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RESUMO

Este trabalho faz a análise do desempenho de uma rede ad hoc sem �o que recebe tráfego de

vídeo digital escoado a partir de uma rede LTE (Long-Term Evolution). Esta análise é feita em

termos da qualidade do vídeo recebido percebida pelo usuário �nal quando o tráfego na rede ad

hoc é encaminhado segundo os protocolos de roteamento AODV (Ad Hoc On Demand Distance

Vector e OLSR (Optimized Link State Routing). A avaliação de desempenho é feita em diferentes

cenários de mobilidade e contenção da rede em questão, além de serem estudados sob diferentes

condições de desvanecimento de canal em pequena e larga escala. O desvanecimento em larga

escala é modelado segundo o modelo de dois raios, e os efeitos de desvanecimento em pequena

escala são modelados segundo a distribuição de Rice. O cenário implementado consiste em uma

rede LTE com escoamento de tráfego para uma rede ad hoc com nós distribuídos em um terreno

plano. Em cada cenário, múltiplas topologias foram simuladas e, de modo a conceder o devido

tratamento estatístico, os nós, em cada topologia, possuem diferentes posições inciais. A sequência

de vídeo utilizada neste trabalho assemelha-se à situação de transmissão de videoconferências. Os

resultados são apresentados utilizando métricas objetivas populares de avaliação de vídeo, PSNR

e SSIM. Além disso, é feita uma análise de viabilidade da rede em cada cenário estudado para

ambos os protocolos de roteamento.



ABSTRACT

This work studies the performance of data o�oading from an LTE network to an ad hoc network.

The analysis is done in terms of the perceived video quality by the end-user. The tra�c is routed

by the AODV (Ad Hoc On Demand Distance Vector) and OLSR (Optimized Link State Routing)

protocols. The performance evaluation is done in di�erent mobility and tra�c scenarios. Moreover,

the scenarios are studied under di�erent conditions of fading channel at small and large scales. The

large-scale fading consists of a Two-Ray model, and the e�ects of small-scale fading are modeled

according to the Rice distribution. The implemented scenario consists of an LTE network with

tra�c being o�oaded to an ad hoc network with nodes distributed in a �at terrain. In each

scenario multiple topologies were simulated and in order to analyse statistically, the nodes in

each topology have di�erent initial positions. The video sequence used in this work is similar to

videoconferencing. The results are presented using popular objective metrics for evaluating video:

PSNR and SSIM. Furthermore, an analysis of the viability of the network is made for each scenario

for both routing protocols.
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Capítulo 1

Introdução

O intenso avanço das vendas de smartphones nos anos mais recentes impulsionou o aumento do

tráfego global, mais especi�camente, o compartilhamento de mídias e dados. Este imenso volume

de informações tem sobrecarregado as operadoras de telefonia móvel. As categorias de tráfego de

maior intensidade são serviços WEB, multimídia e P2P (do inglês, Peer to Peer). [1] a�rma que

o tráfego multimídia representava, ao �nal de 2013, mais de 53% do total de dados trafegados nas

redes móveis. Este conteúdo é consumido em diversos tipos de dispositivos e entregue através de

redes, geralmente sob a forma de melhor esforço, que podem estar ou não congestionadas.

As operadoras, visando entregar o conteúdo ao cliente, se encontram pressionadas devido às

limitações das suas infraestruturas. Além disso, os usuários, cada vez mais, demandam maior quali-

dade de serviço e experiência. Diversas soluções já foram apresentadas, tanto no âmbito acadêmico

quanto no âmbito comercial. Entre elas, podemos citar: melhoria de infraestrutura; otimização da

infraestrutura existente; utilização de protocolos adaptativos; uso e�ciente do espectro.

A solução estudada neste trabalho se refere ao escoamento de tráfego de redes celulares, no caso,

LTE(do inglês, Long Term Evolution), para redes complementares, no caso, WiFi IEEE 802.11 em

modo ad hoc. Comercialmente, os usuários �nais fazem escoamento de tráfego em função de tarifas

menores, enquanto as operadoras decidem fazê-lo para aliviar o congestionamento de suas redes e

reduzir o custo de implantação de nova infraestrutura [2]. Desta forma, o tráfego originalmente

destinado à rede celular é escoado para a rede ad hoc. No âmbito acadêmico, são discutidos

algoritmos e protocolos de decisão para gerenciamento do escoamento de dados.

Dentre as categorias de tráfego, destaca-se, em especial, o tráfego de vídeos. Ele tem se

tornado uma área de grande interesse devido às suas di�culdades intrínsecas, como por exemplo a

baixa tolerância a atrasos e a difícil caracterização da qualidade de experiência. Isto se torna um

problema maior se a transmissão de vídeos se dá em redes ad hoc, redes móveis que não possuem

infraestrutura, e cada nó pode atuar como uma espécie de roteador caso não seja o destinatário de

uma transmissão, mas se encontre ao longo do caminho. Quando os nós desta rede são móveis, ela

é conhecida como MANET (do inglês, Mobile Ad Hoc Network), e neste tipo de cenário quebras de

enlace podem ocorrer e novas rotas devem ser encontradas, gerando perdas e atrasos dos pacotes

transmitidos.

