testes é equivalente a 24 horas.

e Destino

E composto por linha e coluna, e residente dentro da região delimitada na simulação. A linha.

coluna determina qual micro-área a unidade N estará ao chegar ao seu destino. A escolha do

Destino é baseada no perfil de mobilidade da unidade, e para isso são utilizadas as informações

dos perfis como: Perfil Temporal - baseado no Tetripo simulado; Perfil Pessoal - o qual é de-

terminado na criação da classe UM; Perfil Espacial - determinado pela característica da legião

onde as ERBs estão "instaladas". Estas característica são submetidas à tabela de probabili-

dade do perfil da unidade .M, resultando na escolha da ERB destino, mais precisamente uma
micro-área dentro da cobertura desta ERB.

. Rota
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A rota determina por quais pontos a tmidade N, deverá passar no trajeto da posição anual até

o Z)estimo. A unidade percorre estes pontos considerando sua Ue/ocidade, desta coima sabe-se

o tempo que a unidade .N passa em cada micro-área. Entretanto para esta dissertação, a

tabela de rotas não foi utilizada, sendo este um dos trabalhos futuros. No lugar desta. a
unidade se movimenta em linha neta até a célula destino.

e Ue/oc dada

A velocidade das unidades é uniformemente distribuída enfie 40km/h e 80 km/h. Estes valores

correspondem a variações de velocidade entre usuários que utilizam o sistema de transporte

público e particular na maioria das cidades brasileiras. Neste estudo não levamos em consi-
deração os pedestres.

B Tempo de Residência

Geralmente uma unidade móvel é levada com seu usuário da origem até o .Destino, e ficam

residente neste destino por algum tempo. Este tempo vária com o perfil pessoal de cada

unidade. A Tabela 7.4 encontrada em 1231 é utilizada no simulador, e apresenta os valores do

tempo de permanência no Destino (Td) mais comuns para cada perfil.

Tabela 7.4. Tempo de permanência no destino

A classe UM ainda tem a possibilidade de se conectar ou de se desconectar do sistema.

7.3.3 Classe: ERB

Esta classe representa a estação base de rádio que é responsável por fornecer acesso das unidades

móveis a rede fixa. Para isso a ERB fornece canais e formas de compartilhamento destes canais.

As ERBs seguem como base a alocação fixa de canais com distribuição homogênea, isto é, todas

as ERBs possuem o mesmo número de canais. Para esta simulação, um conjunto de configurações
foram adoradas:
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Perfil Pessoal Tempo mínimo(s) Tempo máximo(s)
Residências 1800 10800

:Dabalhador 900 10800

 



B Número de canais: Foi'am disponibilizados 30 canais pai'a cada ERB;

. Potência de alcance (transmissão): Cada ERB transmite a uma potência de alcance igual a

distância de 21 micro-áreas. A propagação do sinal é denotada pela Tabela 7.2, levando em
consideração as devidas proporçõesl

e Nível mínimo de sinal: E adotado que um sinal abaixo do valor 2, obriga a mudança da UM

para uma ERB com maior qualidade de sinal para se manter a conexão. Caso não exista outro
sinal disponível a conexão é interrompida;

B Tamanho da célula: Cada micro-área possui forma quadrático e possui 100 menos de largura,

considerando a potência de transmissão da ERB igual 21, esta célula fica aproximadamente

com um caio de 2,1 Km. As quais são de tamanho típico de legiões metropolitanas;

e Número de identificação: Cada ERB possui um identific;

Classe da ERB: Cada ERB possui uma classificação quanto as características da região onde

está situada. Esta informação é a principal fonte pala formar o perfil espacial do modelo de
mobilidade adorado

dor único dentro do sistemaS

O tipo de alocução de canais adorada é a alocação fixa, além disso as 3 novas estratégias detalhadas
no Capítulo 5, "Modelo Sugerido", também são implementadas nesta classe.

O controle do band-o# também é uma das funções da classe ERB, pala isso as requisições de

band-o# são enfileiradas, e processadas por uma fÁread que é criada no momento da "instalação«

da ERB. Este processo entoa em ação assim que é inserida uma requisão na fila de /band-o#s e fica

inativo quando a fila está vazia. Durante o band-o# é necessária a disponibilidade dos canais na

nova ERB para a UM que está migrando. E neste momento que as estratégias entram em operação.
Além disso, é necessário liberar o canal que estava sendo usado na antiga ERB.

7.3.4 Classe: Simula

Apesar de não se tratar de uma das classes principais, esta tem grande relevância na simulação,

sendo o ponto inicial de execução do simulador (método main). Nesta são instanciadas todas classes
principais.

Primeiramente é instanciada a classe Ambi.ente com a quantidade de micro-áreas utilizadas o

simulador. Posteriormente as ERBs são "instaladas" em coordenadas específicas e logo após são
instanciadas as unidades (classe UM).

