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RESUMO 

 

O segmento econômico das comunicações, já há alguns anos, vem passando por 

significativas transformações exigindo a interação entre ambientes tecnológicos 

convergentes heterogêneos, com qualidade na continuidade de serviços, para se 

manter competitivo, pois é este mercado que exige, constantemente, que mais 

recursos tecnológicos lhe sejam colocados à disposição. O ineditismo da proposta 

desenvolvida neste trabalho é a elaboração de um modelo para assegurar a 

continuidade da qualidade de serviço percebida pelo usuário final através de 

handover (ou handoff) vertical, o que caracteriza-se como uma necessidade de 

solução global, isto é, o modelo é genérico e independente da tecnologia, o que 

permite sua adoção em qualquer ambiente de rede existente aproveitando a 

capilaridade já disponível das redes legadas. É analisada também a situação na qual 

um usuário final esteja acessando simultaneamente serviços gerenciados por 

Provedores de Serviço distintos, o que conduz a duas situações possíveis: a) o 

usuário está acessando serviços distintos contratados a Provedores de Serviço 

diferentes; b) o usuário está acessando o mesmo serviço contratado a Provedores 

de Serviço distintos. Nesta última situação pode surgir a necessidade de disparar um 

processo de handover exigindo a decisão de qual dos Provedores o executará, de 

acordo com o SPHDA – Service Providers Handover Decision Agreement. A 

metodologia adotada para o desenvolvido do modelo foi a RM-ODP - Reference 

Model for Open Distributed Processing, por abranger todos os aspectos técnicos e 

comerciais necessários à sua construção. 

 

Palavras Chaves: Serviços de Telecomunicações. Handover. Service Providers 

Handover Decision Agreement (SPHDA). Qualidade de Serviço (QoS). Continuidade 

da Qualidade. Redes Convergentes. 



 

 

ABSTRACT 

 

The economic sector of communications, for some years, has undergone significant 

changes requiring interaction between converging heterogeneous technology 

environments, with quality and continuity of services to stay competitive, because this 

market is that requires constantly more technological resources available. The 

novelty of the proposal developed in this work is the development of a model to 

ensure the continued quality of service perceived by end users via vertical handover 

(or handoff), which characterizes itself as a need for a global solution, i.e., the model 

is generic and technology independent, allowing its adoption in any network 

environment taking advantage of the capillary already available from legacy 

networks. It is also analyzed the situation in which an end user is simultaneously 

accessing services managed by different Service Providers, which leads to two 

possible situations: a) the user is accessing different services contracted to different 

Service Providers; b) the user is accessing the same service contracted to different 

Service Providers. In this last situation may be necessary to trigger a handover 

process requiring the decision of which the Providers shall execute it in accordance 

with the SPHDA - Service Providers Handover Decision Agreement. The 

methodology adopted for the model development was the RM-ODP - Reference 

Model for Open Distributed Processing, as it includes all technical and commercial 

aspects necessary for its construction. 

 

Keywords: Telecommunication Services. Handover. Service Providers Handover 

Decision Agreement (SPHDA). Quality of Service (QoS). Quality Continuity. 

Convergent Networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor de comunicações vem passando por uma reconfiguração radical, 

rápida e constante nos últimos anos. Até poucos anos atrás as redes de serviços 

eram associadas a um único tipo de serviço, ou seja, para cada serviço havia uma 

rede dedicada, por meio de uma via cabeada ou de meios sem fio, tais como o 

serviço de telefonia, o de televisão e o de internet. A digitalização dos sinais afetou 

as redes de telecomunicações permitindo que todos os tipos de informações digitais 

pudessem ser tratados de forma bastante semelhante. Um exemplo prático é 

encontrado nas empresas operadoras que oferecem serviços de telefonia fixa, TV e 

internet através de um único meio físico. Este processo em que as comunicações se 

encontram com a informática, propiciando a interoperabilidade e a interação entre 

redes heterogêneas, é denominado Convergência Tecnológica. 

Certamente um dos principais motores propulsores dos constantes avanços 

tecnológicos é o segmento dos serviços de telecomunicações, o qual se desenvolve 

direcionado para um mercado consumidor destes serviços (constituído por usuários 

finais caracterizados tanto como Pessoas Físicas como Pessoas Jurídicas), pois é 

este mercado que exige, constantemente, que mais recursos tecnológicos lhe sejam 

colocados à disposição. Pode-se estabelecer uma analogia entre os desejos do 

mercado e uma espiral crescente: quando a tecnologia atende a um patamar 

tecnológico desejado pelo usuário, o patamar desse passa para a espira superior da 

espiral, exigindo novamente do segmento mais recursos tecnológicos e inovadores. 

Nos anos 1990, por exemplo, a Internet levava ao usuário apenas 

informações acerca dos negócios de cada empresa (tais como: clima, notícias, 

eventos, relação de lojas), praticamente numa transposição da forma tradicional da 

mídia de comunicação da época para os sites. Nos anos 2000 surgiram os 

mecanismos de busca, o que passou a permitir ao usuário algum nível de opção 

para selecionar as informações de seu interesse dentre todo o universo delas 

contidas no âmbito da Internet. Esses mecanismos de pesquisa não permitiam, 

contudo, personalizar as buscas em função dos interesses do usuário. Atualmente 

algumas empresas, como a Amazon, vêm aprimorando seus respectivos 

mecanismos de busca para permitir sua personalização, isto é, para permitir que o 

mecanismo de busca não seja mais genérico, mas alinhado com os interesses dos 

usuários. Este é apenas um exemplo, dentre outros (redes sociais, 

compartilhamento de músicas, jogos online personalizados), da evolução dos 
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serviços impulsionada pela demanda gerada pelos usuários. Este assunto foi 

abordado no artigo “2011 na linha do tempo”, de autoria de Alexandre Hohagen, 

publicado no caderno Mercado do jornal Folha de São Paulo em 29/Dez/2011. 

Esta visão da possibilidade de oferta de uma variada gama de negócios 

inovadores no segmento das comunicações já constava no site da revista The 

Economist (ECONOMIST, 2007) num artigo de 26/Abr/2007 intitulado “A world of 

connections”, ou seja, “Um mundo de conexões”. Nele a revista menciona que 

“Novas tecnologias sem fio não só unirão pessoas, mas muitos objetos também. Isso 

será tremendamente útil”. O correspondente de tecnologia da revista, Kenneth 

Cukier, declara: 

 

Estamos presenciando a comunicação sem fio ser introduzida nos 

microprocessadores, da mesma forma que experimentamos a redução 

de custo, a redução de tamanho e os saltos de inovação que existem na 

indústria de computadores. Isso é o que é novo, e está mudando tudo. 

(ECONOMIST, 2007) 

 

As tecnologias abrangidas pelo conceito de Convergência Tecnológica vêm 

ao encontro deste processo constante de busca por serviços cada vez mais 

integrados e disponíveis com qualidade, dando o suporte para sua viabilização. Para 

isso é necessária uma infraestrutura de hardware e de software que mantenha a 

continuidade dos serviços com qualidade, de modo a torná-los atrativos aos usuários 

finais que são, em última instância, a razão de ser da prestação dos serviços de 

telecomunicações.  

A ANATEL dá a dimensão do segmento da economia, relativo aos serviços 

móveis, através do seu relatório de “Indicadores: 2007 a 2010” no qual é apontada a 

expansão do setor das comunicações no Brasil (ANATEL, 2011). São apresentados 

dados de dois serviços móveis que demonstram este crescimento: a) o SMP - 

Serviço Móvel Especializado, serviço que possibilita a comunicação por meio de 

despacho via radiocomunicação para uma pessoa ou grupos de pessoas 

previamente definidos; semelhante ao celular é tecnicamente definido como o 

serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que utiliza sistema 

de radiocomunicação, basicamente, para a realização de operações tipo despacho e 

outras formas de telecomunicações (ANATEL, 2008) e, b) o SMP - Serviço Móvel 

Pessoal, serviço que permite a comunicação entre celulares ou entre um celular e 

um telefone fixo; é, tecnicamente, definido como o serviço de telecomunicações 
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móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações 

móveis e de estações móveis para outras estações (ANATEL, 2008). 

Restringindo a análise dos “Indicadores: 2007 a 2010” aos dados pertinentes 

aos serviços móveis SMP e SME, fica evidente o crescimento deste tipo de 

comunicação nos quatro anos considerados nos indicadores. O aumento da 

quantidade de acessos ao serviço SMP contabiliza um crescimento de 67,8% entre 

2007 e 2010, e o crescimento da quantidade de acessos ao serviço SME, no mesmo 

período, atinge a marca de 150,8%. Estas duas taxas de crescimento trazem a 

noção do ritmo da evolução deste mercado e sua expansão potencial. 

Os autores (FERNANDES; KARMOUCH, 2010) apontam que em função do 

crescimento do mercado de serviços móveis, a continuidade de serviços com QoS 

assegurada passa a ser peça fundamental para atender à crescente exigência do 

usuário final por melhores serviços. Esta afirmação, contudo, não é completa e está 

invertida. Não é completa porque a continuidade dos serviços não se restringe à 

última milha, ou seja, a continuidade deve ser observada não somente nas conexões 

sem fio mas, também, nas conexões entre os Provedores que, em muitos casos, são 

interconectados através de meios físicos cabeados. A inversão ocorre porque são os 

usuários finais que exigem qualidade crescente constante, e é por esta razão que o 

mercado cresce, e não o contrário, isto é, não é o crescimento do mercado que leva 

os usuários a serem mais exigentes e sim o inverso. 

Num ambiente competitivo de mercado, então, a continuidade da qualidade 

de serviço percebida pelo usuário passa a ser um elemento estratégico para a 

fidelização dos clientes às empresas provedoras, garantindo a continuidade da sua 

existência e crescimento. 

A proposta desenvolvida neste trabalho é a elaboração de um modelo para 

assegurar a continuidade da qualidade de serviço percebida pelo usuário final 

através de handover (ou handoff) vertical, o que caracteriza-se como uma 

necessidade de solução global, isto é, o modelo deve ser genérico e independente 

da tecnologia, o que permitirá sua adoção em qualquer ambiente de rede já 

existente. Esta característica aproveita a capilaridade já disponível das redes 

legadas (MARTUCCI JUNIOR; HIRAKAWA, 2008). 
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1.1 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é propor um modelo para a continuidade da 

qualidade de serviço percebida pelo usuário final através de handover vertical, na 

situação em que um usuário final esteja acessando simultaneamente serviços 

gerenciados por Provedores de Serviço distintos. 

Para efeito deste trabalho, a designação usuário, ou usuário final, refere-se 

tanto a Pessoas Físicas como a Pessoas Jurídicas como um ator único. 

Esse modelo está focado no conjunto formado pelos Provedores de Serviço e 

pelos usuários finais e, complementarmente, nas implicações relativas aos 

Provedores de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo. A figura 1 ilustra o 

relacionamento entre Provedores e o usuário final. O relacionamento comercial do 

usuário final ocorre, exclusivamente, com o Provedor de Serviço por meio do USLA 

(SERRA, 2007). Este Provedor, por sua vez, gerencia a atuação de todos os demais 

atores (Provedores e usuário final) envolvidos na cadeia de conexões para que o 

serviço desejado pelo cliente apresente qualidade, sendo a continuidade da 

qualidade um dos parâmetros contratados pelo usuário final. O relacionamento entre 

o Provedor de Serviço e os demais Provedores é formalizado pelos PSLAs 

(SAKURAI, 2010). 
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Figura 1: Relacionamento Provedores x Usuários – adaptado (KARAM, 2006) 
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1.2 Justificativa 

 

Este trabalho se justifica pelo ineditismo em apresentar um modelo destinado 

a assegurar a continuidade da qualidade de serviço percebida pelo usuário final 

através do mecanismo de handover vertical, propiciando o gerenciamento das 

comutações dos fluxos de informação de forma imperceptível ao usuário. 

A continuidade da qualidade de serviços, portanto, pode se constituir num 

fator de fidelização do usuário ao seu fornecedor de serviços alavancando, com isso, 

os negócios do segmento das TICs e satisfazendo os desejos dos usuários finais. 

Além disso, a continuidade da qualidade de serviços é, também, um fator que 

poderá contribuir para a expansão do mercado das telecomunicações no tocante à 

proposta de implantação do conceito de Internet do Futuro (apresentado no tópico 

2.2), o qual é voltado a atender as necessidades e expectativas de benefícios, tanto 

por parte dos usuários como das empresas na área de TIC, solucionando as 

restrições tecnológicas atualmente existentes quanto à continuidade da qualidade de 

serviços. 

A participação na viabilização do conceito da Internet do Futuro também se 

constitui num fator que justifica este modelo proposto para a continuidade da 

qualidade de serviços, tendendo a reverter a situação da Internet atual onde o 

universo dos serviços de telecomunicações está atrelado a um parque tecnológico 

instalado no qual o processo de handover vertical não é considerado de forma a 

assegurar esta continuidade.  

O legado tecnológico atual condiciona os modelos de negócio vigentes. O 

estabelecimento de novos padrões tecnológicos traz em seu bojo a necessidade do 

surgimento de novos modelos de negócio para as empresas de telecomunicações, o 

que acarreta na criação, necessariamente, de novas visões regulatórias para a área. 

Em resumo, os principais impactos consequentes desta tese são: 

 

• O estudo do conjunto das comutações de fluxos de informação de um 

determinado universo de Provedores de Serviço, e entre esses e o usuário 

final. O handover gera a necessidade de disparar alterações nos fluxos de 

informações, o que não deve comprometer a continuidade da qualidade 

dos serviços em utilização pelo usuário final, dando-lhe a percepção de 

qualidade em acordo com os requisitos contratados junto aos Provedores 

de Serviço; 
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• A apresentação de um modelo que viabiliza o gerenciamento da 

continuidade da qualidade dos serviços através dos processos de 

handover vertical, utilizando os recursos do parque de hardware e de 

software já existentes; 

• Uma contribuição para o processo evolutivo das condições técnicas para a 

implantação do conceito de Internet do Futuro (apresentado no tópico 2.2); 

• A apresentação de um modelo de negócio que suporta a operação 

comercial do modelo proposto. 

Outro aspecto que lastreia a justificativa deste modelo proposto é o fato de 

que ele pode contribuir para a implantação de uma base tecnológica que dê uma 

melhor sustentação para a execução das políticas nacionais que visam ampliar os 

processos de inclusão digital, de EAD, de relacionamento entre o cidadão e o 

Estado (e-government), apenas como alguns exemplos de toda uma gama de 

serviços que poderão advir a partir da implantação da Internet do Futuro. 

O presente trabalho, então, vem ao encontro da realidade de um mercado de 

serviços de telecomunicações em rápida e crescente evolução, exigindo interação 

entre ambientes tecnológicos convergentes heterogêneos, com qualidade na 

continuidade de serviços, para se manter competitivo. 

A pesquisa e o desenvolvimento da presente proposta de modelo para 

continuidade da qualidade de serviço, portanto, se justifica pelo seu aspecto 

contribuinte ao desenvolvimento do segmento de mercado de TIC com foco na 

satisfação do usuário final. 

 

1.3 Metodologia 

 

A elaboração desta tese passou por várias etapas para a sua consecução: 

 

• Definição e pesquisa dos principais conceitos aplicáveis ao trabalho; 

• Pesquisa acerca dos principais algoritmos já existentes para 

gerenciamento de processos de handover; 
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• Pesquisa sobre os mecanismos que podem contribuir para a predição 

da QoS (tais como o histórico comportamental da rede e os hábitos de 

consumo de serviços do usuário). O resultado da predição pode indicar 

que não há a necessidade do disparo do processo de handover ou, ao 

contrário, antever a necessidade de fazê-lo. Em ambos os casos o 

objetivo é assegurar a continuidade da qualidade do serviço em 

andamento; 

• Pesquisa acerca de modelos de negócio já existentes para o segmento 

dos serviços de telecomunicações; 

• Elaboração do modelo para continuidade da qualidade de serviço 

percebida pelo usuário final através de handover vertical; 

• Levantamento de exemplos da aplicabilidade do modelo proposto. 

 

A especificação para o modelo do sistema distribuído de gerenciamento da 

continuidade da qualidade de serviço durante o processo de handover vertical segue 

o modelo RM-ODP (PUTMAN, 2000) (VALLECILLO, 2002), que preconiza a 

modelagem a partir de cinco pontos de vista sob os quais o sistema é analisado. A 

opção pela adoção deste modelo se deu pelo seu suporte à criação de uma 

arquitetura de sistema visando a distribuição da informação, suas interconexões e 

portabilidade, inserindo-o de forma coerente no contexto no qual ele operará. 

Os cinco pontos de vista analisados no modelo RM-ODP são (VALLECILLO, 

2002) (GUNGI, 1995): 

 

• Ponto de vista empresarial: 

Enfoca todas as características da arquitetura que afetem o modelo de 

negócio e os consequentes atos regulatórios necessários para regê-lo. 

São considerados aqui, também, além dos principais processos de 

negócio em si, as políticas de gerenciamento e os tópicos acordados na 

relação usuário x organização, sendo que não há uma restrição quanto à 

natureza desta última. São abordados, também, quais os serviços 

oferecidos pelo sistema, tanto para o usuário como para outros sistemas; 
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• Ponto de vista de informação: 

Enfoca a modelagem do fluxo das informações, ou seja, descreve desde 

a origem da informação, sua trajetória (fluxo) e o destino ao qual ela se 

dirige. Sob este ponto de vista são modeladas as estruturas da 

informação e os seus fluxos, o que permite que as estruturas sejam 

gerenciadas; 

• Ponto de vista computacional: 

Enfoca os algoritmos, as funcionalidades e as estruturas de dados, além 

de definir os requisitos necessários para a operação distribuída do 

sistema e de forma transparente ao usuário final; 

• Ponto de vista de engenharia: 

Enfoca os mecanismos de distribuição da informação e os suportes de 

instalações necessários para viabilizá-los; 

• Ponto de vista tecnológico: 

Enfoca os recursos de hardware e software básico necessários para a 

construção do sistema distribuído. 

 

Para a modelagem do modelo de negócios proposto foi utilizada a UML, 

especificada pelo OMB (OMG, 2007). 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O capítulo 1 apresenta uma introdução contextualizando o modelo proposto 

para a continuidade da qualidade de serviços em relação ao segmento de TIC. Traz, 

também, o objetivo a ser alcançado, a justificativa dos motivos que lastreiam a 

elaboração deste trabalho e os conceitos metodológicos que norteiam a pesquisa e 

o desenvolvimento da tese.  

O capítulo 2 aborda as definições e os conceitos aplicáveis necessários para 

o desenvolvimento deste trabalho, ou seja: Convergência Tecnológica, Internet do 

Futuro, Handover, Computação em Nuvem, Agentes Móveis e Predição de QoS. 

O capítulo 3 aborda o modelo de negócio vinculado ao modelo proposto para 

a continuidade de serviços, além de sugerir algumas ações regulatórias que se farão 

necessárias para a adoção do modelo de negócio. 
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O capítulo 4 apresenta o modelo para a continuidade dos serviços, bem como 

os passos da pesquisa que levaram à sua elaboração. 

O capítulo 5 apresenta dois exemplos de aplicação do modelo, exemplos 

esses voltados para a área de e-health (e-saúde). 

Finalmente, o capítulo 6 apresenta os comentários finais, ressaltando as 

contribuições deste trabalho e sugerindo futuras pesquisas que possam 

complementar a abordagem apresentada na tese. 

A figura 2 ilustra a estrutura acima descrita. 



22 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: A estrutura da tese 
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2 DEFINIÇÕES E CONCEITOS APLICÁVEIS 
 

Este capítulo apresenta as definições dos principais conceitos aplicáveis a 

este trabalho: Convergência Tecnológica, Internet do Futuro, Handover, Computação 

em Nuvem, Agentes Móveis, QoS e Predição de QoS. Sobre estes conceitos estão 

fundamentados alguns dos princípios para o desenvolvimento do modelo para 

continuidade da qualidade de serviço proposto neste trabalho. 

 
2.1 Convergência Tecnológica 
 

Segundo (SERRA, 2007), o termo convergência tecnológica é adotado 

mundialmente por diversas áreas, tais como: comunicação, economia, computação, 

telecomunicações e produção. Existem, portanto, várias vertentes para a sua 

conceituação. Neste trabalho a denominação Convergência Tecnológica foi adotada 

como referente aos aspectos técnicos das redes de comunicações. 

A busca pela obtenção da convergência tecnológica depende do 

desenvolvimento constante de pesquisas. Estas, porém, não devem girar em torno 

da valorização dos aspectos tecnológicos da própria pesquisa apenas, mas devem 

pautar pela visão da sua utilidade e da sua importância em atender aos sempre 

crescentes anseios dos usuários, pois é por meio destes atores que a convergência 

tecnológica passou a ter valor de mercado (BECHARA, 2007). 

As empresas de TIC, de forma geral, vêm alterando seu perfil de atuação de 

vendedoras de tecnologia para provedoras de serviços, mudando a ênfase das suas 

pesquisas para o fornecimento de serviços. A Microsoft, como exemplo, adotou a 

estratégia denominada SaaS – Software as a Service (THONG et al, 2011). Esta 

mudança de foco nos negócios das empresas, gerada pela pressão dos usuários na 

exigência de serviços melhores e cada vez mais abrangentes, leva à necessidade da 

integração de redes heterogêneas para oferecer aos usuários os serviços que eles 

demandam. A convergência tecnológica é a base para que o mercado de serviços 

possa atender a esta crescente demanda. 