Este trabalho foca na avaliação de desempenho e comparação de dois protocolos de roteamento
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para redes ad hoc tendo como principal referência a qualidade do vídeo por meio de métricas

objetivas. Em avaliações de vídeo, observa-se que a má experiência do usuário se origina de diversos

fenômenos, sejam eles diretamente relacionados à contenção, mobilidade ou disputa por canal. Há

a possibilidade de se obter diferentes avaliações para a mesma quantidade de pacotes perdidos

ou atrasados, dependendo de suas características intrínsecas e importância para a experiência do

usuário. Esta possibilidade existe devido às características do codi�cador, onde quadros possuem

uma lógica de precedência nos processos de codi�cação e decodi�cação. Desta forma, a perda dos

quadros que exercem a função de antecessor acarreta em maior degradação da qualidade percebida

pelo observador. Além disso, degradações causadas por ruídos de mesma intensidade podem ser

percebidas diferentemente pelo observador.

Inúmeros trabalhos avaliam estas redes ad hoc e seus protocolos de roteamento sob diferentes

cenários de mobilidade, contenção e meios de propagação com perdas levando em conta o envio de

sequências de vídeo, enquanto outros autores sugerem novos mecanismos e técnicas de transmis-

são e adaptação com o objetivo de atingir uma melhora na qualidade do vídeo no receptor. As

referências [3] e [4] compararam protocolos de roteamento em redes ad hoc através de simulações

computacionais em cenários de transmissão de vídeo. Breves resumos destes trabalhos são descritos

a seguir.

• Abdel-Hady e Ward [3] �zeram um trabalho de simulação de transmissão de vídeos utilizando

a ferramenta apresentada em [5]. As análises foram feitas para as redes ad hoc, e comparam

os protocolos AODV (do inglês, Ad Hoc On Demand Distance Vector), OLSR (do inglês,

Optimized Link State Routing) e DYMO (do inglês, Dynamic MANET On-demand Routing

Protocol) em cenários de mobilidade com múltiplos �uxos e sessões de vídeo, porém não

levando em conta diferentes cenários de desvanecimento. Após realizadas as simulações, a

conclusão mostrada é de que o OLSR não é muito recomendado em redes com mobilidade

alta e muitos �uxos simultâneos, devido ao fato de ser um protocolo proativo, ou seja, as

frequentes trocas de informações de roteamento para toda a topologia geram muito tráfego

na rede, e pacotes de dados são perdidos ou chegam muito atrasados. Além disso, concluiu-se

que o AODV possui desempenho levemente superior se comparado ao DYMO em redes de

grande porte com pouco tráfego, enquanto o DYMO é superior em redes de pequeno e médio

porte, e em redes de grande porte com muito tráfego. Esta avaliação levou em conta apenas

o modelo de dois raios, para desvanecimento em larga escala.

• Kao et al. [4] �zeram uma comparação entre os protocolos de roteamento para redes ad hoc

AODV, DSR (do inglês, Dynamic Source Routing) e DSDV (do inglês, Destination-Sequenced

Distance-Vector), em cenários de transmissão de vídeo. O trabalho utiliza como métrica o

PSNR (do inglês Peak Signal-to-Noise Ratio) para avaliar o desempenho dos protocolos em

uma rede de 50 nós com 10 e 20 �uxos simultâneos, para as velocidades de 5 m/s e 20

m/s. Apenas o modelo de dois raios é considerado. O tempo de início da transmissão do

vídeo também é variado. Os resultados mostram que o protocolo DSDV não é adequado

para o envio de sequências de vídeo, e em relação aos outros dois, com o protocolo AODV a

qualidade percebida pelo usuário �nal é melhor.

Os autores H. Gharavi e K. Ban apresentam em [6] um mecanismo adaptativo de taxa de
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vídeo baseado na contagem de saltos entre fonte e destino. Em sua outra obra [7], o mecanismo

adaptativo é estendido para cenários de desvanecimento em pequena escala, com a adição de um

recurso de retransmissão de quadros perdidos no instante em que a rota é reestabelecida. Desta

forma, estes trabalhos não caracterizam uma transmissão de vídeo em tempo real propriamente

dita, pois pressupõe-se que há tolerância a atrasos. Estes trabalhos são resumidos a seguir.

• Em [6], propuseram um mecanismo entre as camadas de aplicação e roteamento para a

adaptação da transmissão de vídeos em redes ad hoc. De acordo com a mudança do número

de saltos entre fonte e destino, devido à mobilidade dos nós na rede, este mecanismo altera

o parâmetro de quantização do vídeo que está sendo transmitido, alterando assim sua taxa.

Para um aumento do número de saltos, a aplicação reduz a taxa do vídeo, e a aumenta quando

este número de saltos torna-se menor. Os resultados apresentados mostram que, à medida

em que fonte e destino se afastam, este mecanismo mantém aproximadamente a mesma taxa

de perdas de pacote, ao passo que, na implementação padrão, esta perda torna-se maior.