52



Inicialmente, as UMs são posicionadas aleatoriamente nas micro-áreas, e posteriormente seguem
o modelo de mobilidade estabelecido.

A classe Simula, após instanciar todas classes principais, entra em um laço que aviva o método

fqobili.dade da classe UM, o qual permite a unidade atender cada passo do padrão de mobilidade.

Além disso, a cada passo, do laço, o Tempo s mu/ado é incrementado, e então ao final de 24 horas
de tempo simulado o processo é finalizado.

7.3.5 Outras classes auxiliares

Além das classes principais, outras classes e interfaces são implementadas para dar suporte ao
simuladoi.

Mencionamos as classes Semaphore, ThreadDeHandOff, ltemdaFila, como parte integrante do

núcleo de processamento de requisições de band-o!#l Ao se criar um ERB, ela inicia uma Thread

(ThreadDeHandOff), responsável por ietiiar itens de uma âla de requisições de band-o# (ltemdaFila),
e realizar o processamento necessário. Porém este processo fica inativo, enquanto não há elementos

na fila, o qual é sinalizado pelo uso da classe Semaphore. E finalmente, a classe IJoNegro que é a
representante do grato de adjacências, descrito no Capítulo 5.
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Capítulo 8

Simulação

Neste capítulo são apresentados os resultados das simulações que analisam o funcionamento dns

Estratégias propostas no capítulo 5. Para isto, diversos parâmetros de avaliação foram utiliza-

dos colho base, para determinar quctis são as Con$gurações mais indicados para cada tipo de
Estratégia, assim como apresentar suas vantagens e desvantagens.

8.1 Parâmetros de avaliação

No intuito de avaliar as estratégias propostas, alguns parâmetros de avaliação podem ser convide.

lados. A seguir veremos os parâmetros utilizados para verificar o funcionamento de cada estratégia.

e Quantidade de Novas Conexões.

Determina a quantidade de UMs que se conectaram ao sistema. Idealmente, todas as UMs não

deveriam ter problemas para se conectar ao sistema, entretanto na prática isto não acontece.

Quando uma UM requisita uma nova conexão, ela solicita a ERB um canal para efetivá-la.

mas por falta de disponibilidade de recursos (canais) a solicitação pode sei recusada. Este
acontecimento é denotado como bloqueio de novas conexões

e Bloqueios de /band-o#

Ocorrem pela falta de canais durante a transição da unidade móvel de uma ERB, que ao se

movimentar entra em uma área cobei-ta por outra ERB. Entretanto, essa ERB pode não pos-

suir recursos disponíveis para realizar a transferência da conexão, o que provoca a interrupção
da comunicação
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B Tráfego de Controle

A carga de tráfego de controle, é outro aspecto bastante representativo, ele determina o nível de

tráfego que o algoritmo insere no sistema, para controlar a alocução dos canais. No nosso caso.

este tráfego é gerado principalmente pelos band-o#b adicionais provenientes do balanceamento.

Ainda existe outro favor de tráfego gerado pelas estratégias, pois existe uma solicitação de

informação sobre as cargas das ERB adjacentes pala decidir sobre o balanceamento. Esta

informação traféga pela rede fixa, gerando um tráfego adicional. Porém por se tratar de um
tráfego pequeno, ele não será considerado nas análises dos resultados

Quantidade de báfs transmitidos segmentados por ERB

Toda unidade móvel, enquanto estiver conectada ao sistema, transmite dados pela rede fixa

usando a ERB como intermediária. No entanto, cada ERB pode conter um número diferente

de tmidades conectadas, conseqüentemente cada ERB intermedia quantidades diferentes de

bãfs. Como nesta simulação foi adorado que todas a unidades transmitem a uma mesma taxa.

quanto mais balanceado estiver o sistema, mais próximo estarão dos valores das quantidades
de óifs que passam por cada ERB.

e

8.2 Preparação do ambiente

Para efeito de simulação, uma região foi dividida em um formato de 80 x 80, com 6400 micro-

áreas. No intuito de formal um clusfe7' l de células, um total de 9 ERBs foram "instaladas" nas
seguintes coordenadas(coluna,linha) :

BEBI->(15 , 15) ;

ERB2->(40,15);

ERB3->(75,15);

ERB4->(15,40);

ERB5->(40,40);
ERB6->(75,40);

ERB7->(15,75);

ERB8->(40,75);

ERB9->(75,75);

iConjunto de células que podem se repetir em outra região, com as mesmas características, dentro da área total
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A escolha das coordenadas das ERBs é proveniente de uma configuração que oferece de 30% a

45% de área de intersecção entre células j12], micro-áreas nesta legião possuem sinal de mais de

uma ERB. Além disso, em nenhum ponto existe uma micro-área sem sinal.