Neste trabalho a convergência tecnológica é conceituada como o uso 

integrado de tecnologias distintas para propiciar o acesso a serviços móveis 

interativos com conteúdo multimídia, os quais podem ser acessados pelo usuário 

final por meio de qualquer dispositivo móvel, de qualquer local, através de qualquer 

rede de acesso e a qualquer tempo. A convergência tecnológica implica no 



24 
 

 

entendimento de quatro conceitos basilares: interoperabilidade, mobilidade, 

multimídia e interatividade: 

 

2.1.1 Interoperabilidade 

 

A interoperabilidade é a capacidade de um sistema interagir com outro 

sistema, ainda que haja a possibilidade de ambos não operarem na mesma 

plataforma tecnológica, de forma transparente. Para a obtenção da 

interoperabilidade é fundamental a adoção de padrões abertos na elaboração dos 

sistemas que deverão interagir. 

O IEEE define interoperabilidade como a capacidade de dois ou mais 

sistemas ou componentes realizarem a troca de informações e de utilizarem as 

informações que foram trocadas (IEEE, 1990): 

 

Em telecomunicações, o termo pode ser definido como a capacidade dos 

sistemas fornecerem e aceitarem serviços de outros sistemas e de 

utilizarem os serviços trocados que permitam operar em conjunto. É a 

condição alcançada entre os sistemas de telecomunicações quando as 

informações ou serviços possam ser trocados entre si de forma 

satisfatória aos seus utilizadores. (NCST, 1996 apud SAKURAI, 2010). 

 

A interoperabilidade pode apresentar algumas dificuldades para a sua 

obtenção. Em (ELMASRY et al, 2011) é apresentado um exemplo prático destas 

dificuldades através do caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos: este 

órgão tem suas redes táticas distribuídas pelo país e precisam interoperar de forma 

transparente com o sistema denominado GIG - Global Information Grid. O sistema 

gerenciador desta rede tem um papel fundamental para proporcionar a 

interoperabilidade entre as redes distribuídas e o GIG, uma vez que as redes táticas 

são subordinadas às respectivas Forças Armadas e as aplicações não têm a 

obrigação de seguir um padrão operacional único. 

Os desafios que se apresentam para a obtenção da interoperabilidade são 

vários em qualquer rede, e podem de maneira geral, ser resumidos como: 
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• Considerando um ambiente heterogêneo de rede, o sucesso operacional 

de cada rede individualmente não garante automaticamente o sucesso do 

conjunto, isto é, o sucesso operacional deve ocorrer simultaneamente em 

todo o universo das redes envolvidas de forma global; 

• As redes devem operar de forma transparente para levar as informações 

até os usuários no local certo, no tempo certo e com QoS; 

• As aplicações do sistema gerenciador da rede, referentes a serviços 

distintos, devem seguir padrões de intercomunicação para interoperarem; 

• A pesquisa e o desenvolvimento de todos os serviços devem ser 

norteados para minimizar o tráfego entre os níveis da rede (Provedores) 

para aumentar a eficiência e a interoperabilidade; 

• O desenvolvimento de novos sistemas devem incluir requisitos e testes 

referentes à interoperabilidade com outros serviços; 

• Toda solução deve ser independente de funções específicas do sistema 

gerenciador da rede em utilização por qualquer Provedor, por serem elas 

desenvolvidas de forma independente. 

 

Estes desafios podem ser considerados de duas naturezas: a técnica e a 

política. Os desafios técnicos vêm da necessidade do estabelecimento de padrões 

de comunicação entre uma aplicação e os servidores envolvidos no processo. Os 

desafios políticos são gerados pela necessidade da aceitação destes padrões por 

parte dos atores envolvidos, tais como: desenvolvedores, Provedores e 

administradores de redes. 

Em um ambiente de convergência tecnológica a interoperabilidade é 

fundamental para permitir o intercâmbio confiável e seguro de informações entre os 

diversos atores participantes nas redes heterogêneas, além da sua substituição no 

caso de algum ator tornar-se indisponível em algum momento durante as conexões 

ativas. Para efeito deste trabalho, atores são definidos como sendo os Provedores 

de Serviço, de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo. Os dispositivos móveis 

também são caracterizados como atores na rede, mas por sua natureza de utilização 

pessoal pelo usuário, não são substituíveis automaticamente em caso de 

indisponibilidade. 
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2.1.2 Mobilidade 

 

A mobilidade permite ao usuário se comunicar a qualquer instante, em 

qualquer lugar e a qualquer serviço que ele tenha contratado.  

Em (ITU 2004 apud SERRA, 2007) é apresentada a seguinte consideração 

sobre mobilidade: 

Mobilidade é a habilidade de usuários, ou outras entidades, em 

movimento se comunicarem e acessarem serviços independentemente 

de mudança de localização ou ambiente. O grau de disponibilidade pode 

depender de diversos fatores, incluindo capacidade de acesso de rede, 

acordo do nível de serviço entre o usuário final e a organização 

provedora de serviço, entre outros. Mobilidade inclui a capacidade de 

usar uma determinada aplicação, ou serviço, sem a interrupção de sua 

atividade através de várias tecnologias, permitindo o movimento entre 

pontos de acesso sem fio. 

 

A mobilidade muda a forma tradicional de interação entre as pessoas, tanto 

no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Neste último aspecto, em particular, 

as tecnologias móveis abriram a possibilidade do acesso online às redes 

corporativas e às informações necessárias para a tomada de decisão imediata. A 

mobilidade, neste caso, liberta o profissional para atuar sem a necessidade de que 

ele permaneça preso no ambiente de trabalho na empresa, uma vez que a 

mobilidade torna móveis os sistemas corporativos. 

O conceito de mobilidade pode ser confundido com o de nomadismo. A 

diferenciação entre os dois conceitos deve ser clara: nomadismo é a designação que 

define a prática de um ator que se movimenta frequentemente, mas adota pontos 

temporários de fixação. Levando esta conceituação para a computação, o termo 

Computação Nômade aplica-se ao usuário que dispõe de dispositivos móveis de 

comunicação e de processamento, mas que permanece desconectado de qualquer 

rede enquanto está em trânsito entre dois pontos de parada (KARAM, 2006). 

Dois fatores importantes precisam ser observados para a viabilização da 

mobilidade: a) o desenvolvimento de modelos que representem adequadamente a 

mobilidade do usuário permitindo a sua simulação; b) o rastreamento online efetivo 

do deslocamento do usuário para permitir a ele uma conexão transparente e com 
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qualidade, por meio da antecipação dos seus movimentos futuros (ZAIDI; MARK, 

2011).  

Em função de todos os componentes que estão envolvidos no conceito de 

mobilidade, portanto, ela assume uma característica fundamental dentro de um 

ambiente de convergência tecnológica, impactando diretamente no desempenho da 

rede. 

 

2.1.3 Multimídia 

 

A definição clássica de multimídia significa a utilização, para determinado fim, 

de uma ou mais mídias. De maneira geral, quando há alguma referência à utilização 

de tecnologia multimídia, isso implica no entendimento da utilização combinada de 

dois, ou mais, meios contínuos, ou seja, meios que devem ser reproduzidos durante 

um determinado intervalo de tempo definido, podendo ou não haver a interação com 

o usuário (TANENBAUM, 2003). 

Um exemplo de utilização combinada de dois meios contínuos sincronizados 

sem interação com o usuário é um filme (combinação de áudio e vídeo). Como 

contraponto, como exemplo de uma utilização com a interação do usuário pode ser 

citado um jogo (combinação de áudio, imagens/vídeos, textos e interação). 

A tecnologia multimídia permite uma larga gama de aplicações no cotidiano 

pessoal e profissional das pessoas, tais como: vídeo conferência, serviços de 

emergência, telemedicina, EAD, realidade aumentada e jogos em rede, dentre 

muitas outras. Esta tecnologia, contudo, pode encontrar dificuldades técnicas para 

sua operação online, uma vez que demanda alto desempenho dos recursos da rede. 

Estas dificuldades podem ser causadas por uma carga excessiva na rede em 

determinado instante, ou mesmo por mudanças dinâmicas nas condições ambientais 

da rede em função do número de aplicações simultâneas em andamento 

(MASTRONARDE; SCHAAR, 2010). 

Neste trabalho são considerados serviços multimídia aqueles que utilizam 

pelo menos duas mídias (DONG et al, 2008) (MYOUNG et al, 2008). 
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2.1.4 Interatividade 

 

De maneira geral, a interatividade pode ser entendida como a relação entre 

duas ou mais pessoas (ou objetos) que adaptam seus comportamentos e ações 

umas às outras frente a determinada situação (BELLONI, 2008). 

Atualmente o conceito de interatividade frequentemente é vinculado às mídias 

de comunicação e está atrelado a quanto um usuário pode interferir num ambiente 

computacional (YAO, 2008). 

A interatividade pode ocorrer entre pessoas e equipamentos ou, também, 

entre equipamentos, como no caso da comunicação, por exemplo, entre máquinas 

cliente e servidor ou, ainda, na comunicação entre equipamentos diversos dentro do 

conceito de Internet das Coisas (apresentado no tópico 2.2). 

A interatividade é um recurso fundamental dentro da conceituação de Internet 

das Coisas. A combinação de tecnologias como a Internet, a geolocalização online, 

as redes para comunicação próxima e os sensores embarcados, por exemplo, 

permite a interatividade entre objetos mas, também, permite que eles reajam ao 

ambiente no qual estão inseridos. Estes objetos podem ser considerados blocos 

dentro do conceito de Internet das Coisas (KORTUEM, 2010), conceito este que 

traduz a possibilidade de interação entre objetos apenas, entre objetos e o meio-

ambiente e entre pessoas e objetos. O desenvolvimento da Internet das Coisas, 

entretanto, depende de inovações tecnológicas constantes que vão desde os 

sensores sem fio até a nanotecnologia (ITU, 2005). 

Para efeito deste trabalho será considerada Interatividade uma forma do 

usuário interagir com o serviço, com tempo de resposta adequado, buscando as 

informações, recuperando-as, integrando-as, processando-as, interagindo e 

construindo novos conhecimentos (SERRA, 2007). 

 

2.2 Internet do Futuro 

 

Internet do Futuro é um conceito que tem sido um dos temas principais de 

pesquisa no âmbito da política européia de investigação em TIC, que se estende ao 

Brasil também (EUROPEAN COMISSION, 2010). A figura 3 ilustra a conceituação 

da Internet do Futuro. 
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A Internet do Futuro abrange diversas áreas associadas com setores 

tecnológicos tradicionais. Seus quatro pilares principais são (FUTURE INTERNET, 

2010): 

 

• Internet pelas pessoas e para elas: objetiva a viabilização de 

aplicações e de melhorias sociais, econômicas, de acesso às 

informações legais e educacionais; 

• Internet de conteúdos e conhecimento: permitindo o acesso por meios 

de pesquisa e interação com conteúdos multimídia (por exemplo: 3D e 

realidades virtual e aumentada), que podem ser criados e manipulados 

por profissionais, e por não profissionais, e ser distribuídos e 

compartilhados em qualquer lugar e em qualquer terminal por 

demanda; 

• Internet das coisas: neste contexto, os objetos têm autonomia e 

capacidade para gerar automaticamente códigos e comportamentos 

humanos, através de modelos de comunicação inspirados nesses 

comportamentos; 

• Internet de serviços: os serviços são parte das novas possibilidades 

que a Internet do Futuro trará para o dia-a-dia da vida das pessoas e 

das organizações empresariais. Sob esta perspectiva, a Internet de 

Serviços engloba também os serviços executados manualmente que 

operam no mundo real e que as pessoas e as comunidades utilizam 

nas suas vidas e trabalho. Como elemento-chave, os consumidores de 

serviços almejam a continuidade dos serviços com uma interatividade 

que não tem restrições de tempo, transparente (o consumidor do 

serviço preocupa-se apenas com os benefícios que obtém do serviço 

utilizado), com o acesso por meio da utilização de dispositivos de uso 

corrente (dispositivos padrão de mercado) e que o serviço seja 

confiável. A Internet de Serviços, portanto, diz respeito à interconexão 

entre Provedores e usuários para acesso a qualquer tipo de serviço 

disponível na Internet (FEMMINELLA, 2011). 
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Figura 3: Internet do Futuro - adaptado (FUTURE INTERNET, 2010) 

 

 

Para a viabilização de uma sociedade em rede, a base tecnológica da Internet 

do Futuro deve ser composta por uma multiplicidade de requisitos tecnológicos 

integrados e interoperáveis como, por exemplo: roteamento e endereçamento 

dinâmicos e escaláveis, gerenciamento eficiente dos dados e do tráfego, 

adaptabilidade a ambientes heterogêneos, segurança, privacidade, confiabilidade, 

disponibilidade, ubiquidade, simplicidade e sustentabilidade energética e econômica. 

A infraestrutura para compor a base tecnológica da Internet do Futuro pode 

encontrar abrigo no conceito de Computação em Nuvem (Cloud Computing), o qual 

se caracteriza por suportar processamento multimídia distribuído (ZHU et al, 2011) 

de alto desempenho. A estrutura da Computação em Nuvem fornece não apenas os 

recursos de hardware e de telecomunicações mas permite, também, que softwares 

sejam tratados como serviços. A maior vantagem deste conceito é segmentar os 

diferentes usuários da Nuvem oferecendo-lhes os serviços específicos que eles 

desejam (BATTAGLIA et al, 2011). 

 

2.3 Handover 

 

Handover é o mecanismo que permite mobilidade ao usuário final, e é mais 

um dos elementos fundamentais para a viabilização da implantação de um ambiente 

de convergência tecnológica. 
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O termo handover (ou handoff) destinava-se, inicialmente, à telefonia celular, 

designando o mecanismo de mudança do fluxo de informações entre células durante 

um deslocamento do usuário, sem interromper a conexão e de forma imperceptível a 

ele. Para um ambiente de convergência tecnológica não é mais possível entender o 

handover apenas como um mecanismo de mudança no fluxo de informações 

vinculado somente à telefonia celular, ou seja, a uma rede com características 

homogêneas. O handover, portanto, passa a constituir um mecanismo de mudança 

de fluxo de informações entre redes heterogêneas ou, em outras palavras, entre 

tecnologias distintas. Um exemplo desta situação pode ser encontrado em 

(CORVAJA, 2006), onde é citada a transferência de informações entre a rede de 

telefonia celular e a TV digital, permitindo ao usuário usufruir do serviço de TV 

móvel. 

O handover é dividido em duas categorias: horizontal e vertical.  

  

2.3.1 Handover horizontal 

 

O handover horizontal ocorre quando o fluxo de informações é movido entre 

duas redes homogêneas sem fio como, por exemplo, a mudança do fluxo de 

informações entre ERBs em uma transmissão de telefonia celular. O handover 

horizontal é um processo já bastante estudado e com soluções encaminhadas 

(GRIFFITH et al, 2008) e não será, portanto, alvo deste trabalho. 

 

2.3.2 Handover vertical 

 

De acordo com (TAHA et al, 2008), o handover vertical ocorre quando o fluxo 

de informações é movido entre redes sem fio heterogêneas. Esta afirmação, 

contudo, precisa ser complementada com a compreensão de que uma alteração no 

fluxo de informações pode ocorrer além da última milha (trecho de conexão sem fio), 

isto é, pode ocorrer também nos segmentos cabeados das redes como, por 

exemplo, na conexão entre Provedores através de backbones de fibra óptica. 

O objetivo a ser perseguido é que este processo de handover ocorra de forma 

a assegurar a continuidade da qualidade de serviço de forma imperceptível ao 

usuário. Este mecanismo deve, portanto, ser estudado, uma vez que afeta a 

qualidade percebida pelo cliente durante a utilização dos serviços (ATTAULLAH et 

al, 2008). 
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Para garantir a continuidade da qualidade de serviços é necessário que os 

Provedores de Serviços de telecomunicações maximizem o uso combinado dos 

recursos disponíveis em redes heterogêneas, tais como: WLANs, UMTS, VANETs, 

WiMax e MANETs (LEE et al, 2009). 

Assegurar a continuidade da qualidade de serviços de telecomunicações 

depende de algoritmos que garantam a perfeita operação do handover vertical, 

através de mecanismos de predição de QoS e de sincronismo dos fluxos de 

informação, uma vez que os atrasos (delays) podem causar a deterioração  da 

conexão, ou interrompê-la, devido à ocorrência, por exemplo, do fenômeno do 

deadlock entre fluxos de informação (BATTAGLIA et al, 2011). A figura 4 

esquematiza o processo de handover vertical. O processo de predição de QoS 

implica na determinação da provável melhor opção de rede disponível para a 

execução do handover considerando, além dos parâmetros técnicos das redes 

disponíveis, os parâmetros dos custo monetários envolvidos em cada opção de rede 

disponível, inclusive o custo de não manter a conexão, mesmo em desacordo com 

os termos da USLA. 
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Figura 4: Processo de handover vertical 

 

 

Em um processo de handover vertical o fluxo de informações tem seu 

roteamento alterado entre vários Provedores de Acesso, de Conteúdo e de 

Infraestrutura, trafegando através de várias tecnologias diferentes. O handover 
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vertical pode ocorrer devido a diversas razões, tais como: interferências 

eletromagnéticas externas, saturação da largura de banda, a queda de um Provedor, 

atrasos, flutuação, jitter (variação no atraso fim-a-fim, isto é, o desvio padrão nos 

tempos de chegada das informações) e perdas. Em aplicações multimídia móveis é 

necessário manter o sincronismo entre imagem e áudio. Ambos os fluxos de dados 

devem chegar ao dispositivo do usuário simultaneamente, independentemente da 

rota seguida. 

As figuras 5 e 6 esquematizam um exemplo de processo de handover vertical 

relativo a dois Provedores de Infraestrutura. 

 

 

 

 

Figura 5: Conexões lógicas estabelecidas para uma posição do usuário 

 

 

A necessidade de disparar um mecanismo de handover vertical pode ocorrer 

tanto a partir do deslocamento físico do usuário quanto a partir da necessidade de 
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reconfigurações de links entre Provedores. Na figura 5 o usuário está posicionado 

em determinada localização física e acessando um serviço de sua escolha. O 

Provedor de Serviço selecionou a melhor combinação de links entre os Provedores 

de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo para atender à demanda do usuário. Se 

o Provedor 1 de Infraestrutura tornar-se indisponível (por pane, por sobrecarga de 

acessos ou por qualquer outro motivo) o Provedor de Serviço detectará esta 

situação e providenciará a comutação do fluxo de informações para o Provedor 2 de 

Infraestrutura que, naquele instante, reúne as condições necessárias para substituir 

o Provedor 1 de Infraestrutura em todas as sua funções. Esta substituição é 

esquematizada na figura 6. 
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Figura 6: Handover entre Provedores de Infraestrutura 

 

Os links nas figuras 5 e 6 representam conexões lógicas. As conexões físicas 

ocorrem entre o usuário e o Provedor de Acesso, e entre os Provedores através dos 

backbones, conforme ilustrado na figura 7. A figura 8 exemplifica o encaminhamento 

das conexões físicas entre o usuário e os Provedores de Serviço e de Conteúdo.  
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Figura 7: Conexões físicas entre usuário e Provedores 
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Figura 8: Conexões físicas entre o usuário e Provedores 
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Os links entre o Provedor de Serviço e todos os demais Provedores destinam-

se a gerenciar a atuação destes Provedores quanto à qualidade dos serviços 

prestados, acompanhando seu desempenho e comparando-o às especificações no 

USLA e nos PSLAs monitorando, continuamente, se alguma ação de handover é 

necessária para manter a continuidade da qualidade dos serviços em andamento. 

Alguns dos parâmetros envolvidos nos algoritmos dos processos decisórios 

em handover vertical estão representados na figura 9. O processo decisório, 

contudo, deve ser mais aprimorado para propiciar uma continuidade de QoS 

assegurada. Além dos parâmetros constantes na figura 9, outras condições devem 

ser consideradas, tais como aquelas especificadas no USLA do cliente e nos PSLAs 

acordados entre os Provedores. Constará no USLA, por exemplo, os limites de 

indisponibilidade de serviço aceitáveis acordadas entre o usuário e o Provedor de 

Serviço para cada serviço contratado. Este processo decisório implica em algoritmos 

que buscam tomar a decisão mais acertada para comutar o fluxo de informações no 

momento correto, o que implica em um conjunto de múltiplos critérios a serem 

considerados. 

Os dispositivos móveis, além dos Provedores, também devem estar 

preparados para operar numa estrutura de rede em convergência tecnológica 

(interoperabilidade entre tecnologias diferentes), tais como a capacidade de detectar 

a existência de redes heterogêneas no seu entorno e de gerenciar a transição entre 

elas de forma transparente ao usuário (ÇEKEN; YARKAN; ARSLAN, 2010). Em 

outras palavras, o mecanismo de handover, e os processos decisórios envolvidos, 

se limitam a ocorrer no Provedor de Serviço uma vez que o dispositivo móvel do 

usuário é, em última instância, um “artigo de prateleira” (ou commodity) sobre o qual 

os Provedores de Serviço não têm qualquer atuação do ponto de vista da sua 

engenharia interna de hardware e de software básico. 