• Em [7], os autores estendem o mecanismo descrito em [6], avaliando cenários onde é levado

em conta o modelo de Rice, para desvanecimento em pequena escala, com o parâmetro K

assumindo os valores 5 e 10. Além disso, são discutidas três estratégias para retomada da

transmissão de pacotes e codi�cação de quadros após um período de perdas, como é o caso

em que rotas precisam ser alteradas:

1. A primeira procura alterar o modo de codi�cação do próximo quadro para o modo I, já

que este é independente de quadros anteriores (neste caso perdidos), assim ressincroni-

zando o �uxo de vídeo no decodi�cador;

2. A segunda estratégia consiste em alterar o modo de codi�cação do próximo quadro para

o modo P, usando como predição um quadro que foi codi�cado antes do período em que

se iniciaram as perdas de pacotes. O principal problema desta abordagem é o fato de

existir um grande intervalo entre estes quadros, o que pode afetar a e�cácia do processo

de predição;

3. A terceira estratégia pressupõe que o receptor pode suportar um atraso maior, e faz

uso de retransmissões dos pacotes perdidos devido à quebra de enlace assim que uma

nova rota é estabelecida. Esta abordagem pode causar um aumento na taxa do vídeo,

e consequentemente, no congestionamento da rede.

Baseando-se na terceira estratégia, é proposta então uma técnica de re-encapsulamento para

reduzir os dados de vídeo retransmitidos aos mais essenciais de cada quadro, ao custo de

uma leve redução na qualidade �nal. Este esquema é referido como pacote redundante. Os

resultados apresentados mostram que a combinação do mecanismo de adaptação de taxa

do vídeo transmitido e o envio de pacotes redundantes levam a uma melhora na qualidade

do vídeo percebida pelo usuário �nal, ainda que a segunda técnica não resulte em melhora

signi�cativa para o caso onde K = 10.

Ainda no intuito de melhorar a qualidade de experiência de vídeo em redes ad hoc, Nunome et

al. [8] e Hsieh et al. [9] estudaram e propuseram mecanismos de roteamento, baseados na qualidade
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do enlace, para transmissão de vídeo em camadas também através de simulações computacionais.

Entretanto, não levaram em conta efeitos de desvanecimento em pequena escala.

Desta forma, observa-se que houve bastante esforço no âmbito acadêmico para estudar, carac-

terizar e otimizar o tráfego multimídia nos mais diversos cenários. Ainda assim, poucos trabalhos

levam em conta modelos de desvanecimento em pequena escala, gerando resultados provavelmente

otimistas. Além disto, não há trabalho na literatura que compare protocolos de roteamento em

cenários que agreguem escoamento de tráfego para redes ad hoc móveis, desvanecimento em pe-

quena escala e o estudo de métricas de qualidade no envio de sequências de vídeo. Sendo assim,

este trabalho se apresenta segundo a descrição na Seção 1.1, objetivos na Seção 1.2 e contribuições

na Seção 1.3.

1.1 Descrição do trabalho

Este trabalho apresenta uma avaliação de protocolos de roteamento e redes ad hoc baseada na

qualidade do vídeo percebida pelo usuário em um simulador de redes orientado a eventos discretos.

Isso é feito por meio da utilização de uma ferramenta denominada de EvalVid [10], que auxilia no

processo de mapeamento de um vídeo em pacotes e na sua posterior reconstrução após a simulação

na rede que está sendo estudada.

Utilizou-se um sistema composto de codi�cador de vídeo, mapeamento em pacotes, geração

de eventos de transmissão destes pacotes no simulador, remapeamento dos pacotes recebidos e

reconstrução. Através dele, é possível determinar o vídeo que o usuário teria percebido no cenário

construído pelo simulador, além de possibilitar avaliar a qualidade de experiência por meio de

métricas objetivas.

Além disso, é feito um estudo de escoamento de tráfego, onde esta rede ad hoc é alimentada

por �uxos de dados provenientes de uma fonte localizada em uma rede LTE (do inglês, Long-

Term Evolution). Assim, vários �uxos são obrigados a passar por um mesmo nó, conectado a

ambas as redes, que pode tornar-se um gargalo e gerar �las grandes o su�ciente para que pacotes

sejam descartados. Nestes cenários são comparados, em termos de QoE (do inglês, Quality of

Experience), os protocolos de roteamento AODV e OLSR, para diferentes níveis de mobilidade,

congestionamento e desvanecimento de canal em pequena escala, modelados pela distribuição de

Rice. Finalmente, uma análise de viabilidade é feita nas redes implementadas tendo como base a

qualidade do vídeo percebida pelo usuário.

A partir das avaliações feitas neste trabalho, algumas ações são segeridas com o intuito de

melhorar esta qualidade de vídeo. Uma ação possível seria a priorização de determinados tipos

de quadros após realizado um estudo de quais são aqueles que, se perdidos, resultam em uma

piora mais perceptível aos olhos de um observador. Assim, daria-se uma garantia de entrega

e taxas maiores apenas a estes quadros, resultando em um vídeo com qualidade superior a outro

transmitido sem nenhuma garantia. Além disso, esta transmissão utilizaria menor banda e possuiria

menor atraso �m-a-�m se comparada a um caso em que todos os pacotes possuíssem garantia de

entrega, com inúmeras retransmissões. É possível também utilizar a ferramenta em combinação

com os cenários implementados para obter otimizações dos parâmetros dos protocolos AODV e
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OLSR.

1.2 Objetivos

O Objetivo deste trabalho é apresentar avaliação de desempenho de redes ad hoc sem �o para

o escoamento de tráfego de vídeo digital originado em uma rede celular. Para a rede celular,

este estudo considera componentes básicos de uma rede LTE, conectada a uma rede ad hoc que

opera segundo a norma IEEE 802.11 para as camadas física e de controle de acesso ao meio.