Coada ERB possui uma classificação que representa o perfil espacial do modelo de mobilidade
adorado. A configuração adotada é:

ERBl->( O
ERB2->( 1

ERB3->( 2

ERB4->( 3

ERB5->( 2

ERB6->( 1

ERB7->( 3

ERB8->( O
ERB9->( 4

Residenci.al )

Trabalho )

Banco )

Shopping )

Banco )

Trabalho )

Shoppi.ng )

Residenci.al )

Lazer )

Toda UM é programada para ficar conectada durante o período de 24 horas, entretanto podem

ocorrem desconexões desta unidade durante este período. Neste caso, a UM enquanto está se m(F

vimentando realiza requisições de conexão até que consiga se colectar novamente ao sistema. Isto

é dimensionado para que possamos avaliar a utilização máxima do sistema, em termos do tempo

conectado. Além disso, supomos que toda UM que estiver conectada no sistema, transmite dados
a uma velocidade de /Kóps.

8.3 Parâmetros de configuração da simulação

Para verificar o comportamento das estratégias em diversas situações, foi necessário configurar o

simulador sob diversos aspectos. A seguir estão os parâmetros utilizados nas simulações. São eles:

1. Quantidade de unidades móveis no sistema

Na simulação foi utilizado um total de 9 ERBs, sendo que cada ERB possui 30 canais dis-

poníveis. Assim, o sistema disponibiliza um total de 270 canais para serem compartilhados

por todas as unidades. Este parâmetro foi estabelecido para possibilitam a análise dentro de

vários níveis de uso do sistema. A Tabela 8.1 mostra a quantidade de unidades utilizadas na
qlTVtllln r'nfl
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Tabela 8.1. Quantidades de UMs no sistema

2. Estratégias avaliadas

Mais um ponto a ser considerado é a aplicação individual das estratégias relatadas no capítulo
5. A Tabela 8.2 menciona as estratégias empregadas.

Tabela 8.2. Estratégias empregadas

3. Percentuais de carga de atuação

São as faixas percentuais de carga 2 da ERB (inicial-final), onde serão aplicadas as estratégias.

Este parâmetro é utilizado para se encontrar os percentuais referentes ao balallceamento per-

manente e crítico. A Tabela 8.3 mostra as faixas percentuais de atuação.

'Entende-se como carga de uma ERB, a quantidade de unidades conectadas a ela. Sendo 100% de carga equivalente
ao uso de todos canais
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   l Quantidade   Quantidade

  i    
  2    
  3    
  4    
  5    
ll' 150  
     
     

ã ]   
     
     
     

Item Estratégia
l UM a mais tempo patada

  ERB com menor carga
3 Rodízio de ERBs l



Tabela 8.3. Faixas de percentuais de atuação

4. Eventos geradores

Para o uso das estratégias não basta apenas que estdamos dentro da faixa percentual de

carga determinada, é necessário também um evento que avive seu início. No entanto. os

eventos também são causadores das alterações de carga da ERB.

A Tabela 8.4 mostra os 2 eventos geradores utilizados nesta simulação. Conforme visto na

Figura 2.5 na página 1 1 , a recusa de uma destas leva a conexão a não se manter do início ao fim

dele.jade pelo usuário. Principalmente, se considerarmos que uma conexão atava, idealmente
não deveria ser interrompida sem o consentimento do usuário

Tabela 8.4.Eventos geradores

5. A constante .K

No capítulo 5 página 31, é apresentado um limiar de transferência de carga, que basica-

mente faz com que os testes do tipo carga(.DR.Be) < carga(-D-R.Ba) sejam substituídos por

carga(-ER.Be) + -K < carga(.DR-Ba). Esta constante pode sei utilizada para todos os algorit-
mos apresentados.

No intuito de se evitei distribuições desnecessárias, é preciso estabelecer um valor mínimo
para 7(
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Faixa Percentuais    
  5 a 100%   60 a 100%

  20 a 100% 7 70 a 100%
3 30 a 100% l 8 80 a 100%

4 l 40 a loo% l  90 a 100% l

. 150 a 100% l  100 a 100% l

Item Evento gerador
] Requisição de band-o#
2 Requisição de Àcznd-o#. ou

Requisão de conexão l



As simulações mostraram que eia conveniente utilizar o valor mínimo igual 2, entretanto as

considerações necessárias para obter este valor serão expressas somente ila análise de resulta.

dos. Na análise dos resultados também é apresentado o comportamento deferente a alteração
deste valor.