O dispositivo móvel do usuário está conectado logicamente a dois 

Provedores: Acesso e Serviço (a conexão física ocorre somente por meio do 

Provedor de Acesso). Uma análise da qualidade do serviço em operação no 

dispositivo móvel precisa ser continuamente efetuada para determinar se um 

handover é necessário (além da análise das redes envolvidas). 
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.  

 

Figura 9: Parâmetros para decisão de handover – adaptado (XIAOHUAN et al, 2010) 
 

Existem estudos já publicados propondo mecanismos para o gerenciamento 

do handover, seja horizontal ou vertical, minimizando a possibilidade de quebra de 

continuidade na conexão.  Embora não sejam soluções genéricas, contribuem para 

o entendimento deste tipo de mecanismo de comutação de informações. A seguir 

são analisados os principais mecanismos já propostos. 

 

2.3.3 Mecanismos de gerenciamento do handover vertical 

 

Na literatura existente acerca de mecanismos de gerenciamento de processos 

de handover são encontradas algumas propostas para viabilizar esses processos 

minimizando os efeitos do handover sobre as conexões, porém focadas na solução 

de problemas específicos e/ou introduzindo elementos de hardware e software na 

rede para sua execução.  

Uma das propostas apresenta uma solução para o processo de handover 

vertical em redes sem fio quando um nó móvel opera com sessões múltiplas de 

comunicação com diferentes requisitos de QoS (RAMÍREZ; RAMOS, 2009). Neste 

caso o algoritmo trata a questão como um problema de tomada de decisão em grupo 

provendo o dispositivo móvel com dois tipos de solução: uma determinística e outra 
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probabilística. Os dispositivos móveis apresentam a capacidade de operar sessões 

distintas de comunicação simultaneamente. Os autores apontam que o handover 

pode ser otimizado coletivamente, ou individualmente para cada sessão. A solução 

coletiva implica que todas as sessões envolvidas sofrerão alteração no fluxo das 

informações para a mesma rede de destino, enquanto que na solução individual 

cada sessão poderá ter seu fluxo de informações comutado para uma rede 

específica. A solução coletiva representa um problema de tomada de decisão em 

grupo e deve ser tratada, de maneira geral, de forma probabilística, enquanto a 

solução individual tende a ser tratada de forma determinística. Existem duas 

restrições contidas nesta proposta: a) ela refere-se somente à conexão da última 

milha e b) implica em inserir um algoritmo decisório no dispositivo móvel.  

Outro trabalho publicado propõe o gerenciamento auto-adaptativo do 

handover para a continuidade de streaming durante o deslocamento do usuário 

(BELLAVISTA et al, 2009). É proposta uma infraestrutura que seleciona a melhor 

opção de handover dependendo das condições operacionais momentâneas, isto é, 

da disponibilidade dos recursos dos sistemas de mídia no servidor e da presença de 

pontos de acesso sem fio na região onde o usuário se encontra. A infraestrutura a 

ser criada implica na utilização de um servidor proxy provendo, de um lado, a 

conexão com o dispositivo móvel (última milha), e de outro a conexão com a Internet 

para acessar o Servidor de Mídia. Existem três restrições contidas nesta proposta: a) 

é aplicável somente à transmissão de vídeos; b) necessita da intermediação de um 

servidor proxy para a conexão com o dispositivo móvel e c) a decisão de handover 

baseia-se somente nas condições da última milha e do Servidor de Mídia.  

Há uma proposta para solução de algoritmo decisório de handover, aplicada 

às tecnologias WiMax, IP e MPLS Móvel, que se baseia na velocidade de 

deslocamento do usuário (JAILTON JUNIOR; DIAS, 2008). Neste caso são 

considerados três patamares de velocidade de deslocamento do usuário como 

referenciais: a) baixo índice de mobilidade (até 5 m/s, ou 18 Km/h); b) médio índice 

de mobilidade (acima de 5 m/s e abaixo de 10 m/s, ou 36 Km/h) e c) alto índice de 

mobilidade (acima de 10 m/s). O algoritmo prevê que, para cada índice de 

mobilidade, há um momento específico para disparar o processo de handover. Para 

um usuário com baixo índice de mobilidade o handover é iniciado quando a 

probabilidade da conexão falhar for superior a 90%, para médio índice de mobilidade 

o handover é iniciado quando a probabilidade da conexão falhar for superior a 70% e 

para um alto índice de mobilidade o handover é iniciado quando a probabilidade da 
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conexão falhar for superior a 50%. A velocidade de deslocamento do usuário é 

mensurada por meio de medições posicionais em sistema GPS incorporado ao 

dispositivo móvel, o qual também é o responsável por medir a probabilidade de falha 

da conexão em função do fading detectado sobre o sinal recebido a cada ponto do 

deslocamento do usuário. Existem quatro restrições contidas nesta proposta: a) é 

aplicável somente a última milha; b) diz respeito somente às tecnologias WiMax, IP e 

MPLS Móvel; c) implica na instalação de software específico no dispositivo móvel 

para a tomada de decisão sobre o disparo do processo handover e d) exige que o 

dispositivo móvel seja dotado de conexão GPS. 

Especificamente para as redes WiMax há a proposta de um algoritmo de 

“Reserva Proativa de Recurso Assistido por Perfil” para solucionar a questão de 

manter a mesma qualidade de serviço para os usuários móveis quando eles se 

deslocam entre redes WiMax (CESAR JUNIOR et al, 2007). A aplicação desta 

técnica só é possível quando o comportamento do usuário móvel em relação à 

utilização dos serviços durante um determinado trajeto for conhecido, isto é, o 

comportamento habitual do usuário passa a ser definido por meio de um perfil do 

usuário móvel. Desta forma, em função do conhecimento do perfil, é possível acionar 

de forma proativa o processo de handover na medida em que o usuário se desloca 

(pelo seu trajeto habitual) e é rastreado através de um sistema GPS. Existem quatro 

restrições contidas nesta proposta: a) é aplicável somente a última milha; b) diz 

respeito somente à tecnologia WiMax; c) aplica-se somente ao handover horizontal e 

d) exige que o dispositivo móvel seja dotado de conexão GPS. 

As WLANs geralmente proveem velocidades mais altas e mais largura de 

banda do que as redes celulares, enquanto estas proveem uma cobertura mais 

ubíqua que as WLANs. Partindo desta constatação, vem a proposta de algoritmo 

que abrange as tecnologias WLAN, WMAN e redes celulares (ATTAULLAH et al, 

2008). O algoritmo parte da premissa de que um usuário pode desejar utilizar uma 

conexão WLAN / WMAN onde ela estiver disponível, e migrar para uma conexão 

celular no caso da indisponibilidade da WLAN / WMAN. A proposta do algoritmo, 

neste caso, é basear o critério decisório do handover na utilização da lógica Fuzzi 

para selecionar uma rede dentre as disponíveis (o software que traduz o algoritmo é 

instalado no dispositivo móvel). Disparos de gatilhos (quando determinadas 

situações ocorrerem) e eventos são enviados para um sistema especialista Fuzzi, o 

qual decide por meio de qual rede executar o handover. São alguns exemplos de 

gatilhos: alertas de segurança, condições do link de rádio, largura de banda 
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disponível. São exemplos de eventos: mudança nos parâmetros de QoS e mudança 

nas preferências do usuário. Considerando as seguintes variáveis para efeito de 

raciocínio: intensidade do sinal, carga da rede, largura de banda disponível, largura 

de banda necessária e jitter e considerando, ainda, as redes GPRS, WiFi e WiMax, o 

modelo Fuzzi proposto pelos autores está representado na figura 10. 

 

 

 

 

Figura 10: Modelo Fuzzi - adaptado (ATTAULLAH et al, 2008) 

 
 
O sistema especialista Fuzzi recebe as informações (pertinentes às 5 

variáveis selecionadas) acerca das três redes, e o resultado das suas comparações 

com os valores limites pré-estabelecidos como aceitáveis para cada um dos 

parâmetros mensurados. A partir deste conjunto de informações o sistema Fuzzi 

determina para qual rede será executado o processo de handover. Existem três 

restrições contidas nesta proposta: a) é aplicável somente a última milha; b) diz 

respeito somente às tecnologias WLAN, WMAN e celular e c) necessita da 

instalação do software decisório no dispositivo móvel. 

 Para que o processo de handover seja transparente ao usuário é necessário 

que informações precisas, e no tempo certo, estejam disponíveis sobre as condições 

da rede permitindo tomadas de decisão. Com relação ao modelo de referência ISO – 

OSI (International Standards Organization - Open Systems Interconnection), 

informações sobre a rede são disparadas a partir da camada de Enlace de Dados e 

endereçadas a um módulo funcional de gerenciamento de handover denominado 
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Media Independent Handover Function – MIHF, definido no IEEE 802.21. O 

framework do IEEE 802.21 define um método para prover inteligência à camada de 

Enlace de Dados para a tomada de decisão e para prover, também, informações às 

demais camadas superiores a ela, objetivando otimizar o processo de handover em 

ambientes de redes heterogêneas. Este framework também define um mecanismo 

para coletar e enviar informações sobre as condições das redes vizinhas. A 

especificação para suporte a usuário móveis IEEE 802.11 WLAN e IEEE 802.16 (e 

802.16e) WiMax define que o processo de handover seja dividido em quatro 

estágios:  a) gatilho de Link_Going_Down - LGD, b) pesquisa de rede, c) seleção de 

rede e d) execução do handover. De acordo com (YOO et al, 2009) a proposta de 

algoritmo dos autores é aplicável às redes WLAN e WiMax (com o processo de 

handover gerenciado por meio de um servidor MIHF), a partir de informações 

fornecidas por gatilhos disparados da camada de Enlace de Dados IP quando 

valores limiares de parâmetros são atingidos. A diferença em relação a outros 

modelos já apresentados sobre o tema por outros autores é a de que os gatilhos 

sejam adaptativos e disparados num espaço temporal em conformidade com as 

condições da rede. O gatilho de Link_Going_Down significa que uma queda de 

conexão é iminente. Há vários métodos propostos para determinar o disparo deste 

gatilho, mas muitos operam somente com base na comparação entre a intensidade 

do sinal recebido pelo dispositivo móvel e valores limites pré-estabelecidos. Se o 

sinal recebido cair abaixo do valor limite, o gatilho é disparado, o que pode ocorrer 

indevidamente em função de mudanças constantes de variáveis, tais como: as 

condições do canal sem fio, a velocidade de deslocamento do usuário e o tempo 

necessário para executar o handover.  

O primeiro passo neste algoritmo proposto pelos autores é estimar o tempo 

necessário para a execução do handover por meio da análise das condições das 

redes vizinhas. O próximo passo é determinar o tempo necessário para disparar um 

sinal de Link_Going_Down para iniciar um handover, utilizando um algoritmo de 

predição (métodos dos mínimo quadrados) no qual o intervalo de tempo para a 

predição é dinamicamente determinado com base no tempo estimado de handover. 

Um gatilho Link_Going_Down é disparado dentro do intervalo necessário para o 

handover, antes do gatilho Link_Down. Para atingir este objetivo o método de 

predição adotado prediz se depois do tempo necessário para o handover a 

intensidade do sinal irá cruzar para baixo o nível mínimo para a decodificação do 

sinal, justificando o disparo do Link_Down, ou não. Existem três restrições contidas 
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nesta proposta: a) é aplicável somente a última milha; b) diz respeito somente às 

tecnologias WLAN e WiMax e c) necessita da instalação de um servidor MIHF na 

rede. 

Em outro trabalho pesquisado é apresentado um algoritmo que propõe uma 

solução integrada entre os handovers horizontal e vertical, denominada IHS - 

Integrated Handover Scheme, em ambiente MIPv6, para o dispositivo móvel (WEI et 

al, 2007). O IHS é um protocolo para os processos de handover horizontal e vertical. 

Nesta proposta, quando um handover é disparado o IHS permite que o dispositivo 

móvel selecione uma rede para executá-lo, seja na sua forma horizontal ou vertical. 

O modelo IHS é composto por três tipos de entidades: o dispositivo móvel, o ponto 

de acesso ao serviço e o servidor de informações. O ponto de acesso ao serviço, e o 

servidor de informações, são entidades de suporte ao dispositivo móvel para que 

esse possa tomar a decisão sobre a execução do handover. A arquitetura do 

dispositivo móvel é composta por quatro módulos: a) Receptor de Eventos: recebe 

os eventos da rede (tais como: Link_Detectet, Link_Going_Down, Signal_Detectet); 

b) Gerenciador de Handover: processa os eventos recebidos pelo módulo Receptor 

de Eventos, decidindo o tipo de handover necessário; c) Executor de Handover: 

executa o handover, seja horizontal ou vertical; d) Gerenciador de Mensagens: 

recebe, envia e processa mensagens trocadas entre o dispositivo móvel e o ponto 

de acesso ao serviço. 

A arquitetura do ponto de acesso ao serviço é composta por três módulos: a) 

Gerenciador de Informações da Rede: coleta e mantém atualizadas as informações 

acerca da rede e das subredes locais e vizinhas; b) Suporte ao Handover: fornece 

informações que dão suporte à execução do handover pelo dispositivo móvel; c) 

Gerenciador de mensagens: recebe, envia e processa mensagens trocadas com o 

dispositivo móvel ou com os pontos de acesso das subredes vizinhas. O servidor de 

informações é a entidade repositória dos bancos de dados de conteúdo a serem 

acessados. Existem quatro restrições contidas nesta proposta: a) é aplicável 

somente a última milha; b) necessita que a arquitetura interna de hardware do 

dispositivo móvel seja específica, c) necessita da instalação de software específico 

no dispositivo móvel para atender ao algoritmo proposto e d) necessita da inclusão 

de um servidor de informações específico na rede. 

Em outro algoritmo pesquisado a tomada de decisão para a execução do 

handover vertical é processada com base em lógica Fuzzi considerando, além dos 

parâmetros: taxa de transmissão, intensidade do sinal recebido e velocidade do 
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deslocamento do usuário, também o parâmetro intensidade da interferência no 

ambiente, o qual é nomeado nesse algoritmo como taxa de interferência (ÇEKEN; 

YARKAN; ARSLAN, 2010). Os autores referenciam a tecnologia denominada 

cognitive radio, a qual é capacitada a adaptar e modificar as condições em um 

ambiente de rádio, entendendo-se este ambiente como composto por vários 

aspectos, tais como: a propagação física, o espectro da rádio frequência, as redes 

disponíveis e os terminais conectados. Para a consecução deste algoritmo, os 

terminais móveis deverão ser adaptados para incorporar capacidades cognitivas 

como, por exemplo, “sentir” o ambiente periodicamente avaliando as tecnologias de 

rádio acessíveis, avaliando suas condições de operação através de algoritmo Fuzzi, 

disparando processos de handover quando necessários e selecionando o melhor 

ponto de acesso para estabelecer a conexão. A decisão advinda do algoritmo 

proposto, então, tem por base a taxa de interferência, a taxa de transmissão e a 

intensidade do sinal recebido. A taxa de interferência quantifica a intensidade do 

nível da interferência co-canal (advinda do reuso de frequências). A figura 11 

esquematiza o processo decisório que ocorre no dispositivo móvel utilizando as 

redes celular e WiFi como exemplos. Existem duas restrições contidas nesta 

proposta: a) é aplicável somente a última milha, b) necessita da instalação de 

software específico no dispositivo móvel para atender ao algoritmo proposto. 
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Figura 11: Processo decisório no dispositivo móvel (ÇEKEN; YARKAN; ARSLAN, 2010) 
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Nem todas as soluções propostas para a tomada de decisão de handover 

consideram a QoS como um dos parâmetros para este processo. Os autores 

(CIUBOTARU; MUNTEAN, 2009) propõem um algoritmo baseado no balanceamento 

de cargas entre redes distintas designado SASHA – Smooth Adaptative Soft 

Handover Algorithm, que inclui a QoS como um dos parâmetros no processo 

decisório, adotando a visão de QoS relativa aos parâmetros técnicos da rede e das 

preferências do usuário. Nesta solução o tráfego nas redes é gerenciado por um 

servidor SASHA, o qual redireciona as conexões para equilibrar as cargas entre elas 

e se comunica com módulo SASHA cliente instalado no dispositivo móvel. O modulo 

cliente tem as funções de: a) monitorar os parâmetros de QoS das conexões 

disponíveis;  b) efetuar a conexão com o sistema aplicativo, coletando informações 

sobre as preferências do usuário, do consumo de energia do dispositivo e custos da 

conexão; c) efetuar a conexão com o servidor SASHA; d) sincronizar  os dados 

recebidos. Existem três restrições contidas nesta proposta: a) é aplicável somente a 

última milha, b) necessita da instalação um servidor específico na rede e c) 

necessita da instalação de software específico no dispositivo móvel para atender ao 

algoritmo proposto. 

Os processos decisórios para handover vertical, vinculados à tecnologia 4G, 

podem ser agrupados em quatro grandes categorias (XIAOHUAN et al, 2010), de 

acordo com o fator decisório predominante para disparar um processo de handover, 

embora não sejam critérios mutuamente exclusivos, o que permite que sejam 

utilizados de forma combinada entre eles. A primeira categoria considera a 

intensidade do sinal recebido, isto é, é compara a intensidade do sinal recebido (na 

conexão corrente) com a intensidade do sinal recebido dos pontos de conexão 

candidatos futuros, ou seja, dos possíveis próximos pontos de conexão. A segunda 

categoria considera a largura de banda, algoritmo no qual é comparada a largura de 

banda disponível com aquela mínima aceitável, disparando o processo de handover 

se a largura de banda cair abaixo da aceitável para garantir a conexão e/ou o 

serviço em andamento. A terceira categoria tem como foco principal o custo, ou seja, 

neste critério são combinadas informações sobre o custo monetário da conexão 

agregado das informações sobre segurança, largura de banda e consumo de 

energia traduzidas em termos monetários, utilizando esta informação para selecionar 

a rede que permitirá o handover pelo melhor custo. A quarta categoria considera a 

combinação de algoritmos e, em função do elevado número de parâmetros passíveis 

de serem considerados como entradas para o processo decisório de handover, vem 
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sendo utilizadas técnicas de lógica Fuzzi para decidir se o handover é necessário ou 

não. Esta classificação em quatro categorias, entretanto, por ser limitada às 

características da tecnologia 4G, não considera as possibilidades de necessidade de 

disparo de handover devido a fatores tais como: indisponibilidade de determinado 

Provedor, sobrecarga de determinado Provedor, impossibilidade de conexão entre 

backbones e preferências dos usuários. 

A análise dos principais algoritmos pesquisados leva à evidência de que: 

 

• Alguns dos algoritmos pressupõem a inclusão de um servidor 

gerenciador nas redes para controlar o processo de handover; 

• Em vários algoritmos é considerado que o dispositivo móvel é o 

componente da rede que detecta a necessidade de um handover, seja 

por meio de um software instalado no dispositivo ou pela adequação do 

seu hardware para esta finalidade. Nestes casos os algoritmos 

apresentados assumem que o processo de handover será disparado a 

partir da última milha apenas, e não a partir de qualquer ponto da rede, 

isto é, não consideram que o handover poderá ser disparado também 

em função das condições das conexões entre os Provedores que 

compõem as redes; 

• Em todos os algoritmos pesquisados há uma interferência nas redes 

para que se execute o processo de handover. Em outras palavras, 

todos os algoritmos propostos pressupõem a necessidade da inclusão 

de elementos de hardware (no dispositivo móvel ou na rede) ou de 

software (no dispositivo móvel) para que o processo decisório de 

handover possa ocorrer. 

 

Em resumo, embora vários algoritmos já tenham sido propostos para o 

gerenciamento do processo decisório de handover objetivando a continuidade da 

qualidade de serviços, todos eles são focados em soluções específicas, isto é, não 

apresentam uma aplicabilidade genérica que independa de todas as redes 

envolvidas num ambiente de convergência tecnológica e, além disso, não adotam 

como premissa uma solução que seja factível utilizando a infraestrutura tecnológica 

já instalada. 
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2.4 Computação em Nuvem (Cloud Computing) 

 

A implementação do conceito de Computação em Nuvem fornece um meio 

físico, através da Internet, para a transmissão de informações de qualquer natureza: 

voz, áudio, dados, imagens, vídeos e qualquer outra forma de comunicação digital 

independentemente da plataforma tecnológica utilizada, num ambiente 

compartilhado e multi-inquilino. A Nuvem contém recursos de processamento, 

armazenamento e comunicação prestando serviços multimídia a qualquer tempo e 

em qualquer local (ZHU et al, 2011). 

O termo Cloud Computing surgiu em 2006, numa palestra proferida por Eric 

Schmidt, da Google, quando apresentou a estratégia adotada pela empresa para 

gerenciar seus datacenters (TAURION, 2009). A Nuvem constitui uma infraestrutura 

de comunicação/processamento que interconecta os componentes arquitetônicos 

tecnológicos necessários para disponibilizar acesso simples a serviços, encobrindo à 

percepção do usuário a complexidade da infraestrutura de suporte utilizada, e 

oferecendo um conjunto de serviços computacionais. 

O NIST (National Institute of Standards and Technology) define Computação 

em Nuvem como um modelo para permitir acesso onipresente e conveniente à rede 

on-demand para um pool compartilhado de recursos computacionais configuráveis 

(por exemplo: redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços) que podem 

ser rapidamente fornecidos e liberados com esforços de gerenciamento ou de 

interação mínimos com o provedor de serviço (NIST, 2012). 