Para avaliação, são considerados dois protocolos de roteamento para redes ad hoc, o Ad Hoc On

Demand Distance Vector (AODV) e o Optimized Link State Routing (OLSR). O desempenho da

rede ad hoc é avaliado para diferentes cenários de mobilidade, contenção e competição entre �uxos,

segundo diferentes condições de desvanecimento de canal. Para isto, são utilizadas ferramentas

computacionais para simulação a eventos discretos e criação de sequências de codi�cação de vídeo

digital apropriadas para estudo em simuladores de redes.

1.3 Contribuições do Projeto

Entre as principais contribuições deste trabalho, destacam-se:

• Desenvolvimento e compatibilização entre redes LTE e ad hoc em um mesmo cenário de

simulação no simulador de redes NS-3 (do inglês, Network Simulator 3 );

• Adaptação dos protocolos de roteamento AODV e OLSR na rede ad hoc para operação

correta no caso em que a fonte de dados não se encontra na rede ad hoc, e sim na rede LTE;

• Adaptação do módulo EvalVid, já existente e desenvolvido especi�camente para o NS-3.

Modi�cações foram feitas no modelo de implementação original, permitindo que a sequência

de vídeo seja transmitida sem a necessidade de requisição por parte do cliente. Implementou-

se outro modelo, também baseado no original, onde as requisições são feitas utilizando o

protocolo de transporte TCP (do inglês, Transmission Control Protocol);

• Avaliaçao de desempenho e o�oading em redes LTE e ad hoc;

• Comparação do desempenho dos protocolos de roteamento AODV e OLSR nas redes im-

plementadas e estudo da viabilidade destas para cada cenário em relação à transmissão de

sequências de vídeo;

• Avaliação da in�uência de diferentes condições de canal, mobilidade e número de �uxos

simultâneos na qualidade de vídeo percebida pelo usuário.

1.4 Apresentação da Monogra�a

O trabalho se organiza de forma a mostrar o desenvolvimento deste projeto de uma maneira

mais organizada e �uida. No Capítulo 2 é mostrada toda a fundamentação teórica necessária
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ao leitor para que possa acompanhar a implementação, desenvolvimento e resultados �nais do

trabalho. A seguir, o Capítulo 3 mostra a implementação feita utilizando a ferramenta EvalVid

para a reconstrução dos vídeos recebidos com perdas, utilizados na avaliação dos cenários criados

no simulador de redes NS-3. O Capítulo 3 também descreve os módulos do simulador de redes

NS-3 que foram adaptados para o esquema de escoamento. Entre eles, destacamos: o módulo

LTE, explicado na Subseção 3.3.2; os módulos de camadas física e MAC do WiFi, detalhados na

Subseção 3.3.3; considerações sobre o modelo de mobilidade e o protocolo de roteamento AODV

são apresentadas nas Subseções 3.3.4 e 3.3.5, respectivamente. Posteriormente, o Capítulo 4 mostra

os resultados obtidos por meio das simulações, seguidos da avaliação de desempenho, sendo feitas

comparações entre os protocolos AODV e OLSR para os diferentes cenários simulados e estudos

de viabilidade destas redes em termos da qualidade do vídeo percebida pelo usuário. Finalmente,

no Capítulo 5 é feito um breve resumo do que foi apresentado assim como conclusões a respeito

do estudo realizado com os resultados computacionais e uma discussão sobre as possíveis frentes

de trabalho futuro.
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Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta uma introdução teórica sobre os tópicos mais relevantes para o entendi-

mento do trabalho. Primeiramente, a Seção 2.1 ilustra os principais formatos de vídeo utilizados

durante este trabalho. A seguir, a Seção 2.2 explica o funcionamento do H.264, um padrão de

codi�cação de vídeos muito utilizado atualmente. Em seguida, a Seção 2.3 apresenta as métricas

utilizadas para realizar avaliações da qualidade do vídeo recebido pelo usuário. Na Seção 2.4,

descrevemos as características de transmissões em redes sem �o e os efeitos que in�uenciam as

propagações de ondas eletromagnéticas. Mais especi�camente, os modelos de Friis e de Dois Raios

para propagação em larga escala são apresentados nas Subseções 2.4.1.1 e 2.4.1.2, respectivamente.

O modelo de Rice para desvanecimento em pequena escala, utilizado no trabalho, é discutido na

Subseção 2.4.1.3. A Subseção 2.4.2 apresenta as características das redes ad hoc, do controle de

acesso ao meio (MAC, do inglês, Media Access Control) e o problema do terminal escondido. Os

protocolos de roteamento AODV e OLSR, utilizados no trabalho, são detalhados na Subseções 2.4.3

e 2.4.4. A seguir, as Subseções 2.4.5 e 2.4.6 mostram os principais mecanismos do padrão IEEE

802.11 e do LTE, respectivamente. Finalmente, na Subseção 2.5, são apresentadas as ferramentas

utilizadas para realizar a implementação do trabalho. São elas, o EvalVid, utilizado no mapea-

mento do vídeo a ser transmitido em pacotes e sua posterior reconstrução após seu recebimento

no usuário �nal, e o simulador de redes NS-3.