Todas simulações apresentadas utilizaram o valor de .K 2

Em [9, 37] são estabelecidos que quando a população das amostras não é conhecida, exige-se pelo

menos 30 amostras, pala que se possa extrair um intervalo de confiança, a fim de garantir 95% de

certeza nos resultados (média das amostras) Ou soja, que em 100 conjuntos com o mesmo núme.o

de amostras, 95 deles apresentarão os valores da média dentro do intervalo de confiança.

Desta forma, para cada combinação das Tabelas 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 são realizadas 3/ s mu/açães,

onde são calculadas as médias com o intuito de se obter os valores para avaliação

8.4 Avaliação dos resultados

Nesta seção apresentamos os resultados e as análises das simulações, no entanto para efeito de

apresentação, nós vamos divida-los em duas fases: Definição dos percentuais de balanceamento e
Diferenciação das estratégias.

8.4.1 Definição dos percentuais de balanceamento

Nesta fase pretende-se descobrir as faixas percentuais referentes ao balanceamento permanente

e crítico. Respectivamente, tomaremos como base dois parâmetros de avaliação: A quantidade de

báfs transmitidos segmentados por ERB, e os bloqueios de #azzd-(Z#l

Balanceamento permanente

Com a quantidade de óáfs transmitidos segmentados por ERB é possível avaliar a distribuição de

carga entre as ERBs, assim calculamos o desvio padrão da carga entre as 9 ERBs. Os gráficos da Fi-

gura 8.1 e 8.2 apresentam o comportamento da estratégia 3 combinada com o item 2 da Tabela 8.4

(eventos geradores). Podemos destacar que o comportamento das demais combinações são geme.

Ihantes, porém apresentam valores diferenciados para cada estratégia, os quais serão detalhados n
próxima fase.

Na Figura 8.1, o comportamento abaixo de 70-100% mantem os valores de desvio padrão abaixo

da curva sem balanceamento de carga. Apesar do gráfico apresentar os resultados apenas para

a
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Figura 8.1. Gráfico das diferenças de desvio padrão de carga (5 a 70%)

a estratégia 3, os resultados com as outras estratégias são semelhantes. A partir deste ponto,
Figui'a 8.2, as diferenças não são tão significativas.

Devemos destacar que os valores dos desvios são considerados pequenos, no entanto se usei-mos

uma taxa de transmissão maior, como poi exemplo de 14.4 Kbps ao invés de l Kbps, as diferença.s
ficam mais significativas

Outro ponto a discutir é
I'v--"v u u'Dbu'-- ç quc culn iiiais ae züu unidades no sistema, a curva das estratégias

tornam-se semelhantes a curva sem balanceamento, devido a saturação do sistema.

Esta evidência nos leva a deduzir que o balanceamento permanente é melhor utilizado na /nana
dos 5 Q '70%.

Balanceamento crítico

Está relacionado principalmente ao objetivo de manter a conexão do início ao fim desejado pelo

usuário. Para deteiminai as faixas percentuais de uso do balanceamento crítico vamos observam

os valores dos "Bloqueios de band-o#', que é um dos motivos de não se alcançar este objetivo. A
Tabela 8.5 apresenta os valores dos bloqueios.

Se forem utilizadas as estratégias nas faixas abaixo dos 100% de carga, o que estaremos fazendo

é prevenção de possíveis bloqueios. Isto pode levar a deduzir que existe um momento adequado de

se realizar a prevenção. Ao observar a Tabela 8.5, as faixas abaixo da faixa 90-100% praticamente

mantêm os mesmos índices da faixa 90-100%, desta forma pode ser precoce realizar a prevenção

dos bloqueios antes desta faixa, já que abaixo dela não há alteração significativa nos índices dos
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Figura 8.2. Gráfico das diferenças de desvio padrão de carga (80 a 100%).

Tabela 8.5. Bloqueios de band-o#por faixa de carga

bloqueios.

Sendo assim a /aíza de 9(7-](70% é a mais adequada para uso do balanceamento crítico

[l»áfego de contro]e

A Figura 8.3 demonstra o tráfego adicional gerado pelo uso das estratégias.

O uso das estratégias implica em novos conjuntos de informações para controle. O principal favor

de tráfego inserido no sistema, se aplica ao fato que ao realizar um balanceamento, as estratégias

encaminham UMs para ERBs adjacentes através de requisições de band-ol8 Cada evento gerador

pode ocasionar apenas uin encaminhamento pala ERB adjacente, assim quanto antes começar o

uso das estratégias, mais trafégo é inserido no sistema. Isto é visto na Figura 8.3.

Ao mesmo tempo quando uma UM é encaminhada via balanceamento para uma ERB adjacente,
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Figura 8.3. Tráfego adicional por Faixa de Carga (% de band-oWs adicionais)

esta não provoca outro balanceamento na ERB adjacente, mesmo que tenha condições favoráveis

para isto. O balanceamento só é avivado por eventos geradores não provenientes de outro balan-

ceamento, isto foi feito para evitar um efeito cascata, o que poderia gerar um tráfego de controle
adicional excessivo.