O princípio básico da Computação em Nuvem, então, é disponibilizar o 

acesso do usuário a um vasto leque de opções de serviços sem que haja a 

necessidade do dispositivo (móvel ou fixo) dispor de uma configuração de recursos 

de hardware e de software de grande poder de processamento e armazenamento de 

dados. Todo o poder de processamento e de armazenamento pode permanecer na 

Nuvem, e o usuário acessa estes recursos por meio do seu dispositivo através de 

uma conexão de Internet. Do ponto de vista comercial, o usuário somente paga 

pelos recursos que utilizar e pelo tempo que os utilizar, não necessitando instalar os 

softwares que utiliza em seu dispositivo. Como exemplo, se o usuário necessitar 

utilizar uma planilha eletrônica, ele utilizará a planilha disponível na Nuvem e não 

precisará adquirir uma licença de instalação da planilha em seu dispositivo móvel, 

pagando ao Provedor da Nuvem conforme o tempo que utilizar os recursos de 

hardware, pela quantidade de armazenagem de dados e pelo tipo de software que 
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utilizar. Esta forma de tarifação é denominada Utility Computing, e é semelhante ao 

processo de bilhetagem/tarifação de uma conta de telefone. A figura 12 ilustra o 

conceito de Computação em Nuvem. 

Em função disso, a estrutura da Nuvem não oferece somente recursos de 

hardware e de telecomunicações mas permite, também, que o software possa ser 

tratado como serviço. A maior vantagem deste conceito é o de permitir a 

segmentação dos diferentes tipos de usuários da Nuvem, oferecendo-lhes os 

serviços específicos que eles desejam (BATTAGLIA et al, 2011). 

 

 

NUVEM 1

Processadores

Bancos de
memória

Servidor de
comunicação

NUVEM N

Processadores

Bancos de
memória

Servidor de
comunicação

 

 

Figura 12: O conceito de Computação em Nuvem 

 
 
A infraestrutura da Nuvem pode ser subdividida em três modelos de serviços 

(NIST, 2012), conforme apresentado na figura 13. 
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SaaS (Software as a Service)

PaaS (Platform as a Service)

IaaS (Infrastructure as a Service)

Usuário

Infraestrutura do datacenter
(servidores e rede)

 

 

Figura 13: A subdivisão da Nuvem em modelos de serviço 

 

 

No modelo SaaS (Software as a Service) o recurso oferecido ao usuário é a 

utilização de aplicativos do provedor processando na infraestrutura da Nuvem. As 

aplicações são acessíveis a partir de vários dispositivos do usuário. Este não 

administra ou controla a infraestrutura da Nuvem, incluindo rede, servidores, 

sistemas operacionais, armazenamento, ou até mesmo recursos de aplicativos 

individuais; 

No modelo PaaS (Platform as a Service) o recurso oferecido ao usuário é 

instalar na infraestrutura da Nuvem aplicações adquiridas, ou desenvolvidas, por ele 

usando linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportadas 

pelo Provedor. O usuário não administra ou controla a infraestrutura da Nuvem, mas 

tem controle sobre os aplicativos implantados e sobre algumas configurações do 

ambiente para a hospedagem do aplicativo; 

No modelo IaaS (Infrastructure as a Service) o recurso oferecido ao usuário é 

o fornecimento de processamento, armazenamento, redes e outros recursos 

computacionais fundamentais sobre os quais ele tem condições  de implantar e 

executar qualquer software, o que pode incluir sistemas operacionais e aplicativos. O 



50 
 

 

usuário tem controle sobre sistemas operacionais, armazenamento e os aplicativos 

implantados, além de controle limitado sobre componentes de rede como, por 

exemplo, os firewalls do host. 

Além da possibilidade da utilização da Nuvem nos três modelos de serviço, 

ela atende aos requisitos de segurança, privacidade, disponibilidade, 

interoperabilidade e escalabilidade, o que a viabiliza como um meio de interconexão 

entre os usuários e os Provedores de Serviço, de Acesso, de Infraestrutura e de 

Conteúdo. 

 

2.5 Agentes Móveis 

 

Neste tópico são apresentados: a) a conceituação de Agentes; b) os tipos de 

Agentes necessários para compor o modelo de continuidade a ser proposto; c) as 

finalidades de cada tipo de Agente, cujo conjunto comporá o ferramental para a 

captura das informações pertinentes ao gerenciamento e operação dos mecanismos 

de handover. 

A utilização de Agentes neste trabalho se justifica pelo fato de que, conforme 

já citado anteriormente, o dispositivo móvel do usuário é, em última instância, um 

“artigo de prateleira” (ou commodity) sobre o qual os Provedores de Serviço não têm 

qualquer atuação do ponto de vista da sua engenharia interna de hardware e de 

software básico. Em outras palavras, os Agentes representam uma técnica que 

viabiliza a coleta e o envio de informações aos dispositivos móveis, e a todos os 

Provedores, sem depender de que os respectivos fabricantes de hardware e de 

software incluam em seus projetos recursos adicionais para que o Provedor de 

Serviço possa realizar a captura dos dados necessários ao processo decisório de 

handover. A utilização de Agentes também é justificada porque vem ao encontro do 

fato de que, tanto nos dispositivos móveis como nos Provedores de Acesso, de 

Infraestrutura e de Conteúdo, pode não haver condições para o armazenamento dos 

dados capturados e necessários ao processo decisório de handover, 

armazenamento este que ocorrerá no Provedor de Serviço. 

O conjunto dos Agentes, então, torna-se a ferramenta de comunicação que 

permite permear toda a cadeia de conexões de Provedores até o usuário final, sem a 

instalação de recursos adicionais de hardware e de software ao longo desta cadeia 

(REGLI et al, 2009), para a captura e envio das informações necessárias para a os 

processos de handover. 
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A figura 14 apresenta, esquematicamente, a estrutura tradicional dos recursos 

de hardware e de software nos Provedores e que está preservada para a operação 

do modelo de continuidade de serviço proposto. 

 

 

 

Figura 14: Estrutura tradicional nos Provedores 

 

 

Há muitas descrições acerca das funções e formas de atuação de um Agente, 

porém: 

 

O ponto comum e importante de todas as definições é o fato de colocar um 

agente como uma entidade autônoma, sem a intervenção do ser humano ou 

outros sistemas, em todo ou na maior parte do tempo de operação. A 

autonomia, bem como outras características que um agente pode 

apresentar (como reatividade, continuidade e capacidade de inferência, 

dentre outros) podem ser atribuídas a um agente considerando o meio onde 

o agente se encontra, pois o ambiente pode ser definido como a estrutura 

onde o agente realiza suas ações e percebe (ou recebe) sinais enviados 

pelas entidades com as quais se relaciona ou que de alguma forma o 

influenciam. (MAIA, 2010) 

 

Agentes são processos constituídos por programas que são disparados por 

um sistema gestor o qual necessita de determinada informação em determinado 

momento sobre determinado equipamento (DIANXIANG et al, 2003) (CHESS et al, 

1995). O Agente pode trafegar entre máquinas em redes heterogêneas e tem um 

tempo de vida equivalente ao ciclo de tempo entre ele ser acionado e entregar a 

informação solicitada, após o que o processo termina. Um Agente pode coletar mais 

de um tipo de informação durante seu ciclo de vida, mas não se torna residente em 

nenhuma máquina por onde trafega, ele tem apenas uma interação transitória com o 

equipamento pelo qual está trafegando e tem, ainda, a característica de ser tolerante 
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a falhas, isto é, se algum nó da rede por onde o Agente iria transitar encontrar-se 

indisponível, o Agente alterará seu itinerário de forma independente para outro nó 

pelo qual ele possa transitar (FOK et al, 2009). 

A necessidade de acionamento dos Agentes é temporal, ou seja, as 

informações são necessárias dentro de intervalos de tempo pré-estabelecidos pelo 

Provedor de Serviço. Exemplos: 

 

• Capturar os parâmetros correntes de QoS (banda, velocidade, taxa de 

erro, etc.); 

• Disponibilidade do serviço (ativo ou inativo); 

• Identificar se houve solicitação para algum novo serviço (além daqueles já 

em curso); 

• Agente identificador de um dispositivo móvel (que acabou de entrar em 

operação iniciando uma conexão) detectando o tipo de hardware, o 

respectivo sistema operacional e a identificação do usuário. 

 

No presente trabalho, os Agentes são residentes no Provedor de Serviço, que 

os aciona quando necessário. De (MAIA, 2010) vem a conceituação de Agente 

Gerente e Agentes Contratados. O primeiro tem uma tarefa a ser executada e gere 

os Agentes Contratados que a executarão. 

 

2.6 Qualidade de Serviço (QoS) 

 

No presente trabalho a QoS é considerada com uma abrangência maior do 

que a usual. Tradicionalmente QoS refere-se à manutenção de determinados 

parâmetros em uma rede para sua correta operação. O entendimento de QoS a ser 

aqui considerado é o da QoS percebida pelo usuário na forma de continuidade do 

fornecimento de serviços, o que engloba na conceituação de QoS os parâmetros 

contidos no USLA. 

 

2.7 Predição de QoS 

 

Nos serviços móveis é fundamental assegurar a continuidade de serviço com 

qualidade, o que dá a percepção de segurança para o usuário final na utilização do 

serviço. Neste tópico é apresentada a conceituação de Predição de QoS, seu papel 
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para a credibilidade dos serviços e os principais mecanismos existentes para o 

gerenciamento das condições que permitam a predição 

Em todos os serviços móveis, como o e-commerce, e-health ou o e-services, 

como exemplos dentre outros, assegurar a continuidade de QoS dá a percepção de 

segurança para o usuário final. Esta percepção leva os usuários a atribuírem uma 

boa, ou má, reputação ao serviço oferecido (ZHEPENG et al, 2009). Neste contexto, 

os mecanismos de predição de QoS passam a assumir um papel fundamental para a 

credibilidade dos serviços ofertados, o que somente poderá ser atingido através de 

mecanismos eficientes de gerenciamento das condições que permitam a predição. 

Esta pode, então, basear-se: a) no histórico de comportamento dos fluxos de dados, 

e das suas respectivas comutações; b) na leitura instantânea das ocorrências de 

comutações de fluxos, e dos níveis de QoS correntes; c) no histórico do 

comportamento de consumo de serviços do usuário; d) na combinação de todos 

esses fatores, ou seja: no histórico comportamental dos fluxos de dados na rede de 

comunicação, no estado momentâneo dos fluxos de dados na rede e nos hábitos do 

usuário final. 

Um algoritmo de predição deve analisar três diferentes cenários: a) predição 

baseada em informações técnicas coletadas e gerenciadas pelo Provedor de Serviço 

sobre os demais Provedores e sobre o dispositivo móvel do usuário; b) predição 

baseada na movimentação (deslocamento) do usuário; c) predição baseada em 

ambos os fatores citados simultaneamente. 

A predição baseada em informações técnicas analisará as tendências no 

ambiente tecnológico como, por exemplo, se a entrada de novos usuários no 

sistema, solicitando o mesmo serviço, está se aproximando do limiar da capacidade 

(SUN et al, 2008) de atendimento de determinado Provedor e um processo de 

handover deve ser executado transferindo parte das solicitações dos usuários a um 

outro Provedor. 

A predição baseada na movimentação do usuário deve analisar e prever se, 

em função da rota que ele está seguindo, será necessário executar um handover. 

Tomando como exemplo a cidade hipotética esquematizada na figura 15, o usuário 

já se movimentou da posição A para a B e depois para a C. 

Rastreando a direção, o sentido e a velocidade aproximada nos 

deslocamentos anteriores (JUNG, 2010), é possível predizer as possíveis próximas 

posições: o próximo deslocamento ocorrerá, provavelmente, para a posição D ou E. 

Neste sentido, se o Decisor de Handover, constante na figura 16, decidir que um 
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handover deve ser executado, o Analisador de Tendência estimará a tendência do 

deslocamento do usuário determinando qual será a sua provável (ou prováveis) 

próxima posição a ser atingida. Com base nesta possível próxima posição, o Seletor 

de Opções analisará todo o ambiente tecnológico que envolve as posições C, D e E 

para verificar se será necessário um handover no deslocamento do usuário entre as 

posições C e D e entre as posições C e E. As opções 1 e 2 na figura 15 significam 

inferências sobre a próxima posição. 

 

 

 

 

Figura 15: Movimentação do usuário final 

 

 

O movimento de uma posição para a outra pode ser detectado pelo sistema 

de comunicações (TRABELSI, 2010), o qual será informado ao Provedor de Serviço 

para que o considere no processo de predição. As posições pelas quais o usuário já 

passou, onde ele está no momento, e qual a sua velocidade aproximada de 

deslocamento são elementos importantes para que o Seletor de Opções possa 

decidir qual o melhor Provedor que poderá oferecer  continuidade de QoS dentro do 

intervalo de tempo no qual o usuário se deslocará da posição presente para a 

próxima. O Seletor de Opções tem acesso a um banco de dados, dinamicamente 

atualizado, contendo as informações gerenciais sobre todos os demais Provedores, 

e mais as informações recebidas do Analisador de Tendência permitirão ao Seletor 

de Opções selecionar os links entre Provedores e o dispositivo móvel. 

O Analisador de Tendência não analisa somente informações relativas às 

posições físicas visitadas pelo usuário final, mas também analisa os parâmetros 

especificados no USLA e o perfil do usuário, através de um banco de dados 
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contendo o seu perfil histórico de consumo habitual de serviços e de deslocamentos. 

Talvez o usuário requisite o mesmo serviço todos os dias aproximadamente no 

mesmo horário. Ou no mesmo dia da semana. E assim por diante. É possível, 

também, que ele se desloque frequentemente pela mesma rota. O Analisador de 

Tendência trabalhará fortemente baseado num processo de data mining. 
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Figura 16: Algoritmo de predição para um usuário em movimento 

 

Os componentes que capturarão as informações necessárias ao processo de 

predição serão os Agentes. Esses, enviados ao dispositivo móvel (e também aos 

Provedores de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo), informam ao Coletor de 

Dados, por exemplo, quais são os serviços que estão em andamento no momento, 

outros serviços novos que passaram a ser demandados no instante da coleta dos 

dados pelos Agentes e as condições técnicas da conexão no dispositivo móvel. 

O mesmo raciocínio para a predição é aplicado entre Provedores. 
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3. MODELO DE NEGÓCIO 

 

Em conformidade com o modelo RM-ODP (citado no tópico 1.3) uma das 

facetas a serem consideradas para a modelagem de um sistema distribuído diz 

respeito ao ponto de vista empresarial do modelo, analisando o impacto do sistema 

na empresa sob as perspectivas financeira, técnica e organizacional. É neste 

contexto que é apresentado o modelo de negócio que segue. 

A expansão do mercado das comunicações móveis permite o surgimento de 

negócios inovadores o que exige, além da continuidade de serviços, novos modelos 

de negócio para atendê-lo (MURATA et al, 2009) (KUHNE et al, 2010).  

O modelo de negócio, para garantir a continuidade das operações das 

organizações, deve ser focado no usuário, e não nos serviços, como ocorre 

tradicionalmente (KARAM, 2006) (MURATA et al, 2009). Os usuários finais definem 

os serviços que desejam consumir e com qual nível de qualidade aplicado a cada 

um deles. Todos os Provedores deverão estar preparados para esta personalização 

dos serviços a serem oferecidos a cada cliente. 

De (MURATA et al, 2009) vem um exemplo da necessidade de adaptação ao 

modelo de negócio hoje existente no segmento dos serviços de telecomunicações. 

Os autores informam que o Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações do 

Japão lançou, em setembro de 2007, um plano de ativação de serviços móveis. O 

propósito deste plano é o de incentivar a cultura de ambiente aberto para o mercado 

de negócios envolvendo mobilidade, criando novos modelos de negócios e 

fortalecendo o mercado de serviços móveis para o benefício dos usuários. 

Adicionalmente, o Ministério vem examinando a viabilidade da implantação de mini 

ERBs móveis que possam ser operadas por usuários sem a necessidade de uma 

licença governamental para a operação de um sistema de rádio. 

Os autores fornecem, ainda, um segundo exemplo da necessidade constante 

de novos modelos de negócio: na Irlanda, os autores M. O’Droma e I. Ganchev, na 

sua publicação de 2008 Strategic Innovations through NGN Standardization for a 

Ubiquitous Consumer Wireless World, propõem um Ubiquitous Consumer Wireless 

World, no qual o foco é um modelo de negócio centrado no usuário: este é percebido 

como um consumidor e não como um assinante dos serviços. 

A figura 1 esquematiza o modelo de negócio proposto onde surge a figura do 

Provedor de Serviço, organização que centraliza o relacionamento comercial dos 

usuários com os serviços de telecomunicações. A figura 17 apresenta o diagrama de 
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caso de uso correspondente apontando que neste modelo de negócio o usuário final 

não se relaciona de forma individual com cada um dos Provedores que compõem a 

cadeia de conexões para que um serviço desejado pelo usuário seja alcançado. O 

usuário contrata os serviços desejados, e o nível de qualidade desejado para cada 

um dos serviços, junto ao Provedor de Serviço por meio do USLA. O Provedor de 

Serviço é o ator responsável por garantir ao usuário os termos contratados no USLA 

através do gerenciamento dos demais Provedores envolvidos na cadeia de 

conexões: Provedor de Acesso, Provedor de Infraestrutura e Provedor de Conteúdo. 

Ao solicitar um serviço contratado, a conexão física do dispositivo móvel do usuário 

com a rede ocorre através do Provedor de Acesso, porém sob a supervisão do 

Provedor de Serviço. 

 

 

 

 

Figura 17: Relacionamento usuário final x Provedores 

 

 

A figura 18 apresenta a situação na qual o Provedor de Serviço detecta 

alguma anomalia na operação da rede a qual impede que o serviço contratado seja 

prestado com o nível de qualidade contratada. Neste caso o Provedor de Serviço 

paga uma multa ao usuário correspondente a quebra de contrato (USLA) pelo 

serviço contratado e não disponibilizado. 
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Figura 18: Serviço solicitado pelo usuário e não atendido 

 

A figura 19 ilustra o diagrama de caso de uso para o relacionamento entre 

Provedores. O Provedor de Serviço administra o desempenho técnico dos demais 

Provedores através dos PSLAs firmados, nos quais constam os termos do processo 

de gestão. 

 

 

Figura 19: Relacionamento entre Provedores 

 



59 
 

 

Da mesma forma como ocorre na situação ilustrada pela figura 18, se o 

Provedor de Serviço detecta alguma anomalia na operação da rede que impede que 

o serviço contratado seja prestado (com o nível de qualidade contratada), 

ocasionada por qualquer um dos Provedores administrados por ele, o Provedor 

causador da falha paga uma multa ao Provedor de Serviço correspondente a quebra 

de contrato (PSLA) pelo serviço contratado e não disponibilizado. A figura 20 

apresenta o diagrama de caso correspondente a esta situação. 

 

 

 

 

Figura 20: Serviço solicitado entre Provedores e não atendido 

 

 

Estabelecer o entendimento dos usuários sobre seu nível de satisfação 

desejado relativamente a cada serviço em parâmetros mensuráveis exige técnicas 

específicas. Há algumas ferramentas disponíveis que podem ser direcionadas para 

este objetivo, como o método apresentado em (SERRA, 2007) para determinar 

conjuntos de parâmetros de QoS sob a ótica do usuário para o estabelecimento de 

USLAs dentro de determinadas classes de serviços móveis, interativos, com 

conteúdo multimídia em ambientes de convergência tecnológica, e a ferramenta 
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apresentada em (VIEIRA, 2010) para mapear a qualidade percebida pelo usuário em 

requisitos de QoS em ambiente convergente e heterogêneo. Os parâmetros 

resultantes das definições junto ao usuário final estarão especificados nos USLAs, 

instrumentos que explicitam o relacionamento acordado entre os clientes e os 

Provedores de Serviço em linguagem coloquial e, portanto, facilmente 

compreensível pelo usuário contratante dos serviços. 

O processo de Faturamento ao cliente passa a depender do conteúdo do 

USLA também. Este processo representa uma fusão entre o processo tradicional de 

Faturamento (KUHNE et al, 2010), ilustrado na figura 21, e o novo processo 

proposto apresentado na figura 22. A figura 23 ilustra o diagrama de caso de uso 

correspondente ao processo proposto. 

 

 

 

 

Figura 21: Processo tradicional de faturamento – adaptado (KUHNE et al, 2010) 

 

 

Segundo (KUHNE et al, 2010), além das características da correção, 

completude, segurança e contabilização que atualmente já devem ser observadas 

no processo de faturamento tradicional, há cinco outros aspectos que devem ser 

considerados em modelos de negócio no universo dos novos serviços, e dos novos 

recursos de rede, a serem observados nas redes futuras, o que se aplica ao modelo 

de negócio proposto neste trabalho: 
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• Transparência nos custos: refere-se a informar ao usuário os valores já 

incorridos até o momento, os valores que estão sendo incorridos no 

momento, e aqueles que serão incorridos pela utilização de serviços e da 

rede antes do serviço ser iniciado; 

• Recursos de bilhetagem online: refere-se a bilhetar e tarifar os serviços e 

os recursos de rede utilizados em tempo real dando suporte, por meio 

desta ferramenta, aos usuários da modalidade pré-paga de faturamento, 

informando-os da possibilidade do serviço requerido ser acessado (ou 

não, pela falta de créditos para utilizá-lo) e  não expondo, também, os 

Provedores a riscos de faturamento; 

• Facilidade para a introdução de novos serviços: refere-se à flexibilidade 

para a administração, inclusão, manutenção e faturamento de novos 

serviços. Quando novos serviços são oferecidos pode surgir a 

necessidade de novas regras de negócio para contabilizá-los, as quais 

não se enquadram nas regras já existentes; 

• Sincronização dos processos de bilhetagem: diz respeito ao fato de que os 

dados referentes às bilhetagens podem ser gerados em formatos 

diferentes, em locais diferentes, em diferentes pontos da rede e em 

momentos diferentes. Os dados capturados precisam ser correlacionados 

aos eventos que os geraram para serem corretamente tarifados; 

• Configurabilidade: Refere-se à necessidade do sistema gestor do negócio 

ser facilmente parametrizável para acatar novos serviços e novos recursos 

de rede, permitindo que sejam bilhetados e tarifados corretamente, sem 

incorrer em altos custos de adaptação para os Provedores. 