2.1 Fundamentos de Codi�cação de Vídeo Digital

Um vídeo é uma sequência de imagens, variante no tempo, e geralmente contém objetos se

movimentando [11]. Os sinais de vídeo, quando captados no ambiente, são analógicos. Isto signi�ca

dizer que são contínuos nos domínios de tempo e espaço, e podem assumir in�nitos valores em

qualquer dado intervalo. Dessa forma, para armazená-los em computadores e dispositivos digitais,

estes sinais devem ser convertidos para formatos digitais, utilizando conversores analógico-para-

digital (A/D). Nesta conversão são realizados os seguintes processos:

• Filtragem Anti-aliasing: processo no qual um �ltro é usado para atenuar as componentes

de alta frequência do sinal que não são essenciais para a informação contida nele. O �ltro
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utilizado é um �ltro passa-baixas com frequência igual ou menor ao dobro da maior frequência

contida no sinal (frequência de Nyquist);

• Amostragens espacial e temporal: neste processo o sinal contínuo é dividido em instantes

discretos para que possa ser transmitido em um meio com banda limitada. A amostragem

deve ser feita utilizando o Teorema de Nyquist, por meio da equação f0 ≥ 2fm, onde f0
é a frequência de amostragem e fm é a máxima frequência contida no sinal. O sinal na

dimensão do tempo possui uma direção associada, tendo um sentido que vai do passado para

o futuro. Há a necesidade de impor um sistema de coordenadas à dimensão do espaço, já

que originalmente ela não possui direção associada.

• Quantização: divisão dos instantes de amostragem em níveis de quantização, ou seja, valores

discretos que representam um determinado intervalo de amplitudes no sinal amostrado;

• Codi�cação: mapeamento dos valores discretos obtidos no processo de quantização em bits

para posterior transmissão.

Após realizado o processo de digitalização de um sinal de vídeo, este deve ser comprimido

para ser armazenado digitalmente. O processo de compressão envolve utilizar uma codi�cação de

maneira que o vídeo possa ser representado usando menos bits que o original. Esta compressão

pode ser feita com ou sem perdas. Na compressão com perdas, informações desprezíveis, como

redundâncias espaciais e temporais, são identi�cadas e descartadas. Na compressão sem perdas,

apenas redundâncias estatísticas são identi�cadas e removidas.

De modo geral, os arquivos de vídeo são armazenados em formato YUV, um modelo de re-

presentação de cor. Este modelo pode ser utilizado para a representação de vídeo uma vez que o

mesmo é considerado uma sequência de imagens compostas por pixels coloridos.

O padrão YUV é um modelo de representação de cor, possuindo um componente (Y) de lu-

minância (a informação a preto e branco) e dois componentes (U e V) de crominância (informações

de cor). Representa o vídeo levando em conta a sensibilidade visual humana a cores, permitindo

a dedicação de menor banda para os componentes de crominância, já que os seres humanos são

mais sensíveis à luminância. Desta forma, o YUV é mais efetivo que a representação no formato

RGB puro, escala que recebe 3 parâmetros de cores, vermelho, verde e azul, e os combinam para

representar qualquer outra cor. Neste trabalho, o YUV 4:2:0 é utilizado e dedica 12 bits para

representação de cada pixel, sendo 8 bits para luminância e 2 bits para cada crominância.

Este padrão foi concebido para permitir a transmissão de imagens coloridas nas televisões a

cores, permitindo às televisões em preto e branco que continuassem a transmitir imagens em tons

de cinza. As Equações a seguir mostram as relações entre os componentes YUV e o formato RGB

[12].

Y = 0.299R+ 0.587G+ 0.114B (2.1)

U = −0.147R− 0.289G+ 0.436B = 0.492(B − Y ) (2.2)

V = 0.615R− 0.515G− 0.100B = 0.877(R− Y ) (2.3)
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Atualmente, existem inúmeros formatos em que vídeos podem ser armazenados digitalmente.

Durante as etapas deste trabalho, serão utilizados 2 formatos digitais diferentes: mp4 e m4v.

Assim, estes serão explicados nas Subseções 2.1.1 e 2.1.2, respectivamente.

2.1.1 MP4

O mp4, desenvolvido nos anos 90 pela ISO/IEC 14496-14, é um formato que contém vídeo,

áudio e legendas, referido como MPEG-14 (MPEG-4 Part 14). Um vídeo neste formato pode

chegar a 1920x1280 pixels a 60 quadros por segundo. As camadas do mp4 misturam grá�cos 2D e

3D, sons e vídeos, comprimindo as imagens coloridas com taxas de 20:1 até 300:1 e as de tons de

cinza de 20:1 até 50:1 [13].

O formato mp4 possui alguns recursos como suporte nativo a legendas embutidas e suporte ao

padrão de codi�cação de vídeo H.264. Um arquivo mp4 codi�cado pode ter sido criado utilizando

diversos codecs (codi�cadores/decodi�cadores) diferentes, como DivX e XviD.

2.1.2 M4V

O m4v é um formato de vídeo introduzido pela empresa AppleTM , para ser usado em programas

como o iTunes. Muito similar ao formato mp4, porém pode opcionalmente ser protegido utilizando

o DRM (do inglês, Digital Rights Management). O DRM é uma classe de tecnologias que são usadas

por empresas para controlar o uso de seu conteúdo digital, proibindo os usuários de realizarem

cópias ou converterem os arquivos protegidos para outros formatos [14].