O band-o# demora um certo tempo para ser concluído, portanto não é desprezível, assim é

indesejável contar com a realização imediata do band-o#: Com esta característica, ao utilizarmos

as estratégias em 100% de carga, não significa dizer que a ERB sem canais livres irá aplicar as

estratégias, pois neste caso as requisições são recusadas. Na verdade, o que acontece é que no

momento no qual a ERB tem um canal livre, e uma requisição de band-orou conexão é apresentada,
a mesma é processada e logo após sua efetivação, as estratégias são solicitadas.

8.4.2 Diferenciação das estratégias

Nesta fase cada parâmetro de avaliação é analisado comparando as estratégias entre si e iden-

tificando as vantagens e desvantagens do seu uso. Para isso, o simulador foi conâgurado para

realizar novas simulações dentro das faixas percentuais de balanceamento definidas na fase anterior

(balanceamento permanente: 5-70% ; balanceamento crítico: 90-100%).

Entretanto, os resultados apresentados tratam das simulações envolvendo apenas o item 2 da

Tabela 8.4 (eventos geradores), já que o item l da mesma tabela apresenta o mesmo comporta-

mento, porém com os índices menos significativos. Isto é coerente com um de nossos trabalhos

relacionados l81, onde é apresentado que com mesma prioridade tanto para novas conexões como
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para o band-o#. a capacidade do sistema é maximizada. Os resultados e análises estão a seguir

Bloqueios de band-o#'

A Tabela 8.6 apresenta dos índices dos bloqueios e respectivos intervalos de confiança.

o.oo%

o.oo%

o.oo%
o.Ol%
o.11%
0.40%
1.06%

2.21%

4.43%

9.31%
6.71%

25.12%

#o.oo
üo.oo
üo.oo
ü0.01
Ê0.04
&0.07
ÊO.lO
üO.15
Ü0.24

Ü0.23
ü0.27
ü0.33

o.oo%
o.oo%
o.oo%

o.Ol%
0.05%

0.26%
0.66%
.54%

3.31%
6.79%
.3.28%

20.68%

o.oo%

o.oo%

0.06%
0.26%
0.66%

.57%

3.21%
6.77%

13.51%
20.85%

üo.oo
üo.oo
üo.oo
Ü0.02
ü0.05

ÜO.16

üO.16
Ü0.30
ü0.31

o.oo%
o.oo%
o.Ol%
0.35%

71%
4.70%
8.58%
13.63%

18.84%
24.33%
30.49%
36.50%

üo.oo
üo.oo
üo.o
ü0.08
&O.18
ü0.27
ü0.22
&0.35

ü0.29
ü0.34
ü0.33

Tabela 8.6. Bloqueios de band-o#'com intervalos de confiança.

Ao observar os índices, nota-se que todas as estratégias apresentam bons resultados em relação

ao não uso de balanceamento, em alguns casos chegando a 15% de redução.

As estratégias 2 e 3, considerando os intervalos de confiança, apresentam resultados tecnicamente

iguais. A hipótese 3 da Seção 5.3, onde supõem-se que o direcionamento das UMs para ERBs adja-

centes com menor carga poderia criar outros pontos com falta de balanceamento, não se concretizou

já que as estratégia 2 e 3 não apresentaram diferenças.

A estratégia l apresenta resultados inferiores as outras estratégias, entretanto apresenta bons

resultados em relação a não utilização do balanceamento. Com isso, a hipótese l da Seção 5.3 é

confirmada, desde que exista primeiramente a escolha da ERB adjacente, para depois se escolher

dentre as unidades na intersecção com a ERB adjacente escolhida, a UM com menos mobilidade, o

que acontece nas estrategias 2 e 3. Aliás, escolher primeiramente a UM torna os índices de avaliação
inferiores ao do que escolhem primeiramente a ERB adjacente.

Quantidade de bits transmitidos

Se somarmos os óÍfs transmitidos pelas UMs, considerando cada uma das 9 Eras, teremos o total

de óÍfs transmitidos poi todo sistema. Estes valores são apresentados pela Tabela 8.7, incluindo
seus respectivos intervalos de confiança.