 

No processo tradicional (figura 21) o módulo de Bilhetagem é o responsável 

por capturar os dados acerca dos serviços consumidos e da utilização da rede, 

provenientes de vários Provedores distintos. O módulo de Padronização converte 

todos os dados capturados para formatos padrões, estipulados entre os atores 

envolvidos (tais como: empresas operadoras de telecomunicações e bancos), que 

permitam a tarifação. O módulo de Tarifação valora os serviços utilizados pelo 

usuário final bem como os recursos de rede utilizados para o consumo dos serviços. 

O módulo de Controle de Créditos e Débitos gerencia a existência de débitos 
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anteriores a serem faturados e/ou de créditos anteriores a serem concedidos na 

fatura. O módulo de Faturamento emite a fatura correspondente ao período 

contabilizado para cada cliente. 

O sistema de faturamento esquematizado na figura 22 apresenta a diferença 

entre o processo tradicional e o proposto. Esta diferença reside no fato de que, uma 

vez que o Provedor de Serviço detém todas as informações de qualidade sobre o 

desempenho dos demais Provedores (em função dos PSLAs celebrados) no período 

de faturamento considerado, estas são cotejadas contra os parâmetros 

especificados no USLA de cada cliente gerando a informação se o nível de 

qualidade contratado pelo cliente foi atingido. Em caso contrário, o Provedor que 

provocou a redução da qualidade (em relação àquela contratada) será penalizado 

com uma multa a ser paga ao cliente (ou gerando um desconto na fatura mensal). A 

ocorrência de multa a ser paga por algum Provedor ao usuário não é apurada por 

meio da bilhetagem, mas pela confrontação entre os parâmetros técnicos 

contratados no USLA e o desempenho dos Provedores durante o período mensal de 

contabilização do faturamento. Esse desempenho é registrado no banco de dados 

de informações de controle dos Provedores, tema que será abordado no próximo 

capítulo deste trabalho. 
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Fatura para o 
período atual

Banco de 
dados de 
Faturas

Banco de 
dados de 
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Figura 22: O processo de faturamento proposto 
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Figura 23: O processo de faturamento com um Provedor de Serviço envolvido 

 

 

No diagrama caso de uso apresentado na figura 23 todos os Provedores 

administrados mantém atualizado, em tempo real, as informações relativas às suas 

respectivas bilhetagens nos seus bancos de dados de informações de bilhetagem, 

de acordo com os padrões de formatação definidos nos PSLAs acordados. O 

Provedor de Serviço acessa mensalmente esses bancos de dados para emitir a 

fatura mensal. 

Pode ocorrer, entretanto, que alguns dos serviços desejados pelo usuário não 

sejam gerenciados por um único Provedor de Serviços, o que levará o usuário a 

contratar um determinado rol de serviços junto a outro Provedor de Serviço (através 

de um segundo USLA). Nesta situação o segundo Provedor de Serviço, de acordo 

com os seus PSLAs acordados, poderá gerenciar parte dos Provedores de 

Conteúdo, Infraestrutura e Acesso já administrados pelo primeiro Provedor de 

Serviço e parte não, considerando uma situação de mercado de livre concorrência 

onde um Provedor de Serviço não tem exclusividade sobre o gerenciamento dos 

Provedores que já gerencia.  
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Na situação em que o usuário final tenha contratado serviços através de mais 

de um Provedor de Serviço, ele deverá indicar nos USLAs contratados junto a estes 

Provedores se opta por receber suas faturas mensais separadamente de cada 

Provedor de Serviço, ou se deseja unificá-las em uma única fatura emitida pelo 

Provedor de Serviço por ele indicado. Para que esta última opção possa ser 

oferecida ao usuário, os Provedores de Serviços deverão padronizar as suas 

informações para o processamento das faturas, estabelecendo normas para, por 

exemplo: 

 

• Data de fechamento da bilhetagem / tarifação mensal e data de vencimento da 

fatura unificada; 

• Data para a transferência das faturas dos demais Provedores para o Provedor 

de Serviço emissor da fatura unificada; 

• Formato dos dados de faturamento a serem transmitidos entre os Provedores 

de Serviço; 

• Data para o repasse do valor pago pelo usuário aos Provedores de Serviço; 

• Remuneração do Provedor de Serviço emissor da fatura unificada pelo seu 

processamento, emissão e postagem (eletrônica ou postal, de acordo com a 

legislação pertinente) da fatura/boleto mensal. 

 

A figura 24 apresenta o diagrama de caso de uso para a situação na qual o 

usuário mantém USLAs com dois Provedores de Serviço e designou um deles para 

a emissão da fatura unificada. Similarmente ao que está ilustrado na figura 23, todos 

os Provedores administrados mantém atualizado, em tempo real, as informações 

relativas às suas respectivas bilhetagens nos seus bancos de dados de informações 

de bilhetagem, de acordo com os padrões de formatação definidos nos PSLAs 

acordados. O Provedor de Serviço contratado pelo usuário para a emissão da Fatura 

unificada acessa mensalmente esses bancos de dados dos demais Provedores de 

Serviço para coletar os dados necessários para a emissão da Fatura mensal.  

Faz parte integrante do PSLA entre os Provedores de Serviço e de Acesso o 

acordo sobre o serviço de roaming (nacional e internacional). Quando o usuário se 

encontrar fora da sua área de cobertura local, o relacionamento cliente x Provedor 

de Serviço é mantido através do mecanismo do roaming, isto é, mesmo o cliente 

estando fora da sua área de cobertura local, é o Provedor de Serviço contratado 
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pelo cliente que gerencia os serviços que lhe são prestados, em conformidade com o 

USLA celebrado. 
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Figura 24: Emissão unificada de fatura com dois Provedores envolvidos 

 

 

Do exposto vem a visão de que novos modelos de negócio devem 

continuamente ser desenvolvidos para atender à crescente demanda dos usuários 

por serviços móveis inovadores com qualidade. A obtenção da qualidade desejada 

pelo usuário implica, diretamente, em que os serviços que ele acessa sejam 

oferecidos de forma contínua, sem interrupções, o que remete à necessidade de 

estabelecer parâmetros para a continuidade de serviços no USLA, o que reflete aos 

olhos do usuário na forma de disponibilidade. 
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4. MODELO DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO 
 

Em conformidade com o modelo RM-ODP (citado no tópico 1.3), além do 

ponto de vista empresarial acerca do sistema proposto (citado no capítulo 3), outros 

quatro pontos de vista devem ser analisados. 

 

4.1 Ponto de vista de informação 

 

4.1.1 Base normativa 

 

A base normativa para a operacionalização das telecomunicações em 

ambiente heterogêneo lastreia-se no 3GPP e no NGN. Para que estes termos sejam 

compreendidos e contextualizados, estão brevemente conceituados a seguir. 

 

4.1.1.1 3GPP (Third Generation Partnership Project) 

 

A abreviatura 3GPP designa um projeto criado em dezembro de 1998 como 

uma atividade colaborativa entre um grupo de organizações desenvolvedoras de 

padrões. Estas organizações são: ARIB - Association of Radio Industries and 

Businesses e TTC - The Telecommunication Technology Committee (Japão), CCSA 

- China Communications Standards Association (China), ETSI - European 

Telecommunications Standards Institute (Europa), ATIS - Alliance for 

Telecommunications Industry Solutions (Estados Unidos) e TTA - 

Telecommunication Technology Association of Korea (Coréia do Sul). Segundo o 

artigo 2º das Working Procedures do 3GPP, o objetivo do projeto é: 

 

Preparar, aprovar e manter especificações e relatórios técnicos que são 

aplicáveis globalmente e disponibilizados pelos parceiros organizacionais na 

forma de entregáveis apropriados (padrões). (3GPP, 2012) 

 

O escopo original do 3GPP era produzir especificações e relatórios técnicos 

para um sistema móvel 3G baseado em redes GSM - Global System for Mobile 

Communications e nas tecnologias de acesso via rádio que elas suportam: UTRA - 

Universal Terrestrial Radio Access nos modos FDD - Frequency Division Duplex e 

TDD - Time Division Duplex. Este escopo foi posteriormente alterado para incluir a 

manutenção e o desenvolvimento do GSM através de especificações e relatórios 
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técnicos, incluindo tecnologias de acesso via rádio: GPRS - General Packet Radio 

Service  e EDGE - Enhanced Data Rates for GSM Evolution. 

 

4.1.1.2 NGN (Next Generation Networks) 

 

A rede de telecomunicações de próxima geração, que usa redes sem fio e 

que deve considerar a mobilidade do usuário e gerenciamento da rede, por exemplo, 

é denominada rede sem fio multisserviço. Essas novas redes devem transportar voz, 

dados e vídeos incorporando radiodifusão e várias formas de acesso sem fio, a fim 

de permitir o suporte a aplicações móveis e o tráfego de informação em alta 

velocidade (KARAM, 2006). 

Embora a sigla NGN seja genérica, ela traduz a necessidade de uma 

evolução na tecnologia atual das redes de telecomunicações. Em função do 

potencial inovador crescente para a oferta de serviços multimídia interativos móveis, 

as redes devem migrar de um foco prioritário na transmissão da voz para a 

transmissão de qualquer tipo de dado. 

Alguns fatores são imprescindíveis para que esta nova geração de redes 

possa ser implantada. Deve haver padrões internacionalmente aceitos por toda a 

cadeia envolvida no processo de transmissão: provedores de acesso, provedores de 

serviços, provedores de conteúdo, a interoperabilidade entre redes heterogêneas 

deve ser garantida, deve ser suportada a possibilidade para a introdução de novos 

serviços e tecnologias, os dispositivos móveis devem ser compatíveis com os 

serviços oferecidos e com as mudanças tecnológicas nas subredes de comunicação. 

A qualidade dos serviços fim-a-fim (fornecedor – usuário), objetivo da criação de 

padrões, assume, então, um papel de relevância para a prestação de serviços com 

agilidade e confiabilidade.  

Já em 2007 era vislumbrado que, do ponto de vista de negócio, a própria 

conceituação das redes existentes até então passariam por mudanças em função 

das constantes exigências de evolução dos consumidores. As novas redes seriam 

disponibilizadas com base nos padrões da NGN, propiciando a entrega de serviços 

personalizados a todos os usuários (uma vez que o usuário era o foco do padrão 

NGN), apoiando-se em várias plataformas distintas interoperando cooperativamente 

(BERTIN et al, 2007). 

A ITU (International Telecommunication Union), agência da ONU fundada em 

1947 com foco nas tecnologias de informação e comunicação, tem a missão de 
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padronizar as telecomunicações internacionais. A ITU tem três setores principais 

(TANENBAUM, 2003): 

 

• Setor de radiocomunicações (ITU-R) 

• Setor de padronização de telecomunicações (ITU-T) 

• Setor de desenvolvimento (ITU-D) 

 

O setor que diz respeito ao tema em pauta é o ITU-T, que padroniza os 

sistemas de telefonia e de comunicação de dados. 

A ITU criou, em 2004, o “NGN Focus Group”, com a finalidade de: 

 

Tratar as necessidades emergentes urgentes de padronizações globais 

para a NGN com relação às necessidades de serviços, arquitetura 

funcional e mobilidade, segurança, qualidade dos serviços, capacidades 

de controle e sinalização, evolução e redes futuras baseadas no 

transporte de pacotes. (ITU FG, 2006) 

 

O trabalho deste grupo na ITU é desenvolvido sob a designação geral de 

NGN-GSI (NGN Global Standardization Initiative). O foco é a elaboração de padrões 

detalhados necessários ao desenvolvimento da NGN, para que esta forneça aos 

provedores os meios para que eles possam oferecer um amplo espectro de serviços 

(ITU, 2006). 

 

4.1.2 Intercomunicação entre Provedores 

 

Com base nas normativas do 3GPP e do NGN, e para que seja viabilizada 

toda a intercomunicação entre Provedores, há a necessidade de que sejam 

estabelecidos padrões para os intercâmbios de controles e dados. 

Em (SAKURAI, 2010) é apresentada uma arquitetura, em termos de 

funcionalidades, para que este objetivo seja alcançado. A figura 25 apresenta esta 

arquitetura. 
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Figura 25: Arquitetura para a interoperabilidade dos Provedores (SAKURAI, 2010) 

 
 

Existem três áreas que compõem a arquitetura: Estrutura, Padronização e 

Panorama. A área da Estrutura, por sua vez, é composta de seis camadas: a 

Camada de Infraestrutura abriga os equipamentos dos Provedores de Acesso, de 

Infraestrutura e de Conteúdo; a Camada de Integração disponibiliza os serviços 

destes Provedores, além do acesso ao Provedor de Serviço. A Camada Semântica 

compatibiliza as informações trocadas entre os Provedores de Acesso, de 

Infraestrutura e de Conteúdo com o Provedor de Serviço. A área de Gerenciamento 

de Serviços é responsável pelo monitoramento dos equipamentos que compõem os 

serviços oferecidos pelos Provedores de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo, 

inclusive pelo suporte das atividades operacionais: configuração, ativação, 

desempenho e falhas de equipamentos. A função da Camada da Interoperabilidade 

é garantir a interoperabilidade entre os diversos equipamentos dos Provedores de 

Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo. A Camada de Segurança faz a gestão da 

segurança no acesso às informações, além de garantir a integridade das mesmas. A 

área do Panorama abriga os serviços que serão fornecidos ao usuário final, pelos 

Provedores de Serviço. A área da Padronização define os padrões a serem 

utilizados na troca de informações entre as aplicações dos Provedores. Em resumo, 

a área do Panorama é implementada pelo Provedor de Serviço, e a área de 

Estrutura é implementada pelos Provedores de Acesso, de Infraestrutura e de 

Aplicação (SAKURAI, 2010).  
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A arquitetura acima, portanto, modela o fluxo de informações entre os 

Provedores criando uma estrutura gerenciável desde a origem da informação, sua 

trajetória e seu destino final.  

 

4.2 Ponto de vista computacional 

 

Este tópico trata da especificação funcional do sistema proposto neste 

trabalho. 

O acesso do usuário ao conteúdo desejado passa através de três níveis de 

Provedores, com muitos Provedores executando a mesma função em cada nível, 

todos eles gerenciados pelo Provedor de Serviço. A figura 26 apresenta o framework 

dos níveis de Provedores (os links indicados entre o Provedor de Serviço e os 

demais atores são representações lógicas das conexões físicas que ocorrem entre 

os atores). O Nível dos Provedores de Acesso é composto por todos os Provedores 

de Acesso de uma determinada região geográfica que mantenham PSLAs com o 

Provedor de Serviço contratado pelo usuário. Analogamente, os Níveis dos 

Provedores de Infraestrutura e de Conteúdo são compostos, respectivamente, por 

todos os Provedores de Infraestrutura e de Conteúdo de uma determinada região 

geográfica que mantenham PSLAs com o Provedor de Serviço contratado pelo 

usuário. Os serviços em andamento, solicitados pelo usuário, podem trafegar por 

qualquer um dos Provedores de qualquer um dos três níveis, de acordo com a 

determinação do Provedor de Serviço. 



71 
 

 

 

 

Figura 26: O framework dos níveis de Provedores 

 

 

Este framework apresentado na figura 26, contudo, não se limita a uma única 

região, isto é, o Provedor de Serviço deve interagir com os três níveis de Provedores 

em qualquer região geográfica, assegurando a continuidade da qualidade percebida 

pelo usuário independentemente das regiões geográficas pelas quais ele se desloca. 

A figura 27 ilustra esta situação (os links indicados entre o Provedor de Serviço e os 

demais atores são representações lógicas das conexões físicas que ocorrem entre 

os atores). Em cada região geográfica estão presentes os três níveis de Provedores 

(Acesso, Infraestrutura e Conteúdo) e o Provedor de Serviço contratado pelo usuário 

se relaciona com todos eles para determinar se em função do deslocamento do 

usuário, ou das condições das conexões inter-Provedores que o atendem, é 

necessário disparar um processo de handover, ou não. 

O fluxo de informações, então, pode ser entendido como um tráfego que 

ocorre entre níveis de Provedores, e não somente entre Provedores isolados. O 

conteúdo solicitado pelo usuário será roteado entre níveis de Provedores e entre 

vários Provedores em cada nível, numa rede de conexões dinâmicas que se 
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redesenha a cada momento conforme o deslocamento físico do usuário e o 

resultado das análises do Provedor de Serviço acerca das condições 

comportamentais das conexões Provedor x Provedor e usuário x Provedor de 

Acesso. 
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Figura 27: O framework dos níveis de Provedores considerando várias regiões 

 

 

Retomando a situação descrita no tópico 1.1 – Objetivo desta tese, no qual 

um usuário pode contratar USLAs com mais de um Provedor de Serviço para obter a 

gama de serviços desejada, a figura 28 exemplifica esta situação para um usuário 
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que contratou serviços junto a dois Provedores de Serviço. Os links indicados entre 

o Provedor de Serviço e os demais atores são representações lógicas das conexões 

físicas entre os atores. 

 

 

   

 

 

Figura 28: Serviços contratados junto a dois Provedores de Serviço 

 

 

A figura 28 ilustra a situação na qual o usuário mantém USLAs com dois 

Provedores de Serviço, nomeados Provedor de Serviço 1 e Provedor de Serviço 2. 

O raciocínio desenvolvido a seguir, embora envolvendo dois Provedores de Serviço, 

pode ser generalizado para um número qualquer de Provedores de Serviço 

contratados pelo mesmo usuário. Retornando ao contexto a figura 28, o motivo que 

leva um determinado usuário a contratar dois USLAs é o fato de que nenhum dos 
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dois Provedores de Serviço isoladamente atende ao seu leque de serviços 

desejados. O Provedor de Serviços 1 oferece parte da gama de serviços desejada 

pelo usuário e o Provedor de Serviços 2 oferece outra parte. Pode ocorrer, contudo, 

que, dentro da gama de serviços desejados, haja alguns serviços comuns aos dois 

Provedores de Serviço. 

A situação na qual dois Provedores de Serviço distintos são contratados por 

um único usuário pode ser representada por um universo de dois conjuntos 

interseccionados, conforme ilustra a figura 29. Quando o serviço solicitado pertencer 

somente ao domínio administrado pelo Provedor de Serviço 1 ou, por outro lado, 

pertencer somente ao domínio administrado pelo Provedor de Serviço 2, não há 

conflito sobre a decisão a qual Provedor de Serviço cabe a missão de disparar o 

handover. 

 
 

 

 

Figura 29: Universo dos serviços oferecidos pelos Provedores de Serviço 1 e 2 

 
 

A figura 30 indica que todos os Provedores administrados atualizam, em 

tempo real, as suas respectivas informações de controle de desempenho no banco 

de dados de informações de controle mantidos pelos seus respectivos Provedores 

de Serviço 1 ou 2, em acordo com os PSLAs. Ambos os Provedores de Serviço 1 e 2 

acessam estas informações para determinar qual deles dispõem da melhor condição 

para executar o handover. 
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Figura 30: Usuário utilizando serviços contratados junto a dois Provedores 

 

 

Quando um handover for necessário, e sua consecução afetar o universo 

comum de Provedores administrados pelos Provedores de Serviço 1 e 2, o processo 

decisório deve considerar mais uma variável no algoritmo decisor: qual dos 

Provedores de Serviço apresenta a melhor opção para o handover, entendendo-se 

como melhor opção aquela que oferece as melhores condições técnicas/comerciais 

para a continuidade da qualidade do serviço e para o atingimento dos parâmetros 

estipulados nos USLAs, segundo a política de escolha baseada no algoritmo de 

predição de QoS. 

Mudar o fluxo dos dados de um Provedor para outro tem um componente de 

custo a ser considerado. Os Provedores não necessariamente pertencem à mesma 

corporação, o que pode levar a uma diferença das tarifas cobradas de um Provedor 

para o outro para a mesma natureza de serviço. Em outras palavras, rotear um fluxo 

de informações entre Provedores de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo de 

uma determinada corporação “A” pode acarretar num custo tarifário diferente de 

fazê-lo através de Provedores de uma corporação “B”. Além disso, pode ocorrer a 

necessidade de rotear o fluxo de informações entre Provedores de diversas 

corporações distintas. A decisão do Provedor de Serviço sobre qual Provedor de 

Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo são os mais adequados para rotear um 

fluxo de informações deve considerar também os custos operacionais. 
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Do ponto de vista comercial, pode ocorrer que a multa a ser paga ao usuário 

final pela interrupção de determinado serviço em andamento seja menos onerosa 

(do ponto de vista financeiro) do que rotear o fluxo de informações através dos 

Provedores disponíveis naquele momento. Neste caso, interromper o serviço e arcar 

com a multa representa uma perda financeira menor para os Provedores do que 

manter o serviço ativo, mas o ônus não será apenas financeiro. A corporação que 

agir desta forma deve analisar que, além do impacto financeiro, poderá haver 

impactos negativos à sua imagem enquanto prestadora de serviços e, como 

consequência, poderá ocorrer possível perda de contratos futuros. 