Outra diferença em relação ao mp4 é o tratamento do AC3 (Dolby Digital) de áudio que não é

padronizado no primeiro. Assim, arquivos m4v contendo AC3 que forem simplesmente renomeados

para mp4 não serão reconhecidos por dispositivos cujo formato requerido é o m4v.

2.2 O Padrão H.264

O H.264 ou H.264/MPEG-4 Part 10 ou AVC (do inglês, Advanced Video Coding), é um padrão

para compressão de vídeo, desenvolvido pela ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) em

conjunto com a ISO/IEC MPEG. Esta parceria �cou conhecida por Joint Video Team (JVT) [15].

O H.264 foi lançado em Maio de 2003 e, desde então, é grande sucesso comercial, sendo um dos

formatos de compressão mais utilizados atualmente.

A Figura 2.1 mostra o diagrama de blocos do H264. O algoritmo do H.264 pode ser dividido

nos seguintes estágios: Intra Predição (Subseção 2.2.2), Compensação de Movimento (Subseção

2.2.3), Codi�cação por Transformada (Subseção 2.2.4), Codi�cação por Entropia (Subseção 2.2.5),

e Filtro de Deblocking (Subseção 2.2.6).

9



Figura 2.1: Camadas do H264

2.2.1 Introdução

O H.264 possui duas camadas: Video Coding Layer (VCL) e Network Adaptation Layer (NAL).

A camada VCL de�ne uma representação e�ciente do vídeo independentemente da rede a que se

destina, enquanto a camada NAL converte a representação VCL em um formato compatível com

uma camada de transporte especí�ca ou dispositivo de armazenamento. A Figura 2.2 ilustra o

funcionamento destas camadas.

Figura 2.2: Camadas NAL e VCL

No H.264 os quadros são divididos em slices independentes. Os mecanismos de predição são

realizados intra-slice, portanto essa divisão resulta em perda de e�ciência. Entretanto, como o
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codi�cador interpreta o vídeo por slices, e não por quadros, a tolerância a falhas é maior, pois na

ocorrência de erros perde-se apenas uma parte do quadro.

Estes slices podem ser classi�cados em cinco tipos [16]:

• I: Slice é decodi�cado de maneira independente.

• P: Slice é decodi�cado utilizando a predição baseada em múltiplos slices (passado).

• B: Slice é decodi�cado utilizando a predição baseada em múltiplos slices (passado e futuro).

• SI: Slice intermediário para transição entre diferentes taxas (independente).

• SP: Slice intermediário para transição entre diferentes taxas (com predição).

2.2.2 Intra Predição

O termo intra predição signi�ca que o processo de predição de amostras de um macrobloco

utiliza apenas macroblocos já transmitidos do mesmo slice. Existem dois tipos de intra predição:

INTRA_4x4 e INTRA_16x16.

No tipo INTRA_4x4, o macrobloco de 16x16 é dividido em dezesseis subblocos 4x4, e em cada

subbloco é feita a predição de maneira individual. Nove modos de predição podem ser utilizados,

conforme ilustra a Figura 2.3.

Figura 2.3: Modos de predição para o INTRA_4x4

No tipo INTRA_16x16, apenas um modo de predição é utilizado para o macrobloco inteiro

de 16x16. Quatro modos são suportados: vertical, horizontal, DC e plano (usa uma função linear

entre as amostras vizinhas à esquerda e acima). Os modos vertical, horizontal e DC são ilustrados

a seguir na Figura 2.4.
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Figura 2.4: Modos de predição vertical, horizontal e DC

2.2.3 Compensação de Movimento

O processo de predição dos macroblocos utiliza o sinal de imagens de referência já transmitidas.

Para isto, cada macrobloco pode ser dividido em pedaços menores. Um vetor de deslocamento é

transmitido junto ao bloco, referenciando sua posição correspondente no sinal da imagem em uma

referência já transmitida. É possível referenciar múltiplas imagens já transmitidas, com a adição

de um parâmetro de referência de imagem.

Para estimar e compensar os deslocamentos resultantes da precisão dos vetores de deslocamento,

é utilizada a interpolação. Para os slices B, a predição se baseia em uma combinação linear

utilizando pesos arbitrários das amostras passadas e futuras. Em padrões anteriores, a predição

se baseava apenas em uma média entre as amostras. Esta predição no H.264 também é feita

independentemente da direção temporal das amostras. Por exemplo, pode ser feita uma combinação

linear de duas amostras já decodi�cadas, conforme mostra a Figura 2.5. Isso faz com que seja

possível utilizar imagens que contém slices B como referência para predições futuras, o que não

era possível em nenhum padrão anterior.

Figura 2.5: Predição de movimento utilizando múltiplas referências
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2.2.4 Codi�cação por Transformada

A codi�cação por transformada é utilizada para eliminar redundâncias espaciais. Diferente-

mente dos padrões anteriores, esta codi�cação é feita por meio de operações com números inteiros,

em vez de números reais como é utilizado pela DCT (do inglês, Discrete Cosine Transform), que era

adotada nos padrões anteriores. Sua operação utiliza a Transformada de Hadamard, equivalente

a uma DFT multidimensional, podendo ser construída a partir de DFTs bidimensionais [17].