63



Estratégia l Estratégia 2

Valor(Nlb) Intervalo

Confiança
25 2,160 2,160 #o.oo
50 4,320 üo.oo 4,320 ÉO.oo
75 6,480 üo.oo 6.480 ÊO.oo
00 8,639 Ü1.54 8,639 ü1.84
25 0,779 &8.20 l0,787 ü5.52

150 12,875 ü16.97 12,873 Ü17.11
75 14,849 ü27.28 14,895 ü24.69

200 .6.735 ü40.65 16,794 &30.37
225 18,409 ü51.45 18,461 Ü50.54

19,629 É64.60 9,74 ü53.00
275 20,435 ü54.46 20,543 a76.57
300 20,982 ü55.40 21,069 ü44.65

Intervalo

Confiança

Sem Estratégia

Valor(lçlb) Intervalo

Confiança
2.160 üo.oo
4,320 üo.oo
6,479 ü1.06
8,604 ü9.42
0,609 ü22.69

12,369 ü40.69
14,007 ü42.93
15,355 ü39.40
6,649 ü59.77
7,658 ü76.55

.8,619 ü62.37
9,266 É65.87

2,160

4,320

6,480
8,639

0,784

2,876
4.884

6,787
8,501

19,771

20,503
21,065

J:o.oo
üo.oo
üo.oo
ü0.78
ü6.46
ü20.38
ü29.97
ü35.06
ü45.01
ü58.78
&48.34

ü53.54

ciaae ae ozts transmitidos com intervalos de confiança
Tabela 8.7 Quantaa

Ao observarmos os índices notamos que todas as estratégias api'esentam bons resultados em

relação ao não uso de balanceamento, em alguns casos chegando a 2GÓ a mais. Neste caso 2GÓ
corresponde a 11,97%o

As estratégias 2 e 3, considerando os intervalos de confiança, apresentam resultados tecnicamente

iguais. Entretanto a estratégia 3 possui uma leve tendência de vantagem até 250 unidades no

sistema, a partir deste ponto esta tendência muda, e fica a favor da estratégia 2.

A análise deste parâmetro de avaliação é muito semelhante ao parâmetro enter

portamento dos mesmos são semelhantes, o que era de se esperar, visto que quanto maior o índice

de bloqueio de band-(2#s, mais unidades são desconectadas do sistema, portanto menos bits trens.
metidos.

ior, pois o com

Quantidade de novas conexões no sistema

Em uma situação ideal, nesta simulação cada UM deveria ficar conectada durante as 24 horas.

Portanto a quantidade de novas conexões deveria ser o mesmo da quantidade de UMs no sistema.

Infelizmente, ocorrem desconexões causadas por falhas nas requisições de band-a!#; logo as UMs
desconectadas ficam solicitando novas conexões até serem re-admitidas ao sistema.

O gráfico apresentado pela Figura 8.4 mostra a quantidade de novas conexões no sistema.

A curva que representa a não utilização de balanceamento, apresenta as maiores quantidades de

novas conexões, o que não significa sei um bom resultado, já que o ideal seria que as novas conexões

fossem iguais a quantidade de UMs no sistema. A característica desta curva é devido ao fato que

o índice de bloqueio de band-o# ser superior do que as curvas das estratégias. Pois com um índice
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Figura 8.4. Quantidade de novas conexões no sistema

maior de bloqueio, ocorre um maior número de desconexões, consequentemente maior número de
novas conexoes.

Apesar de não estar visualmente aparente no gráfico, as curvas das estratégias apresentam o
mesmo comportamento que nos parâmetros anteriores

IYáfego de controle

A Figura 8.5 apresenta o tráfego de controle adicional gerado pelas requisições de band-o#originadas

pelas estratégias de balanceamento. O comportamento das curvas das estratégias são semelhantes.

Apresentam uma "depressão" entre 150 e 225 UMs no sistema, proveniente do intervalo entre o
balanceamento permanente e crítico, faixa entre 70-90%.

A estratégia l apresenta os menores valores de tráfego, o que é coerente com sua menor eficiência

nos bloqueios de àarzd-ol#; pois distribui um número menor de UMs provenientes dos balancea.

mentos. As demais estratégias apresentam valores tecnicamente iguais. Aliás, a não utilizacão d
estratégias não insere tráfego adicional

e

A constante K

Foram relizadas várias simulações com valores menores e maiores do que o valor mínimo adorado.

Todas simulações desta dissertação foram realizadas com K = 2. No entanto, foram realizados testes

com valores de K < 2, para verificar a validade do valor mínimo de -K. Os resultados mostraram

que os índices não sofreram alteração em relação ao valor de -K = 2, exceto no caso do tráfego
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Figura 8.5. Tráfego adicional (%band-o#s adicionais)

que sofreu um acréscimo, assim o uso das estratégias com o valor de Ã. abaixo de 2, só revelam
desvantagens.