Para a tomada de decisão, na situação exemplificada na figura 30, é 

necessário que os Provedores de Serviço 1 e 2 troquem informações que permitam 

definir qual a melhor opção de roteamento para executar o handover e manter a 

continuidade da qualidade do serviço. Entre os Provedores de Serviço, de maneira 

geral, portanto, deve haver acordos que definam as normas para este tipo de 

interação: os Acordos de Decisão de Handover entre Provedores de Serviço 

(Service Providers Handover Decision Agreement - SPHDAs), subordinados a atos 

regulatórios para esta finalidade. Aderir a um SPHDA implica na aceitação de uma 

parceria técnica/comercial entre os dois Provedores de Serviço envolvidos e, 

consequentemente, na permissão de acesso de um Provedor de Serviço ao banco 

de dados de informações de controle do outro, e vice-versa. 

O banco de dados de informações de controle é o repositório de todas as 

ocorrências técnicas nas redes sob a administração do Provedor de Serviço.  

O processo decisório de handover, apresentado na figura 4, deve ser 

generalizado para representar a interação entre Provedores de Serviço distintos. 

Para a execução do algoritmo decisório acerca de qual Provedor de Serviço 

(Provedor 1 ou 2 no exemplo) disparará o processo de handover são necessárias 

informações  advindas de cinco fontes distintas, ilustradas na figura 31: os USLAs, 

os PSLAs, os SPHDAs e os bancos de dados de informações de controle dos 

Provedores de Serviço 1 e 2.  
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Figura 31: Bancos de dados para o processo decisório de handover 

 

 
Os bancos de dados apontados na figura 31 reúnem os parâmetros 

contratados pelo usuário junto ao Provedor de Serviço (constantes no USLA), os 

parâmetros acordados entre o Provedor de Serviço e os seus Provedores de 

Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo administrados (constantes nos PSLAs), os 

parâmetros acordados entre os Provedores de Serviço 1 e 2 (constantes nos 

SPHDAs) e os bancos de dados de informações de controle mantidos pelos 

Provedores de Serviço 1 e 2. A figura 32 apresenta o diagrama de uso relativo às 

relações documentais acordadas entre os Provedores de Serviço, os Provedores 

administrados e o usuário, os quais compõem as informações contidas nos bancos 

de dados indicados na figura 31. 
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Figura 32: Dois Provedores de Serviço atendendo a um mesmo usuário 

 

 

A figura 33 apresenta o diagrama de caso de uso referente ao processo 

decisório de handover entre os Provedores de Serviço 1 e 2. Os Provedores de 

Serviço 1 e 2 mantém continuamente atualizados os seus respectivos bancos de 

dados de informações de controle com as informações técnicas sobre o 

comportamento das redes por eles geridas. Estes bancos de dados de informações 

de controle mantém duas naturezas de informações: as temporais e as dinâmicas.  

As informações temporais são mensuradas, capturadas e atualizadas a 

intervalos de tempo pré-determinados, tais como: intensidade do sinal 

recebido/enviado pelo dispositivo móvel, largura de banda disponível em cada trecho 

da rede, jitter, atraso e disponibilidade. A disponibilidade refere-se a cada nó da rede 

e pode apresentar dois estados no instante da captura das informações: ativo ou 

inativo. Se o estado de um nó passar de inativo para ativo ele passa a representar 

uma alternativa para a reprogramação do roteamento de uma conexão, caso seja 

necessária. Por outro lado, se o estado passar de ativo para inativo, além do nó não 

poder ser mais considerado como parte de um roteamento futuro, ele poderá causar 

a interrupção da conexão caso não haja tempo hábil para executar o handover 
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derivando a conexão para outro nó ativo. As informações de disponibilidade 

capturadas a intervalos de tempo regulares indicarão por quanto tempo o nó 

analisado permaneceu ativo e inativo ao longo de um período de tempo 

determinado, permitindo a análise da conveniência (ou não) da sua inclusão em 

roteamentos futuros. 
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Figura 33: Processo decisório de handover entre os Provedores de Serviço 1 e 2 

 

 

As informações dinâmicas são atualizadas quando houver ocorrências tais 

como: mudança de posição geográfica em função de deslocamento do usuário, novo 

serviço solicitado pelo usuário por meio do dispositivo móvel e encerramento da 

conexão. 

O SPHDA é caracterizado por um conjunto de informações comerciais e 

técnicas que farão parte do processo decisório para definir qual dos Provedores de 

Serviço, contratados pelo mesmo usuário, está em melhores condições de executar 

o handover quando este se fizer necessário para manter a continuidade de um 

serviço que esteja na intersecção representada na figura 29. O conteúdo de um 

SPHDA deve abranger: 
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• acordo para acesso mútuo dos Provedores de Serviço aos bancos de 

dados de informações de controle de todos os signatários dos 

SPHDAs; 

• padronização dos códigos de identificação e autenticação para acesso 

aos bancos de dados de informações de controle; 

• padronização da natureza das informações de controle; 

• padronização da estrutura e da formatação das informações de 

controle; 

• padronização das requisições de acesso ao banco de dados de 

informações de controle; 

• acordo sobre o tempo de resposta máximo para cada requisição de 

acesso ao banco de dados de informações de controle; 

• acordo sobre o tempo de disponibilidade do banco de dados de 

informações de controle e 

• acesso à previsão da tarifação entre Provedores decorrente do 

handover a ser executado. 

 

Assumindo que o usuário esteja utilizando um serviço sob a administração do 

Provedor de Serviço 1, e que haja a possibilidade de que um handover possa 

ocorrer, o subprocesso “Decidir handover” (na figura 33) contém dois passos 

básicos: no primeiro, o Provedor de Serviço 1 verifica as condições para que ele 

execute o handover e, caso não seja possível, e num segundo passo, o Provedor de 

Serviço 1 verifica se o Provedor de Serviço 2 tem as condições para efetuar o 

handover. 

No modelo proposto nesta tese há um subsistema no Provedor 1 que 

gerencia as informações de controle e de tarifação do universo das suas redes 

administradas, ocorrendo o mesmo nas redes administradas pelo Provedor de 

Serviço 2 e, generalizando o raciocínio, o subsistema deve existir em todos os 

demais Provedores de Serviço signatários dos SPHDAs. A figura 34 esquematiza 

este subsistema. 

Conforme já citado anteriormente, a comunicação do Provedor de Serviço 1 

com os demais Provedores de Serviço ocorre através de Agentes. O middleware é 

uma camada de software projetada para auxiliar no gerenciamento da complexidade 
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e da heterogeneidade características de sistemas distribuídos, oferecendo soluções 

para interoperabilidade e segurança, dentre outras (ISSAMY et al, 2007). 

 

 

 

Figura 34: Subsistema gerenciador dos outros Provedores de Serviço 

 

 

A função dos módulos componentes do subsistema apresentado na figura 34 

é a seguinte: 

 

• Módulo gerenciador de requisições de entrada e de saída 

Recebe as informações trazidas pelos Agentes e as entrega para o 

módulo gerenciador dos bancos de dados para atualização. Também 

as aloca numa fila de requisições de entrada de acordo com a sua 

prioridade para atendimento. Uma determinada requisição de handover 

pode necessitar de atendimento prioritário em relação à outra 

requisição que apresente uma maior disponibilidade de tempo para seu 
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atendimento. Um dos dados que compõem uma requisição de 

handover é o tempo estimado necessário para seu atendimento para 

que a qualidade do serviço em andamento não sofra descontinuidade. 

No tocante à fila de saída, este módulo recebe as ordens de disparo de 

operação (realizar ou não o handover), prioriza sua saída numa fila 

para entrega ao Agente correspondente à natureza da operação a ser 

executada e envia a informação acerca da operação ao módulo 

gerenciador dos bancos de dados para atualização. 

• Módulo decisor de handover interno ao Provedor de Serviço 

Neste módulo é verificado se o handover será executado, ou não, pelo 

Provedor de Serviço 1. Para isso as informações necessárias ao 

processo decisório são requeridas ao módulo gerenciador dos bancos 

de dados, além das informações repassadas pelo módulo gerenciador 

de requisições, e enviadas ao módulo de cálculo da predição. 

Com base na predição, este módulo decisor definirá: a) se o handover 

é necessário, b) se ele próprio (Provedor de Serviço 1) tem condições 

para executar o handover.  Caso o handover não seja necessário, 

ocorrerá uma ordem de despacho de operação ao módulo 

correspondente informando que a requisição de handover solicitada 

não será atendida. Em paralelo, esta informação será enviada para o 

módulo gerenciador dos bancos de dados para atualização. 

Caso o handover seja necessário, o primeiro passo é determinar se o 

próprio Provedor de Serviço 1 reúne as condições necessárias para 

executá-lo. Se reunir, ocorrerá uma ordem de despacho de operação 

ao módulo correspondente informando que a requisição de handover 

solicitada pode ser executada. Em paralelo, esta informação será 

enviada para o módulo gerenciador dos bancos de dados para 

atualização. Na situação na qual o Provedor de Serviço 1 não reunir as 

condições necessárias, a requisição de handover será encaminhada 

para o passo seguinte, ou seja, é enviada para o módulo decisor de 

handover externo. 
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• Módulo decisor de handover externo ao Provedor de Serviço 

Analogamente à função do módulo decisor de handover interno ao 

Provedor de Serviço 1, este módulo executa as mesmas operações, 

porém voltadas a análise das redes administradas pelos demais 

Provedores de Serviço signatários dos SPHDAs. O resultado desta 

análise levará à definição se há alguma rede disponível para a 

execução do handover, e qual rede. Nesta situação será enviada uma 

ordem de operação ao Provedor de Serviço gestor da rede selecionada 

para a execução do handover. Caso contrário, isto é, se não houver 

nenhuma rede disponível, será envida uma ordem de operação ao 

dispositivo móvel do usuário e aos Provedores de Acesso, de 

Infraestrutura e de Conteúdo para o encerramento da conexão. 

• Módulo de cálculo da predição 

Neste módulo estão abrigados os algoritmos de predição de QoS que 

represente(m) a(s) política(s) para seleção de qual Provedor de serviço 

disparará a operação correspondente à requisição de handover 

submetida ao subsistema gerenciador dos outros Provedores de 

Serviço. 

• Módulo de despacho de operação 

Formata a operação a ser entregue ao módulo gerenciador de 

requisições de entrada e de saída para que a aloque na fila de saída ao 

Provedor de Serviço selecionado para executar a operação. 

• Módulo gerenciador dos bancos de dados 

Administra todos os acessos aos bancos de dados de USLAs, PSLAs, 

SPHDAs e informações de controle (vide figura 31). 

 

As figuras 35a e 35b apresentam um diagrama detalhando a sequência das 

ações necessárias para a decisão de qual dos dois Provedores de Serviço efetuará 

o handover, caso ele seja possível. 



84 
 

 

 
 

Figura 35: a) Ações para a decisão de qual Provedor efetuará o handover 
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Figura 35: b) Ações para a decisão de qual Provedor efetuará o handover 

 

As funções dos módulos na figura 35a são as seguintes: 

 



86 
 

 

• Módulo “Verificar se há necessidade de handover”  

Faz uma comparação inicial instantânea entre os parâmetros 

estipulados no USLA e nos PSLAs e as suas correspondentes 

mensurações capturadas na rede. Se os dados capturados estiverem 

em conformidade com os patamares contratados pelo usuário no 

USLA, e nos PSLAs, não há razão para cogitar a execução de um 

handover. A figura 36 apresenta o algoritmo inerente a este módulo; 
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Figura 36: Algoritmo do módulo “Verificar se há necessidade de handover” 
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• Módulo “Executar o processo de predição de QoS”  

Utiliza lógica Fuzzi para este cálculo em função do variado número de 

entradas para a tomada de decisão e sua variabilidade constante. Os 

parâmetros instantâneos capturados nas redes, já representados na 

figura 9, trazem ao algoritmo informações tais como: potência do sinal 

recebido, largura de banda disponível, atraso, jitter, disponibilidade do 

nó (ativo/inativo) e segurança das redes analisadas. O processo 

decisório de predição tem o objetivo de informar: a) que o handover 

não é necessário ou b) que o handover é necessário e que “n” é o 

intervalo de tempo máximo para que ele seja executado.  

O sistema especialista Fuzzi se apóia num conjunto de políticas para 

desenvolver o cálculo da predição. Estas políticas para a decisão de 

handover podem ser agrupadas em: 

 

• Política para execução do handover ao menor custo financeiro 

e o mínimo de utilização dos recursos das redes disponíveis; 

• Política para a tomada de decisão de não executar o 

handover e interromper um serviço em andamento; 

• Política referente aos parâmetros contratados nos USLAs, ou 

seja, em quais situações os parâmetros serão observados e 

em quais não o serão; 

• Política referente aos parâmetros contratados nos PSLAs, ou 

seja, em quais situações os parâmetros serão observados e 

em quais não o serão; 

• Política referente aos parâmetros contratados nos SPHDAs, 

ou seja, em quais situações os parâmetros serão observados 

e em quais não o serão; 

• Política de preferência para utilização dos serviços de 

Provedores de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo 

dentre o universo dos Provedores administrados; 
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• Política de preferência de Provedores de Serviço parceiros 

para transferir o processo de handover; 

• Política para a continuidade da qualidade do serviço quando 

não houver Provedor parceiro disponível. 

 

O processo de predição, contudo, não considera somente o tempo 

máximo necessário de forma absoluta, mas inclui no processo 

decisório a análise se uma determinada opção de comutação de fluxo 

de informações provocará no sistema a condição de deadlock e, neste 

caso, descartará aquela opção de reconfiguração do roteamento do 

fluxo de informações. O fenômeno do deadlock ocorre quando dois, ou 

mais, recursos da rede são solicitados simultaneamente a realizar 

operações distintas que exigem dedicação integral do recurso. Nesta 

situação o sistema entra num estado de espera cíclica de tempo sem 

finalização, isto é, uma operação entra em estado de espera pelo 

recurso da rede aguardando que a outra operação libere o recurso, e o 

mesmo acontece com a outra operação, de modo que ambas as 

operações ficam uma a espera da execução da outra por tempo 

indeterminado (LI et al, 2012) (AL-DUJAILY et al, 2011). 

Como exemplos da utilização da lógica Fuzzi em processos decisórios 

de handover vêm as citações referentes aos trabalhos de 

(ATTAULLAH et al, 2008) (ÇEKEN; YARKAN; ARSLAN, 2010), ambas 

no tópico 2.3.3 desta tese. 

A figura 37 apresenta o algoritmo inerente a este módulo. 
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Figura 37: Algoritmo do módulo “Executar o processo de predição de QoS” 
 

 

• Módulo “Analisar o resultado e verificar se o handover é 

necessário” 

Pode ocorrer que o resultado da predição de QoS aponte que o 

handover não será necessário. Este módulo tem a função de dar 

prosseguimento ao processo de handover, ou não, com base no 

resultado da predição de QoS. Este resultado pode indicar que ao final 

do intervalo de tempo previsto necessário à execução do handover 

este não será mais necessário pois, ao final do intervalo de tempo, a 

configuração que a rede assumirá dispensará a necessidade do 

handover.  
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• Módulo “Verificar se é possível sincronizar os sinais” 

Verifica se, uma vez que o handover venha a ser executado, o sinal 

recebido no dispositivo móvel, ou por ele transmitido, poderá ser 

transferido para outra rede sem descontinuidade da qualidade do 

serviço em andamento; 

 

• Módulo “Atualizar o banco de dados de informações de controle e 

disparar o handover” 

Insere no banco de dados as informações pertinentes à mudança do 

fluxo de informações, ou seja, as informações referentes à desconexão 

de trecho da rede em uso e as informações acerca da rede candidata 

que assumirá o fluxo de informações, além de iniciar o processo de 

handover; 

 

• Módulo “Verificar se o parceiro pode fornecer o serviço em 

andamento” 

É acionado quando o módulo “Verificar se é possível sincronizar os 

sinais” aponta que a sincronização dos sinais não é possível através 

das redes administradas pelo Provedor de Serviço atual. Nesta 

situação o módulo verifica se os Provedores de Serviço parceiros, 

signatários de SPHDAs, têm condições de assumir o serviço em 

andamento; 

 

• Módulo “Atualizar o banco de dados de informações de controle e 

encerrar a conexão” 

É acionado quando não houve nenhuma alternativa de rede possível 

para manter a conexão. Nesta situação, o banco de dados é atualizado 

com as informações pertinentes ao encerramento da conexão e a 

ordem para o encerramento da conexão é disparada. 
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As funções dos módulos na figura 35b são as seguintes: 

 

• Módulo “Coletar as informações de controle sobre as redes 

disponíveis dos parceiros” 

É acionado quando há uma alternativa de rede possível para manter a 

conexão. Nesta situação, o banco de dados de informações de controle 

do Provedor de Serviço parceiro é acessado para obter as informações 

de controle sobre as redes disponíveis que ele administra; 

 

• Módulo “Executar o processo de predição de QoS referente a cada 

rede disponível” 

Utiliza lógica Fuzzi para este cálculo em função do variado número de 

entradas para a tomada de decisão. O algoritmo envolvido é o mesmo 

ilustrado na figura 35a; 

 

• Módulo “Analisar os resultados e verificar se o handover é 

possível através de alguma das redes” 

Analisa se alguma das redes disponíveis no Provedor parceiro pode 

receber o fluxo de informações sem perda da continuidade da 

qualidade de serviço, com base nas informações obtidas no banco de 

informações de controle do Provedor atual e do Provedor parceiro; 

 

• Módulo “Definir a melhor opção de rede para efetuar o handover” 

Faz a escolha técnica/comercial mais adequada, ou seja, a opção que 

propicie a continuidade da qualidade do serviço ao menor custo 

possível, caso haja mais de uma opção de Provedor parceiro para 

executar o handover. Conforme já citado anteriormente, o menor custo 

é composto pelo balanceamento entre o menor custo financeiro e a 

menor utilização de recursos de rede para efetuar o handover; 
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• Módulo “Verificar se é possível sincronizar os sinais” 

Verifica se, uma vez que o handover venha a ser executado, o sinal 

recebido no dispositivo móvel, ou por ele transmitido, poderá ser 

transferido para a rede do Provedor parceiro sem descontinuidade da 

qualidade do serviço em andamento. 

 

Ainda com relação ao exemplo envolvendo os Provedores de Serviço 1 e 2 (e 

generalizando a solução para qualquer número de Provedores), na situação na qual 

o Provedor de Serviço 1 não tenha condições de efetuar o handover para assegurar 

a continuidade da qualidade do serviço em andamento, ele analisará as condições 

de todas as redes dos Provedores parceiros (signatários de SPHDAs) para 

selecionar aquela através da qual o handover ocorrerá. Caso não haja Provedores 

parceiros na região onde o usuário se encontra, a conexão será encerrada. 

Dependendo dos serviços que o usuário esteja consumindo, podem ocorrer algumas 

situações a serem consideradas no processo decisório: 

 

• O Provedor de Serviço 1 não precisa executar o handover para 

um determinado serviço “A” que ele esteja provendo, mas fará o 

handover através da rede que ele próprio administra para atender 

a outro serviço “B” em andamento; 

• O Provedor de Serviço 1 não precisa executar o handover para 

um determinado serviço “A” que ele esteja provendo, mas 

transfere o handover para outro(s) Provedor(es) para manter um 

serviço “B” que está em andamento; 

• O Provedor de Serviço 1 não tem condições de atender a 

qualquer serviço (nem “A” e nem “B”) e transfere o handover para 

outro(s) Provedor(es) para manter os serviços “A” e “B” em 

andamento. 

 

O Provedor de Serviço é o ator encarregado de manter o banco de dados de 

informações de controle atualizado e íntegro. As informações sobre o estado da rede 

que lhe são entregues para armazenamento, seja de natureza temporal ou dinâmica, 

são capturadas por meio de Agentes. 
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Conforme já citado, e justificado o uso no tópico 2.5, os Agentes são 

processos constituídos por programas que são disparados por um sistema gestor 

que necessita de determinada informação em determinado momento sobre 

determinado equipamento. 

Os Agentes podem ser classificados em dois grupos básicos: o Agente 

Gerente e o Agente Contratado. Quando o Agente Gerente recebe uma tarefa a 

executar ele aciona os Agentes Contratados necessários para fazê-lo. Os Agentes 

deverão ser construídos em acordo com o padrão do sistema operacional e 

hardware de cada marca/modelo de dispositivo móvel e equipamento de rede 

gerenciável disponíveis no mercado. Portanto, Agentes de diversos tipos são 

necessários. Um tipo, por exemplo, é constituído por Agentes Identificadores que 

têm como função preceder qualquer outro Agente Contratado para identificar as 

características do hardware e do software de determinado nó da rede, informando o 

resultado ao Agente Gerente para que os Agentes Contratados adequados sejam 

enviados àquele nó para exercer sua função (MAIA, 2010). A figura 38 traz uma 

visão geral desta situação. 