No total, o H.264 utiliza 3 variações desta transformada [16]:

• 1: Aplicada a todos os blocos de predição de erro da Luminância Y e todos os blocos de Cb

e Cr. Tamanho 4x4.;

• 2: Aplicada se é utilizada a predição INTRA_16x16 (Seção 2.2.2), em adição à primeira.

Transforma os 16 coe�cientes DC dos blocos do sinal de Luminância já transformados.

Tamanho 4x4;

• 3: Transforma os 4 coe�cientes DC de cada componente de Crominância. Tamanho 2x2.

A Equação (2.4) ilustra as matrizes das três transformadas utilizadas pelo codi�cador.

H1 =


1 1 1 1

2 1 −1 −2
1 −1 −1 1

1 −2 2 −1

 H2 =


1 1 1 1

1 1 −1 −1
1 −1 −1 1

1 −1 1 −1

 H3 =

[
1 1

1 −1

]
(2.4)

2.2.5 Codi�cação por Entropia

O H.264 especi�ca dois métodos para realizar esta codi�cação: CAVLC e CABAC. Ambos

apresentam uma signi�cativa melhora em termos de e�ciência de codi�cação em relação aos padrões

existentes anteriormente.

O CAVLC (do inglês, Context-adaptative Variable-lenght Coding) é mais simples, gerando um

resultado com uma qualidade inferior à do CABAC. Por outro lado, o CAVLC possui uma com-

plexidade computacional bem inferior a do CABAC. O CAVLC mapeia o bloco em um array

unidimensional. O primeiro passo do seu algoritmo é construir o preâmbulo, que consiste em

uma contagem do número de coe�cientes não nulos e o número de "1"s (em módulo) seguidos,

desconsiderando os zeros. Em seguida, o algoritmo lista os valores dos coe�cientes não-nulos em

ordem reversa. A seguir, é listado o total de zeros e sua localização. Um exemplo deste método é

mostrado na Figura 2.6.

O CABAC (do inglês, Context-adaptative Binary Arithmetic Coding) produz um resultado

com qualidade maior, com a desvantagem de exigir mais processamento. O seu funcionamento

consiste em elaborar um modelo estatístico mais preciso para as palavras-código. Assim, para

aumentar a e�ciência na codi�cação, aos termos que aparecem mais frequentemente são atribuídas

palavras-código menores. A Figura 2.6 mostra um exemplo do funcionamento do CABAC.
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Figura 2.6: Métodos para a codi�cação da entropia

2.2.6 Filtro Deblocking

O �ltro deblocking é utilizado nos processos de codi�cação e decodi�cação para reduzir os

efeitos negativos produzidos nos processos de transformada e compensação de movimento. O �ltro

atua nas bordas destes blocos, e pode ser usado dentro ou fora do laço de codi�cação. Entretanto,

a posição do �ltro foi de�nida no padrão como sendo dentro do laço devido ao fato de que a

qualidade resultante é maior. Isso ocorre, pois todos os quadros usados como referência na etapa

de compensação de movimento serão versões �ltradas dos quadros reconstruídos.

O �ltro deblocking é adaptativo. Vários parâmetros, limiares e características da imagem

controlam o processo de �ltragem. Os parâmetros do �ltro deblocking variam em três níveis [16]:

• Nível de slice: A �ltragem é ajustada segundo características individuais da sequência de

vídeo;

• Nível de borda dos blocos: A �ltragem é dependente das decisões de predição inter/intra,

diferenças de movimento e da presença de resíduos codi�cados nos dois blocos participantes;

• Nível de amostra: Diferencia bordas reais da imagem de bordas geradas nos processos de

quantização e transformada. Bordas reais devem ser �ltradas com menor intensidade. Para

separar estes dois casos, os valores das amostras em cada borda são analisados.

A Figura 2.7 ilustra um exemplo de um processo de �ltragem a nível de amostra.

No exemplo acima, a �ltragem ocorre quando o módulo da diferença entre p0 e q0 for menor

que o valor de α. Ao mesmo tempo, as diferenças | p1− p0 | e | q1− q0 | devem ser menores que

β, que, por sua vez, é consideravelmente menor que α. Adicionalmente, a condição para que seja

feita a �ltragem de p1 (q1), é que a diferença | p0 − p2 | seja menor que β. Os valores de α e β

controlam o processo de �ltragem e dependem do quantizador utilizado.
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Figura 2.7: Processo de �ltragem a nível de amostra

2.3 Avaliação de Qualidade de Vídeo Digital

A estimação de qualidade de um vídeo pode ser realizada utilizando ou não o vídeo original

como referência. Neste trabalho, presumimos que o original (ou referência) está disponível. Existem

na literatura diversas métricas de qualidade de vídeo com referência. E entre as mais conhecidas

podemos citar o PSNR (do inglês, Peak Signal-to-Noise Ratio), a SSIM (do inglês, Structural

Similarity) e o VQM (do inglês, Video Quality Metric). As duas primeiras foram utilizadas neste

trabalho e por isso são detalhadas nas Subseções 2.3.1 e 2.3.2. A Subseção 2.3.3 explicará o MOS,

uma métrica utilizada para medir a qualidade percebida pelo usuário baseada em uma nota dada

pelos mesmos aos vídeos.