Com relação aos valores de -K superiores a 2, as simulações apresentaram Comportamentos seme-

lhantes aos apresentados com valor igual a 2. Entretanto, quanto maior for o valor de K menor é

o tráfego inserido no sistema. Além disso, conforme o valor de B.' aumenta, os demais parâmetros

vão se aproximando dos valores que representam a não utilização de balanceamento, até o ponto
onde se tornam iguais

Outras Simulações

Nas simulações apresentadas foram utilizadas um total de 9 ERBs, no entanto para esclarecer se

um número maior de ERBs no sistema poderia interferir nas estratégias, foi realizada algumas
simulações utilizando 25 ERBs, com as mesmas características, porém utilizando uma maior área.
geográfica (134 x 134 micro-áreas).

Os resultados apresentados demonstraram que não houve alteração no comportamento das es-

tratégias, nesse novo ambiente. O que torna o uso das estratégias indiferente ao tamanho da área
cie cobertura

8.4.3 Análise final

As estatégias 2 e 3 são tecnicamente iguais, elas apresentam valores semelhantes em todos os

parâmetros analisados. Além disso, elas apresentam os melhores índices, tanto em relação a es-
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5"- - -,uniu ein relação a nao utnizaçao de balanceamento de carga.

Com relação aos eventos geiadoies é conveniente que tanto as requisições de band-o# como a

requisições de novas conexões ativem as estratégias, maximizando desta forma a capacidade do
sistema.

O incoveniente das estratégias é o número de band-(4#s adicionais inseridos no sistema. Pois

o custo de atualizações geradas pelo Àa7zd-o# nas camadas altas (acima da camada de rede do

modelo ISO) em alguns sistemas podem ser bastante relevantes. Portanto nestes casos, talvez

possa ser conveniente utilizar a estratégia 1, que insere uma quantidade menor tráfego no sistema.

Outro favor que pode ajudar a diminuir este custo adicional, é o parâmetro da "constante .K". Ã.-

inicialmente foi definida com valor mínimo de 2, entretanto o aumento deste valor provoca uma

diminuição do tráfego adicional, isso em detrimento dos outros índices. Em casos extremos pode

se optar pela não utilização do balanceamento permanente ficando apenas com o balanceamento
crítico

trato

8.5 Principais dificuldades e experiências adquiridas

Durante a realização desta dissertação muitas dificuldades surgiram pelo caminho, dentre as

dificuldades apresentadas vamos destacar principalmente a implementação do simulador, e a análise
dos resultados.

Na implementação do simulador, as primeiras propostas baseavam na utilização de um simulador

para computação móvel, entretanto conforme motivos detalhados na Seção 7.1 decidiu-se pela
implementação própria do simulador.

Inicialmente o simulador foi desenvolvido sem utilização de programação concorrente, a qual está

implementada na versão final do simulador. A construção da versão final do simulador apresentou

vários aspectos que deveriam sei tratados, a fim de realizar uma simulação coerente com a realidade.

Estes aspectos tornaram o desenvolvimento muito mais complicado do que a própria implementação

das estratégias propostas, e em muitas vezes nos levaram a pensar em rever os motivos pela cons-

trução própria do simulador. Talvez rever o simulador /Vs de forma mais profunda poderia aliviar os

problemas apresentados. Entretanto a experiência adquirida no desenvolvimento de software com

programação concorrente, torna a escolha válida em vários aspectos. Além disso, as considerações

na implementação nos levaram adaptações nas estratégias, para se obter melhores resultados. Outro

ponto a considerar foi a experiência na implementação de sistemas distribuídos e o aprendizado com
a .Imguag:em Java
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Outra dificuldade bastante relevante foi a realização e análise das simulações, principalmente se
considerarmos a quantidade de resultados gelados, assim como simulações realizadas.

Pala cada configuração foram realizadas 31 simulações, e cada configuração é uma combinação

das Tabelas 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4. Assim para encontrar os percentuais de balanceamento foi necessário
realizar a quantidade de simulações apresentada pela Tabela 8.8.

Repetições

31 x

Tabela 8.8. Quantidade total de simulações

Já pala visualizar as diferenças entre as estratégias foi necessário um total de 3348 simulações,

pois já estavam definidos os percentuais de balanceamento, portanto sem a necessidade de realizar

as simulações com a Tabela 8.3 (faixas percentuais). Além destas simulações, muitas outras foram

realizadas pala se testar o simulador e também para se obter algumas respostas sobre questões como:

a interferência da constante .K no sistema; se a quantidade de ERBs no sistema não interferiria nos

resultados das estratégias; se o balanceamento poderia ser causado, ou não, por um evento gerador
proveniente de outro balanceamento; dentre outras questões.

A grande maioria das simulações foram realizadas no Laboratório de Computação Paralela e

Distribuída (LCPD), onde seus 6 computadores são dotados de processadores Penfáum /7 400Mhz

e sistema operacional Linux Debian. Dentro deste ambiente, cada lote 3 de combinação das tabelas

de parâmetros de configuração demorava em toldo de 4 a 6 horas de processamento até seu término.