 

 

 

Figura 38: Visão geral da hierarquia dos Agentes 

 

Complementando o modelo inicial de sistema apresentado na figura 34, a 

hierarquia de software necessária para a atuação dos Agentes é esquematizada na 

figura 39.  



94 
 

 

Os subsistemas do Provedor de Serviço se comunicam com os Agentes, por 

meio de um middleware, para padronizar o formato das informações enviadas e 

recebidas, uma vez que cada Agente poderá apresentar padrões estruturais e de 

formatação diferentes (ISSAMY et al, 2007). Os Agentes são os veículos para a 

busca e captura das informações de controle nas redes. O Provedor de Serviço 

administra três grupos de informações de controle: aquele pertinente aos Provedores 

administrados (Acesso, Infraestrutura e Conteúdo); aquele pertinente aos 

dispositivos móveis e aquele pertinente aos Provedores de Serviço parceiros 

(através dos SPHDAs). 

 

 

 

 

Figura 39: Hierarquia de software na utilização de Agentes 

 

 

Para cada um destes três grupos de informações há a necessidade da 

utilização de um conjunto de Agentes específicos voltados para a busca e captura 

das informações de controle pertinentes a cada grupo e destinadas a possibilitar o 

gerenciamento do grupo, função esta executada por um subsistema gerenciador 

específico de cada grupo. A coordenação das ações dos três subsistemas 

gerenciadores é realizada pelo sistema gerenciador do Provedor de Serviço. 
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Independentemente da natureza do Agente, a formatação do conjunto de 

informações que ele trafega é padronizada, conforme esquematizado na figura 40. 

 

 

 

 

Figura 40: Formatação do conjunto de informações trafegado pelos Agentes 

 

O primeiro campo na figura 40 contém o endereço de para qual nó da rede o 

Agente deve se dirigir. O segundo campo contém o endereço de para qual nó o 

Agente deve retornar depois de cumprida sua captura de informações. O terceiro 

campo identifica qual o objetivo do Agente. O quarto campo identifica a natureza da 

operação, isto é, se ele está levando informação para o nó (enviada pelo Provedor 

de Serviço) ou se ele está trazendo informação do nó para o Provedor de Serviço. O 

quinto campo contém as informações relativas à operação realizada. Por exemplo, 

um Agente coletor de informações nos Provedores administrados, destinado a 

coletar o estado momentâneo da largura de banda em determinado Provedor de 

Infraestrutura, inserirá neste campo a mensuração da largura de banda verificada. 

Este quinto campo pode conter, como mais um exemplo, informações acerca 

da bilhetagem/tarifação de determinado serviço. Em acordo com a proposição de 

(KUHNE et al, 2010), já citada no capítulo 3, acerca da necessidade da 

bilhetagem/tarifação em tempo real como parte de um modelo de negócio de suporte 

aos novos serviços e recursos de rede (a serem observados nas redes futuras), a 

intercomunicação entre os Provedores com as informações de controle sobre a 

bilhetagem/tarifação também ocorre através de Agentes permitindo, a qualquer 

tempo, suporte aos usuários da modalidade pré-pago de faturamento informando-

lhes sobre a possibilidade (ou não, pela falta de créditos) para a utilização do serviço 

solicitado, além de não expor os Provedores a riscos de faturamento. Os usuários da 

modalidade pós-pago podem obter a posição da sua fatura até o instante da 

consulta. Independentemente da bilhetagem/tarifação em tempo real, o Provedor de 

Serviço contratado pelo usuário processa e emite a fatura mensal unificada, 

mencionada no capítulo 3. 
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Os Agentes não são atores estáticos, eles devem evoluir de acordo com os 

novos recursos incorporados aos sistemas operacionais dos dispositivos móveis e 

dos equipamentos de rede, além de acompanhar a demanda do mercado 

consumidor por novos serviços de telecomunicações. 

Como um dos elementos possível gerador da necessidade na comutação do 

fluxo de informações entre Provedores surge a componente mobilidade do usuário. 

O deslocamento do usuário de uma posição A para uma posição B pode acarretar 

na necessidade de handover (o deslocamento pode ser rastreado pelo sistema de 

comunicação) (JUNG, 2010) (TRABELSI, 2010). Admita-se o deslocamento do 

usuário de uma posição A em direção a uma posição B. Na medida em que o 

usuário se desloca, os Agentes enviados ao dispositivo móvel informam ao Provedor 

de Serviço (além da posição física momentânea do usuário) quais os estados atuais 

de cada parâmetro a cada nova posição intermediária entre A e B. O Provedor de 

Serviço, com base nestes dados, irá determinar se há necessidade de handover. Em 

determinado ponto do trajeto, entre as posições A e B, o dispositivo móvel recebe o 

sinal do Provedor de Acesso 1 e do Provedor de Acesso 2 (que é candidato a 

assumir o fluxo das informações). Nesta situação, o Provedor de Serviço deve 

efetivar o sincronismo entre os sinais dos dois conteúdos recebidos, desfazendo a 

conexão anterior com o Provedor de Acesso 1 e, sem perder a continuidade da 

qualidade do serviço em andamento, estabelecer a nova conexão com o Provedor 

de Acesso 2. 

O efeito cascata causado pelo handover sobre o conjunto de Provedores 

aponta para a necessidade de antecipar as consequências de qualquer mudança no 

fluxo de informações para assegurar a continuidade da qualidade do serviço em 

andamento a custos aceitáveis para os Provedores. Os algoritmos de predição de 

QoS (citados no tópico 2.7) representam uma ferramenta valiosa para esta finalidade 

impedindo, ou minimizando, as interrupções na continuidade da qualidade dos 

serviços. 

 

 4.3 Ponto de vista de engenharia 

 
A continuidade da qualidade de serviço percebida pelo usuário final não 

depende apenas dele receber em seu dispositivo móvel a informação requerida, mas 

também depende do Tempo de Resposta para a entrega desta informação. O 

tráfego das informações (desde a transmissão pelo dispositivo móvel até a recepção 
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do retorno) não pode exceder o Tempo de Resposta que foi contrato no USLA, e 

que compõe o elenco de expectativas e percepções do usuário acerca da qualidade 

do serviço ofertado. 

O conceito de Tempo de Resposta pode ser definido como o tempo decorrido 

entre o envio de um conjunto de requisições para um determinado sistema 

(estímulo) e a recepção do retorno esperado (LAPLANTE, 2004). O Tempo de 

Resposta, além de ser um dos itens componentes para a percepção da continuidade 

da qualidade do serviço pelo usuário é, também, um fator que influencia no grau de 

interatividade de determinado processo: a interatividade é relacionada à extensão de 

quanto um usuário pode participar ou influenciar na modificação imediata, na forma e 

no conteúdo de um ambiente computacional (BECKER; MONTEZ, 2004). 

A diversidade de ambientes heterogêneos, através dos quais a requisição do 

usuário deve trafegar, implica num incremento do grau de dificuldade em fazê-lo 

gerando a necessidade do estabelecimento de parâmetros que garantam um Tempo 

de Resposta dentro dos limites estabelecidos como aceitáveis no USLA. O diagrama 

apresentado na figura 41 representa o fluxo de informações necessário, entre os 

Provedores e o usuário final, tipicamente entre redes heterogêneas, para atender a 

esta demanda. 

 

 

 

Figura 41: Fluxo de informações entre o usuário final e os Provedores 

 

Um baixo Tempo de Resposta é um fator fortemente motivador no sentido de 

fidelizar o usuário a determinado(s) serviço(s). Este Tempo e Resposta pode, de 

maneira geral, ser representado pela equação: 
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TR = TPTREQ + TTREQ + TBREQ + TORES + TTRES + TPTRES 

onde: 

 

TR = Tempo de Resposta 

TPTREQ = Tempo de Processamento no Terminal (para a Requisição) 

TTREQ = Tempo de Transmissão (para a Requisição) 

TBREQ = Tempo de Busca (para a Requisição) 

TORES = Tempo Obtenção (para a Resposta) 

TTRES = Tempo de Transmissão (para a Resposta) 

TPTRES = Tempo de Processamento no Terminal (para a Resposta) 

 

O Tempo de Resposta, então, depende da efetividade e da eficiência dos 

seguintes elementos integrantes da cadeia representada na figura 41: hardware, 

software e rede. O processo representado na figura 41 pode ser traduzido 

genericamente pelo Diagrama de Estados indicado na figura 42. 
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Figura 42: Diagrama de Estados relativo ao Tempo de Resposta 
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A viabilização da obtenção de um Tempo de Resposta máximo acordado entre o 

usuário final e o Provedor de Serviço está atrelado à adoção de procedimentos 

(USLAs, PSLAs e SPHDAs) e técnicas, tais como: 

 

• Metodologia para o Desenvolvimento do Software: em função da 

criticidade de tempo, aliada à correção na execução de um sistema, o seu 

desenvolvimento não pode prescindir da adoção de uma metodologia que 

minimize a possibilidade de falhas na representação do comportamento 

dinâmico do serviço a ser oferecido; 

• Desenvolvimento do sistema: o processo de desenvolvimento não pode 

limitar-se ao algoritmo, e à técnica de geração de linhas de código, que 

deem apenas o melhor resultado em termos de minimização do tempo de 

execução, mas fatores como, por exemplo, a interoperabilidade e a 

manutenibilidade devem ser observados também; 

• Banco de Dados de Tempo Real: considerando-se que o serviço 

solicitado pelo usuário é processado em tempo real, o Provedor de 

Serviços, idealmente, não manterá suas bases de dados em bancos de 

dados com arquiteturas convencionais. Em um sistema de banco de 

dados de tempo real as restrições de tempo estão associadas às 

transações, e os dados são válidos para intervalos específicos de tempo. 

As restrições de tempo da transação podem ser: tempos limite, tempo de 

início e leituras periódicas (STANKOVIC et al, 1999); 

• Sistemas Operacionais de Tempo Real: as características mais 

importantes, do ponto de vista da possibilidade de introduzirem 

ineficiências nos processos de tempo real, são o tempo de chaveamento 

entre tarefas e o escalonamento de processos; 

• Hardware: o hardware processador das comunicações em tempo real 

deve apresentar parâmetros específicos para esta finalidade, tais como: 

alta disponibilidade, flexibilidade para interagir com outros módulos de 

hardware, tempo de resposta às requisições dentro dos limites máximos 

de tempo pré-estabelecidos, tempo de processamento compatível com o 

tempo total de resposta, tolerância/prevenção a falhas, taxa de 

transferência de dados compatível com o(s) tempo(s) de resposta 

especificado(s) e confiabilidade (não alteração dos dados); 
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• Rede: a rede é entendida como o conjunto composto pelos hosts 

(transmissores/receptores finais de uma transmissão) e pela subrede de 

comunicação (basicamente composta por roteadores e os meios de 

comunicação). Os meios de comunicação utilizados numa rede são uma 

composição entre meios guiados (cabos) e meios não guiados (sem fio). 

A passagem dos dados através destes meios deve ser imperceptível ao 

usuário. Alguns parâmetros a serem observados são: baixa atenuação do 

sinal, baixo nível de ruído, baixa dispersão (ocorre quando o sinal 

aumenta em tempo e, se a dispersão for muito intensa, um bit de 

informação pode interferir no próximo bit e confundi-lo com os bits 

anteriores e posteriores), baixo nível de colisão dos pacotes de dados e 

baixa latência (ou atraso, representa o tempo necessário para um pacote 

de dados ir de um ponto para outro, ou seja, é a referência a qualquer 

atraso ou espera que aumente o tempo de resposta real ou percebido 

além do tempo de resposta desejado). 

 

Quando ocorre uma mudança no fluxo das informações causada pelo handover 

pode haver um efeito cascata nos links entre os Provedores, isto é, um conjunto de 

mudanças de fluxo pode ser gerado a partir de uma mudança inicial. Este efeito 

cascata é mais um fator que afeta o Tempo de Resposta a ser mensurado em função 

de que cada mudança necessitará de um determinado intervalo de tempo para ser 

efetuada. 

Como exemplo, a figura 43 apresenta uma linha do tempo para a situação na 

qual o Provedor de Serviço 1 efetuará ele mesmo o handover, isto é, sem que haja 

redirecionamento do handover para outro Provedor de Serviço parceiro. 

 

 

 

 

Figura 43: Linha do tempo sem transferência a outro Provedor 

 



102 
 

 

A figura 44 traz a linha do tempo para a situação na qual o Provedor de serviço 1 

precisa transferir a execução do handover para outro Provedor de Serviço. 

 

 

Tempo para executar o handover, segundo a predição

Tempo para transferir
o handover para o

Provedor selecionado

Tempo para decidir
se o PS1 faz o
handover

Tempo para decidir
qual Provedor faz o

handover

Tempo para
executar o
handover

 

 

Figura 44: Linha do tempo transferindo a execução para outro Provedor 

 
 

No caso retratado na figura 44 os tempos para a tomada de decisão sobre qual 

Provedor será selecionado para efetuar o handover, e o tempo para transferir a tarefa 

da execução do handover, tornam-se críticos na medida em que comprimem a 

disponibilidade de tempo para a execução do handover (as figuras 43 e 44 são 

representações ilustrativas e não estão em escala). O handover inicial por si só, e os 

handovers necessários decorrentes do handover inicial, podem afetar o tempo de 

resposta tornando-o mais longo do que aquele contratado no USLA. 

Seguindo esta linha de raciocínio, considere-se o conjunto parcial de Provedores 

de Acesso ilustrado na figura 45. Este conjunto está fisicamente estruturado numa 

topologia na qual todos os nós da rede são interligados ao Provedor de Serviço, 

permitindo um novo roteamento para o fluxo de informações determinado por aquele. A 

figura 45 ilustra a situação em que é considerado somente o nível dos Provedores de 

Acesso de uma determinada região. 

O nível dos Provedores de Acesso, por sua vez, mantém fluxos de informações 

com o nível dos Provedores de Infraestrutura. Estes últimos disponibilizam os 

backbones que irão permitir as comutações de fluxos de informações durante o 

processo de handover. A figura 46 apresenta esta configuração também dentro de uma 

determinada região. 
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A comutação do fluxo de informações entre backbones apresenta dificuldades 

técnicas que podem afetar a percepção da QoS do usuário final. Pressupondo-se que 

para a execução do handover haja backbones contratados (Provedores de 

Infraestrutura com PSLAs acordados com o Provedor de Serviço) acessíveis pelos 

Provedores de Conteúdo e de Acesso, ainda resta uma dificuldade significativa que é a 

sincronização entre o fluxo de informações que deixará de atender ao dispositivo móvel 

e aquele que passará a assumir o serviço em andamento, de forma transparente para o 

usuário final. A figura 47 ilustra a extensão do raciocínio para os Provedores de 

Conteúdo da mesma região considerada nas figuras 45 e 46. Os links de informações 

de controle indicados nas três figuras são lógicos. 

 

 

 

 

Figura 45: Conjunto de Provedores de Acesso de uma região 

 

 

Existe, portanto, um grande número de possibilidades de links para efetivar a 

interconexão entre os diversos Provedores nos três níveis: Acesso, Infraestrutura e 

Conteúdo. A Computação em Nuvem, pelas suas características de alto desempenho 

no tráfego de informações multimídia e de abrangência territorial global (além das 

características citadas no tópico 2.4), pode assumir toda a comunicação entre os 
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Provedores. A figura 48 ilustra a Nuvem como meio de comunicação entre os 

Provedores. A figura 49 apresenta a estrutura de software necessária na Nuvem para 

permitir esta função. A camada de middleware destina-se a compatibilizar o sistema 

operacional da Nuvem com os sistemas operacionais dos Provedores. 

 

 
 
 
 

Figura 46: Conjunto de Provedores de Acesso e de Infraestrutura 
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Figura 47: Conjunto de Provedores de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo 
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Figura 48: A Nuvem como meio de comunicação entre os Provedores 

 

 

 

 

 

Figura 49: Estrutura de software na Nuvem 
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A Nuvem garante a interoperabilidade entre os diversos Provedores mas não 

pode garantir que todo o tráfego que a atravessa mantenha um tempo de trajeto fim-a-

fim predeterminado. Em outras palavras, não é possível garantir que as informações 

trafegarão entre o Provedor de Serviço e os Provedores por ele administrados dentro 

de intervalos de tempo que mantenham o tempo de resposta ao usuário dentro do 

limite contratado no USLA. Quando ocorrer esta situação, a proposta aqui apresentada, 

como parte do modelo para garantir a continuidade da qualidade dos serviços, é o 

espelhamento do Provedor de Serviço 1, e de todos os bancos de dados por ele 

acessados (referentes aos usuários em questão, ou seja, aos usuários para os quais a 

predição aponta que o tempo de resposta contratado não será atingido), dentro da 

Nuvem, conforme esquematizado na figura 50, para minimizar o trajeto entre o 

Provedor de Serviço 1 e os demais Provedores e, com isso, diminuir o tempo de 

acesso entre eles. 

 

 

 

 

Figura 50: Espelhamento do Provedor de Serviço 1 dentro da Nuvem 

 

 

A técnica da predefinição de banda pode garantir um canal de comunicação 

sempre disponível entre redes ou entre pontos de uma mesma rede, permitindo uma 

conexão com disponibilidade assegurada e privativa entre os pontos interconectados. 
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Ocorre, porém, que quando a comunicação entre os pontos não estiver em utilização a 

banda alocada para esta finalidade não é reutilizada para outra aplicação, gerando uma 

subutilização dos recursos de rede (QIAO; KOUTSAKIS, 2011) (CHUCK; CHANG, 

2010). 

A interligação entre redes carrega em seu bojo um problema inerente ao 

desempenho na comunicação fim-a-fim. A natureza compartilhada de tráfego, como na 

Internet por exemplo, traz como consequência um distanciamento entre a capacidade 

teórica de uma rede e do seu throughput real. Esta situação se agrava muito nas 

comunicações em Nuvem uma vez que o tráfego pode se caracterizar por arquivos da 

ordem de petabytes, ou maiores. Para resolver este problema de eficiência, foram 

desenvolvidos algoritmos e protocolos voltados à reserva antecipada de banda, como 

alternativa à predefinição de banda. Esta reserva oferece a possibilidade de obter, 

antecipadamente ao uso, uma banda exclusiva através da qual é definida a rota 

dedicada a interconectar dois pontos na rede, liberando a banda após o término da 

conexão (COHEN et al, 2011). 

Para diminuir o retardo na latência é necessário tornar o mais rápida possível a 

comunicação entre pontos da rede (PATEL; Jue, 2011). O presente caso refere-se à 

comunicação entre o Provedor de Serviço 1 e o seu espelho, uma vez que o Provedor 

de Serviço 1 é que mantém o banco de informações de controle o qual é acessado 

pelos outros Provedores de Serviço signatários dos SPHDAs. Dependendo da 

demanda na Nuvem mais de um espelho do Provedor de Serviço 1 pode ser 

implementado. Para acelerar a comunicação entre o Provedor de Serviço 1 e seu 

espelho pode ser utilizada a técnica da reserva de banda, conforme ilustrado na figura 

51. O middleware destina-se a compatibilizar a comunicação entre o Provedor de 

Serviço 1 e os meios de comunicação da Nuvem. 
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Figura 51: Interligação entre o Provedor de Serviço 1 e seu espelho 

 

Em função da mobilidade do usuário, ou em função da execução de um 

handover entre Provedores, pode ocorrer que para manter uma conexão seja 

necessário ao Provedor de Serviço 1 comunicar-se com uma Nuvem “n” que não é 

aquela na qual ele se encontra. Surge novamente a necessidade de criar um espelho 

do Provedor de Serviço 1 na Nuvem “n” para continuar a gerenciar as conexões e 

manter a continuidade da qualidade do serviço. Semelhantemente ao raciocínio 

aplicado à situação apresentada através da figura 51, o Provedor de Serviço 1 

implementará um espelho seu na Nuvem “n” e comunicar-se-á com ele através de uma 

rota privativa trafegando dentro de uma banda reservada. A figura 52 esquematiza esta 

situação. 
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Figura 52: Interligação entre o Provedor de Serviço 1 e seus espelhos 

 

 

Em todo sistema distribuído há a complexidade relativa ao controle dos fluxos de 

informações em tempo real. A comunicação entre o Provedor de Serviço 1 e seu(s) 

espelho(s) apresenta uma dificuldade principal que é a atualização do banco de 

informações de controle. Este banco é acessado por todos os demais Provedores de 

Serviço parceiros para permitir as suas respectivas tomadas de decisão sobre o 

disparo de processos de handover nas redes que administram. A possibilidade da 

necessidade de uma decisão de mudança no fluxo das informações ser tomada por um 

espelho deve ser informada ao Provedor de Serviço 1 assim que surge, portanto, antes 

da efetivação da mudança. Uma vez que o Provedor de Serviço 1 seja informado da 

possibilidade de uma tomada de decisão de handover por um espelho, todas as 

operações relativas aos Provedores de Acesso, de Infraestrutura, de Conteúdo e ao 

usuário são bloqueadas no banco de informações de controle através do acionamento 

de um semáforo que será fechado e, com isto, impedirá qualquer operação relativa aos 

Provedores/usuário envolvidos até que o espelho conclua a operação (que pode 
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resultar num handover ou não). Após a conclusão da operação o espelho transferirá 

para o Provedor de Serviço 1 todas as informações sobre a operação realizada e, ao 

término da atualização do banco de informações pelo Provedor de Serviço 1, o 

semáforo será desligado desbloqueando o acesso às informações de controle. 

 

4.4 Ponto de vista tecnológico 

 
Este ponto de vista considera a plataforma tecnológica necessária para a 

implementação do modelo proposto neste trabalho. 

A plataforma corporativa de cada Provedor é constituída pelos recursos de 

hardware e de software que compõem seu parque tecnológico, os quais proporcionam 

meios de processamento, armazenamento de informações, segurança, privacidade, 

interoperabilidade, tolerância a falhas, disponibilidade de utilização, escalabilidade e 

confiabilidade. 

A plataforma utilizada pelo usuário é definida pelo tipo de dispositivo móvel que 

ele opta para sua utilização.  

 
 



112 
 

 

5. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
 

Esse capítulo apresenta dois exemplos de aplicações que, para atingir seus 

objetivos de modo efetivo, dependem da continuidade da qualidade de serviço (de 

acordo com os parâmetros constantes nos USLAs celebrados), cuja operacionalidade é 

proposta através do modelo apresentado. 

O cenário definido para os dois exemplos a seguir é voltado para a área da 

saúde. 

 

5.1 1º Exemplo 

 

O cenário deste primeiro exemplo tem como base o tema aging 

(envelhecimento). 

A população mundial apresenta um processo crescente de envelhecimento 

(TANG et al, 2011) e de aumento gradual da longevidade, esta última característica 

proporcionada pelos avanços contínuos da medicina. O aumento da população idosa 

leva à necessidade de novos meios para garantir-lhe qualidade de vida, e as TICs 

podem ocupar um papel importante nesta tarefa. 

Há potencialmente muitas formas pelas quais as TICs podem contribuir para 

suprir as necessidades das pessoas idosas, tais como: acompanhamento contínuo da 

sua condição de saúde por meio do monitorando de seus sinais vitais (rede corpórea), 

sistemas detectores de quedas, sistemas detectores de posicionamento do paciente na 

cama, sistemas de entretenimento voltados aos interesses dos idosos e sistemas de 

monitoramento do seu deslocamento. 

A aplicação das TICs voltadas à melhoria da qualidade de vida dos idosos não 

só os beneficia mas, também, abre um mercado para as empresas e profissionais de 

TIC, apresentando potencial de expansão para atender ao crescimento da população 

idosa (FANG, 2010). Do ponto de vista governamental, as TICs contribuem para a 

obrigação dos governos, em todas as esferas (federal, estadual e municipal), no 

amparo aos cidadãos idosos proporcionando-lhes serviços médicos e assistenciais 

adequados às suas necessidades específicas. 

Como exemplo, a Comissão Europeia incentiva a pesquisa e a aplicação das 

TICs voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. Estas 

iniciativas estão abrangidas num programa denominado AAL - Ambient Assisted Living, 

e um dos projetos voltados para facilitar a mobilidade dos idosos é o WayfiS - Way 
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finding for Seniors, o qual objetiva facilitar as condições para que os idosos possam 

planejar seus deslocamentos em ambientes não usuais a eles, seja dentro ou fora de 

ambientes fechados, utilizando o sistema de telefonia celular. O projeto considera a 

faixa etária a partir dos setenta anos abrangendo, portanto, o universo das pessoas 

que, geralmente, já apresentam alguma restrição de saúde e não têm familiaridade na 

utilização das TICs. Os serviços a serem colocados à disposição da população idosa 

devem, portanto, ser adaptados a esta última característica, permitindo-lhe a sua fácil 

compreensão e forma de utilização (ERCIM, 2011). 

Ainda que o idoso tenha condições de se deslocar sem a necessidade de um 

acompanhante, ele está sujeito a quedas no percurso. Uma pessoa em cada três 

(acima de 65 anos) cai uma vez por ano (33% de ocorrência), e este índice é de uma 

pessoa em cada duas (acima de 80 anos) que cai uma vez por ano (50% de 

ocorrência) (ERCIM, 2011). 

Além dos acidentes por queda a que o idoso está sujeito, pode ainda ocorrer 

outro tipo de distúrbio que o leve a não se manter na sua rota planejada de 

deslocamento, como uma crise súbita de desorientação. Tanto num caso como no 

outro, um sistema de monitoramento do deslocamento do idoso, associado a um 

serviço de chamada de emergência, são fundamentais para a rápida localização do 

idoso e o envio do serviço de resgate. Os serviços de monitoramento do deslocamento 

e de chamada de emergência não podem, portanto, sofrer interrupção de continuidade 

dentro dos termos estabelecidos no USLA.  

Este cenário refere-se ao acompanhamento posicional de pessoas idosas que 

necessitem de monitoramento constante do seu deslocamento. Trata do deslocamento 

do usuário de um ponto geográfico “A” para outro ponto “B” ao longo do qual surgem 

problemas para manter a conexão entre o usuário e o Provedor de Acesso. A figura 53 

ilustra este cenário. 
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Figura 53: Cenário deste exemplo 

 

 

Para efeito deste exemplo assume-se que o idoso seja assinante de um serviço 

de monitoramento do deslocamento e de chamada de emergência, e deve portar um 

telefone celular com acesso a redes convergentes heterogêneas de comunicação, ou 

outro dispositivo móvel específico com as mesmas características e de fácil utilização. 

Nesta situação, ele estará utilizando pelo menos três serviços, ilustrados na figura 54. 

Os serviços de localização e de voz são bidirecionais, enquanto que o serviço de 

emergência é unidirecional no sentido do dispositivo móvel para o Provedor de Acesso. 

A localização do usuário, ao longo do seu deslocamento de uma posição para a outra, 

pode ser detectado pelo sistema de comunicações (TRABELSI, 2010). 

 

 

Figura 54: Serviços utilizados pelo usuário 
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O monitoramento do deslocamento ocorre na central operadora do serviço 

contratado, assim como o monitoramento do acionamento do sinal de emergência. O 

serviço é contratado junto ao Provedor de Serviço, através do USLA, o qual gerenciará 

o Provedor fornecedor do serviço de monitoramento do idoso. A figura 55 apresenta o 

diagrama de sequência para o processo de contratação deste serviço de 

monitoramento. 

 

 

 

 

 

Figura 55: Diagrama de sequência para o processo de contratação 

 
 

Igualmente, conforme citado no tópico 4.2, o Provedor de Serviço monitora todas 

as redes sob sua gerência para assegurar a continuidade da qualidade de serviço. A 

figura 56 apresenta o diagrama de sequência do fluxo de informações de controle entre 

o Provedor de Serviço 1 e todos os demais Provedores administrados. Nesta figura, o 

Provedor de Serviço 1 recebe constantemente informações de controle dos Provedores 

de Acesso, de Infraestrutura e de Conteúdo (coletadas através dos Agentes) e envia 

informações de controle a estes Provedores (também através de Agentes), conforme 

surja a necessidade de alguma alteração na configuração corrente da rede. 
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Ainda de acordo com o citado no tópico 4.2, caso o Provedor de Monitoramento 

tenha vínculo técnico/comercial com os Provedores de Serviço 1 e “n”, um SPHDA 

deve ser estabelecido entre os Provedores de Serviço 1 e “n” para que a decisão de 

handover possa ser tomada quando ambos os Provedores reunirem condições para 

isso. Quando houver necessidade da interação com o Provedor de Serviço “n”, o 

Provedor de Serviço 1 envia Agentes para o Provedor de Serviço “n” visando obter as 

condições operacionais desse Provedor para proceder ao processo decisório de qual 

entre eles disparará o processo de handover. 

 

 

 

 

 

Figura 56: Diagrama de sequência do fluxo de informações de controle 

 
 

Assuma-se, inicialmente, que o idoso se encontre em um determinado ponto 

geográfico “A” e este local permita conexão a determinado Provedor de Acesso. Na 
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medida em que o idoso inicia seu deslocamento em direção a um ponto “B” podem 

ocorrer, ao longo do trajeto, situações que gerem a necessidade do disparo de um 

processo de handover vertical, tais como: 

 

• O usuário passa de uma região (cuja rede de comunicação adota 

determinada tecnologia) para outra região onde esta tecnologia não está 

disponível, gerando a necessidade de que a tecnologia de comunicação 

precise ser trocada; 

• O usuário entra em um recinto fechado onde a rede que o atendia não 

tem acesso e seu dispositivo deve ser conectado a outra rede; 

• O usuário atravessa uma região de interferência eletromagnética 

significativa e a conexão corrente com o Provedor de Acesso não pode 

ser mantida através da rede em utilização, gerando a necessidade da 

comutação da conexão para rede de outra tecnologia. 

    

Nas situações acima o monitoramento do deslocamento do idoso, o serviço de 

emergência e o serviço de voz não podem ser interrompidos. 

 

5.2 2º Exemplo 

 

Outro exemplo, dentre vários possíveis, que reforça a importância da 

continuidade da qualidade de serviço, diz respeito à operacionalização do sistema 

proposto por (DAI et al, 2010). Trata-se de uma aplicação instalada no telefone celular 

para detecção e alerta de um veículo que esteja realizando manobras fora dos padrões 

da legislação de trânsito (tipicamente manobras características de um motorista 

embriagado), visando a preservação da integridade das pessoas. O telefone deve 

conter um acelerômetro e um sensor de direção baseado em GPS. A aplicação calcula 

as variações de aceleração e as mudanças de direção e as compara a padrões de 

condução de veículo sob embriaguez, alertando o motorista por meio de um sinal 

sonoro e/ou emitindo um alerta para a autoridade competente. 

Embora a proposta da citada aplicação seja direcionada para motoristas sob 

efeito do álcool, ela pode ser estendida a motoristas diagnosticados e sujeitos a perda 

súbita de orientação provocada, por exemplo, por crises de hipoglicemia (diabetes) ou 
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por crises convulsivas, cujo efeito na condução de um veículo se assemelha ao do 

motorista embriagado. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente tese propõe um modelo para a continuidade da qualidade de serviço 

percebida pelo usuário final através do mecanismo de handover vertical. Neste 

contexto, o conceito de QoS passa a ter seu foco no usuário (e não nos serviços 

oferecidos), conforme contratado por este junto ao Provedor de Serviço através do 

USLA. 

Para comprovar a viabilidade do modelo aqui proposto, ao longo deste trabalho 

são apresentadas características técnicas e de negócio a serem adotadas pelas 

empresas provedoras de serviços de telecomunicações que levarão ao atingimento do 

objetivo da continuidade da qualidade de serviço. 

Como finalização desta tese, este capítulo apresenta a conclusão sobre o 

trabalho desenvolvido e a sua aplicabilidade, além de sugerir o desenvolvimento de 

novas pesquisas para a sua continuidade. 

 

6.1 Conclusão sobre a proposta 

 

Os padrões abertos, como o 3GPP e o NGN, pavimentam o caminho para o 

desenvolvimento dos serviços de telecomunicações (desenvolvimento este motivado 

pela constante e crescente exigência dos usuários pela melhoria na qualidade dos 

serviços), propiciando um desenvolvimento ainda maior do mercado dos serviços de 

telecomunicações através de um processo contínuo da oferta de serviços com mais 

qualidade, além daqueles inovadores, gerando aumento da economia de escala e da 

competitividade. Além do 3GPP e do NGN há a necessidade da adoção de outros 

padrões adicionais em função das mudanças tecnológicas ou comportamentais dos 

usuários. 

A exigência dos usuários finais pelo fornecimento de serviços com crescente 

grau de qualidade, que lhes seja perceptível, induz à necessidade de pesquisa para a 

melhoria do mecanismo de handover vertical em ambientes servidos por redes 

heterogêneas. O nível de exigência e de expectativa de cada usuário em relação aos 

serviços contratados é retratado pelos termos acordados entre este e o Provedor de 

Serviço através do USLA. 

O handover é o mecanismo que garante a mobilidade para o usuário, através da 

interoperabilidade entre os sistemas dos Provedores de Serviços, de Acesso, de 

Infraestrutura e de Conteúdo, vindo daí a importância da pesquisa para seu 
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aprimoramento constante. Para atingir a finalidade de assegurar a continuidade da 

qualidade de serviços, contudo, não bastam os aspectos técnicos: há a necessidade da 

adequação do modelo de negócio que lhe dê o suporte comercial. 

O processo de handover não pode restringir-se ao âmbito de atuação de um 

único Provedor de Serviço. Face ao fato de que um determinado Provedor de Serviço 

possa não oferecer toda a gama de serviços desejada pelo usuário final, este último 

pode relacionar-se comercialmente com mais de um Provedor de Serviço, o que indica 

a necessidade da existência de um relacionamento técnico/comercial entre Provedores 

de Serviços diversos para fornecer ao usuário o rol de serviços desejados, com o nível 

de qualidade contratado por meio dos USLAs entre o usuário e cada um dos 

Provedores de Serviço. 

Na situação descrita no parágrafo anterior pode ocorrer que um mesmo serviço 

seja oferecido por mais de um Provedor de Serviço e, se houver a necessidade de 

disparar um processo de handover, há que haver a decisão de qual dos Provedores o 

executará. Esta decisão envolve aspectos técnico-comerciais que constarão de um 

acordo entre Provedores de Serviço, o SPHDA, o qual faz parte do modelo de negócio 

proposto e deve ser regido sob definições regulatórias para esta finalidade. É 

importante, portanto, que haja bases normativas nacionais em sintonia com as 

internacionais. 

O modelo proposto nesta tese para o handover vertical não está vinculado a 

nenhuma plataforma tecnológica de comunicação em particular, portanto, sua 

aplicabilidade independe do tipo de rede por meio da qual o dispositivo móvel acessa o 

serviço desejado pelo usuário. Além disso, o modelo não exige que recursos adicionais 

de hardware e de software sejam instalados para sua operação, isto é, o modelo pode 

ser aplicado nas redes legadas, mas permanece aplicável mesmo que novos recursos 

e/ou serviços sejam disponibilizados pelos Provedores. 

 

6.2 Contribuição 

 

O ambiente das redes heterogêneas necessita de mecanismos eficientes e 

eficazes de handover vertical para propiciar a continuidade da qualidade de serviços. 

Neste sentido, esta tese contribui para com o mercado dos serviços de 

telecomunicações nos seguintes aspectos: 
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• O modelo proposto é focado no usuário final, e não nos serviços de 

telecomunicações, privilegiando a percepção de QoS do usuário, e não aquela 

das empresas prestadoras dos serviços, embora não a desconsidere; 

• Propõe um modelo para a continuidade da qualidade de serviços, através de 

handover vertical. Este modelo independe da heterogeneidade das plataformas 

tecnológicas das redes através das quais as conexões ocorrem, e prevê que o 

handover possa ocorrer em qualquer trecho das conexões envolvidas no 

provimento dos serviços, e não somente no trecho da última milha; 

• O modelo não exige que as empresas de telecomunicações instalem recursos 

adicionais de hardware e de software para sua aplicação, por ser compatível 

com as tecnologias atualmente disponíveis; 

• Propõe a inclusão, no modelo de negócio, do SPHDA, o que aumenta a 

possibilidade de que um processo de handover possa ser disparado para manter 

a continuidade da QoS para determinado usuário mesmo que este se relacione 

comercialmente, e simultaneamente, com mais de um Provedor de Serviço 

(através dos USLAs) para a obtenção de um mesmo serviço.  

 

São muitas as aplicações beneficiadas pelo modelo proposto, todas elas 

dependentes da continuidade da qualidade de serviço para o atingimento efetivo de 

seus objetivos. Alguns exemplos são: 

 

• Smart Grids 

 

É tema de pesquisas face à necessidade global da atualização das redes 

elétricas para aumentar a eficiência geral do sistema e sua confiabilidade. 

Esta necessidade passa por todos os elos da cadeia energética: geração, 

transmissão, distribuição e consumo, e depende de sistemas de inteligência 

distribuída e de comunicação em banda larga. 

 

O projeto de uma rede de comunicação associada a uma smart grid requer, 

dentre outros requisitos, um sistema de gerenciamento de comunicação 

através de meios cabeados (PLC – Power Line Communication e fibra 
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óptica) e redes sem fio em ambientes heterogêneos. A rede de sensores, 

por exemplo, parte dos equipamentos que compõem uma smart grid, deve 

se comunicar tanto através de meios guiados (cabeados) como através de 

meios não guiados (sem fio), com alta disponibilidade e baixa latência. 

(ZABALLOS; VALLEJO; SELGA, 2011) (WANG; YI, 2011). A comunicação 

disponível e com baixa latência depende da continuidade da qualidade de 

serviço. 

 

• Smart cities 

 

O conceito de smart city é direcionado para a utilização dos recursos 

disponíveis numa cidade de forma que estes tragam melhores condições de 

vida aos seus habitantes e, simultaneamente, proporcionem economia de 

recursos financeiros e ambientais. Em outras palavras, o desafio de tornar 

uma cidade smart é combinar o desenvolvimento da competitividade e da 

sustentabilidade urbana simultaneamente, para minimizar os problemas 

causados pelo crescimento da população urbana e da rápida urbanização.  

 

A cidade smart é um sistema composto de vários outros subsistemas 

(públicos e privados) interdependentes, tais como: transporte, serviços 

governamentais, energia, água, saúde, educação e segurança pública . O 

objetivo é que esta integração torne o sistema maior (a cidade smart) mais 

eficiente no atendimento aos interesses dos seus habitantes e de seus 

negócios (NAPHADE et al, 2011).  

 

As TICs têm um papel fundamental para tornar possível a integração dos 

subsistemas. A troca de informações entre os diversos subsistemas, e entre 

estes e o sistema central, depende da continuidade da qualidade dos 

serviços. 
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• E-Healthcare 

 

Além dos dois exemplos apresentados nos tópicos 5.1 e 5.2 relativos à área 

da saúde, outros exemplos de aplicação do modelo proposto podem ser 

apontados. Um deles refere-se aos sistemas de monitoramento de pacientes 

em tempo real. 

 

Os sistemas de e-Healthcare, desenvolvidos para operar sob redes 

heterogêneas sem fio, incluem redes de sensores corpóreos e redes locais 

pessoais (ambas também sem fio). O objetivo é proporcionar ao paciente 

que necessita de monitoramento um atendimento médico mais eficiente e 

uma resposta mais ágil no tratamento. Os sensores coletam continuamente 

informações sobre o estado momentâneo de saúde do paciente e os 

transmitem a um centro médico de monitoramento onde profissionais da 

área da saúde adotam os procedimentos necessários (SHEN; KATO; LIN, 

2010). Nesta situação a continuidade da qualidade de serviço é fundamental 

para que o monitoramento do paciente não seja interrompido, mesmo 

quando ele estiver em deslocamento. 

 

• Interação Social 

 

Do ponto de vista social, a Internet vem sendo cada vez mais utilizada pelas 

pessoas como meio de interação social, trocando informações e 

organizando comunidades e atividades. Esta tendência resulta num alto 

volume de informações trafegando pelas redes e, frequentemente, 

informações de cunho pessoal (BOURLARD et al, 2012).  

 

O modelo proposto propicia melhores condições para a interação entre os 

usuários mas, sob este cenário, passam a emergir questões a serem 

resolvidas relacionadas à segurança e à privacidade dos usuários, 

considerando que o tráfego das informações circula através de ambientes 

tecnológicos diversos nos quais são mantidas políticas de segurança e 

privacidade que podem ser distintas em cada um deles. 
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O ineditismo desta tese constitui-se na apresentação de um modelo destinado a 

assegurar a continuidade da qualidade de serviço, através do mecanismo de handover 

vertical, o qual traz melhoria na prestação de serviços de telecomunicações, 

contribuindo para a viabilização de aplicações/serviços mais efetivos em benefício da 

sociedade. 

Além desse aspecto, a continuidade da qualidade de serviços é uma 

característica que contribui para a expansão do mercado dos serviços de 

telecomunicações no tocante à proposta de implantação do conceito de Internet do 

Futuro, contribuindo com o processo evolutivo das condições técnicas para a sua 

implantação. 

 

 

6.3 Proposta de continuidade 

 

Em função da complexidade do tema abordado, outros aspectos relativos a ele 

prescindem de um maior detalhamento e podem oferecer oportunidades para seu 

desdobramento em novas pesquisas científicas. 

As principais motivações para a continuidade no desenvolvimento da tese aqui 

proposta são: 

 

• Definição dos requisitos relativos aos Agentes necessários para 

permitir a comunicação entre Provedores e entre Provedor de Serviço x 

usuário final, assim como os respectivos middlewares para sua 

comunicabilidade; 

• Detalhamento dos algoritmos de predição de QoS mencionados; 

• Detalhamento dos requisitos relativos ao SPHDA; 

• Detalhamento dos requisitos relativos ao espelhamento de um mesmo 

Provedor de Serviço em Nuvens distintas, e à sua comunicação entre 

as Nuvens; 

• Aprimoramento do modelo de negócio proposto para suportar 

comercialmente sua operação segundo os desenvolvimentos 

resultantes das novas pesquisas realizadas.   
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Estas potencialidades para novas pesquisas, decorrentes deste trabalho, 

permitem que o modelo de continuidade de qualidade de serviços proposto nesta tese 

contribua para a melhor prestação de serviços de telecomunicações ao usuário 

fortalecendo, consequentemente, o mercado das empresas de TIC, operando sobre a 

base tecnológica legada disponível sem, contudo, impedir a adoção de recursos 

inerentes às novas plataformas tecnológicas a serem utilizadas futuramente. 
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