Além disso, as simulações deveriam sei realizadas fora do período usual, pala que não prejudicassem

as operações dos demais usuários do laboratório. Para acelerar a colete de dados, a simulação foi

distribuída em 6 computadores do laboratório, mesmo assim, a colega de dados se decorreu por um
bom período de tempo.

Diversas informações são coletadas em cada simulação, com isso muitos gráficos e tabelas foram

gerados para as análises, o que promoveu uma análise cuidadosa e demorada. Mas, que ao anal

confirmaram as expectativas iniciais da dissertação, assim como atenderam aos objetivos propostos.

'Cada lote é composto pela combinação das Tabelas 8.1, 8.2 e 8.4, os demais parâmetros eram configurados um
a um em cada lote
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Capítulo 9

Considerações finais

Com a evolução das comunicações móveis, grande parte das regiões metropolitanas do Brasil e do

Mundo, já possuem tecnologias instaladas para atender este serviço, muitas vezes com o utilização

mais de uma tecnologia de comunicação (TDMA, CDMA, GSM), apesar que na grande maioria
utilizam a infra-estrutura basicamente para comunicação de voz.

Neste trabalho foi'am apresentadas várias alternativas para políticas de band-o# que consideram

as áreas de intersecção entre as coberturas de ERBs que compõe a área de cobertura de uma região

geográfica. Estas alternativas estão baseadas no fato de um band-o# poder ser iniciado por uma

base, e não apenas devido a mobilidade das UMs. Com o uso desta nova possibilidade, pode-se

distribuir melhor as UMs entre as ERBs, consequentemente oferecendo um novo grau de liberdade

com relação a alocução de canais. Através das simulações apresentadas, mostramos os benefícios e

os problemas que podem sei obtidos com a utilização deste novo grau de liberdade.

A utilização das propostas desta dissertação abrem novas possibilidades, tanto em aspectos rela-

cionados aos usuários como em aspectos ligados as operadoras do serviço de comunicação móvel.

Sob os aspectos relacionados aos usuários, o uso das estratégias possibilitam uma maior chance

de uma conexão sei mantida do início ao fim desqado pelo usuário, sem que existam interrupções

da comunicação. Assim chegando de forma mais próxima aos recursos oferecidos pela computação
tradicional. Por outro lado, elas elevam a quantidade de band-(z#s, que apesar de serem trens.

parentes aos usuários, podem gerar implicações em alguns sistemas utilizados pelo usuário. Cabe

às operadores do serviço dimensionarem sua infra-estrutura, com o objetivo de obterem a melhor
relação custo/benefício.

Sob os aspectos das operadoras do serviços de comunicação móvel, o uso das estratégias promovem
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um melhor balanceamento de carga entre as estações base de rádio. Deste modo, a infra-estrutura

associada as ERBs, antes possivelmente sobrecarregada, trabalhariam com carga mais homogênea

em relação as ERBs adjacentes. O uso das propostas diminui os índices de bloqueios de band-ot#l

desta folha as operadoras podem dimensionar sua estrutura para atender um número maior de

unidades móveis, sem o comprometimento dos índices oferecidos anualmente. Do mesmo modo

que os band-o#b adicionais gerados pelas estratégias podem oferecer implicações aos usuários. a

infra-estrutura do sistema de comunicação também pode sofrem implicações.

Outro favor interessante está relacionado a implantação das estratégias de balanceamento na

prática. A utilização das propostas não necessariamente significa a mudança de equipamentos. na

verdade são necessários apenas a atualização de soPware na infra-estrutura das ERBs, e em alguns

casos atualização dos drÍues das unidades móveis. O sistema de comunicação móvel também pode

trabalhar tanto com ERBs que utilizam as propostas, como ERBs sem este processo. Assim. a
implantação pode sel gradativa, sem prquízos ao andamento das operações anuais.

Uma das perspectivas futuras é a realização de adaptações em um protocolo de comunicação, para

que forneça as informações necessárias para o uso das estratégias. Informações como a atualização

do nó negro (grato de adjacência) de uma unidade móvel na ERB, indicando a região de intersecção

onde a unidade está localizada. Ainda temos a solicitação de informação de carga das ERBs, dentre
outras.

Finalmente, o problema de balanceamento de carga entre áreas de ínteisecção foi bem estudado

nesta dissertação. Evidentemente, existem vantagens e desvantagens para o sistema. Entretanto.

pode sei utilizada uma configuração que estabeleça a relação custo/benefício conveniente.

70



Apêndice A

l)iagrama de Classes

Neste apêndice é apresentado o diagrama de classes do simulador, a documentação completa das

classes pode sei encontrada em www . lcpd . ime . usp . br/' santíago/doca/index . html.
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