2.3.1 PSNR

O PSNR trata de uma métrica relativamente simples que utiliza o erro quadrático médio (MSE,

do inglês Mean Squared Error), que é uma medida de similaridade entre dois sinais. Calcula a

diferença ao quadrado entre os valores de uma amostra nos dois sinais que estão sendo comparados

para, posteriormente, calcular a média. No caso de serem comparados vídeos, as amostras do sinal

são os quadros. A Equação (2.5) é utilizada para efetuar este cálculo [18].

MSE(x, y) =
1

N

N∑
i=1

[xi − yi]2 (2.5)

O PSNR é então obtido a partir do valor calculado para o erro quadrático médio, como ilustra

a Equação (2.6) [18].

PSNR = 10 log
L2

MSE
(2.6)
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Na Equação (2.6), L é o intervalo de valores possíveis para intensidade dos pixels. Por exemplo,

se a imagem possui 8 bits por pixel, L = 28 − 1 = 255.

PSNR e MSE são métricas de dados, ou seja, medem a �delidade do sinal sem considerar

o conteúdo. Assim, não se correlacionam bem com medidas de qualidade perceptivas, porém

conseguem prever as classi�cações subjetivas com precisão razoável, contanto que as comparações

sejam feitas com o mesmo conteúdo, mesma técnica ou distorção [19].

O cálculo do PNSR, então, é realizado por meio de uma comparação quadro a quadro entre os

vídeos enviado e recebido. Possui, no entanto, alguns problemas, por se basear em características

das diferenças entre os sinais do vídeo que não necessariamente tem a mesma in�uência na qualidade

percebida por usuários. Assim, quadros cuja qualidade é claramente diferente podem possuir valor

parecido ou até igual de PSNR. A Figura 2.8 mostra imagens que possuem qualidades diferentes,

mas que possuem valores de MSE muito similares [18].

Figura 2.8: Imagens com valores de MSE similares mas qualidades perceptíveis diferentes

Analisando a Figura 2.8, observa-se que os valores do MSE (e consequentemente do PSNR) das

imagens (b), (c) e (d) são bastante similares, ainda que a qualidade percebida seja muito diferente

em comparação com a imagem original (a). Assim, é possível concluir que o PSNR possui algumas

limitações, sendo as principais [18]:

• O cálculo do MSE ou PSNR não leva em conta relações espaciais ou temporais das amostras

dos sinais original e distorcido;

• A �delidade do sinal é independente da relação entre os sinais original e de erro. Assim, para
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um dado sinal de erro, o MSE ou o PSNR será o mesmo, não importando a qual sinal ele

seja adicionado;

• A �delidade do sinal é independente da polaridade (positivo ou negativo) das amostras do

sinal de erro;

• Todas as amostras são igualmente importantes para o cálculo da �delidade do sinal, ou seja,

não há ponderação quanto à percepção do usuário.

Apesar destas limitações, o PSNR é uma métrica muito utilizada. Métricas de dados como o

PSNR ou o MSE são úteis em diversas situações, como por exemplo em uma análise de alteração

de qualidade em uma mesma imagem com diferentes intensidades de ruído.

Os valores SSIM presentes nas imagens correspondem à métrica que será explicada na próxima

Subseção. Observa-se que, para estas distorções, seus valores são mais adequados à qualidade

percebida nas imagens. Os valores CW-SSIM correspondem a uma variação do SSIM, que utiliza

uma transformada diferente em seu cálculo, e que não será explicada em maiores detalhes neste

trabalho.

2.3.2 SSIM

O SSIM é uma métrica desenvolvida visando reduzir a diferença existente entre os valores que

são calculados para de�nir a qualidade de um vídeo, e a qualidade percebida por um observador.

Sua motivação vem da observação de que as amostras de um sinal de imagem possuem uma forte

dependência das amostras vizinhas, e que estas dependências carregam informações importantes

acerca dos objetos nas imagens.

O princípio por trás do SSIM é a diferenciação entre distorções estruturais e não-estruturais. As

distorções não-estruturais (mudança de luminância, contraste, brilho, distorção Gamma e desloca-

mento espacial) são causadas por condições ambientais ou instrumentais, não alterando a estrutura

dos objetos na cena. As distorções estruturais (adição de ruído e compressão com erros) alteram

essas estruturas. O olho humano percebe mais claramente as distorções estruturais e compensa as

não-estruturais, fator que é levado em conta no cálculo do SSIM, mostrado na Equação (2.7) [18].

SSIM(x, y) = l(x, y) c(x, y) s(x, y) =

(
2µxµy + C1

µ2x + µ2y + C1

)(
2σxσy + C2

σ2x + σ2y + C2

)(
σxy + C3

σxσy + C3

)
(2.7)

Na Equação (2.7), µx e µy são as médias locais de x e y, σx e σy são seus desvios-padrão locais

e σxy é a correlação cruzada entre x e y após a remoção das médias. C1, C2 e C3 são constantes de

controle utilizadas para evitar problemas quando os denominadores são próximos de zero. Essas

constantes são, respectivamente, (K1L)
2, (K2L)

2 e C2/2, K1 e K2 � 1.

O SSIM funciona satisfatoriamente para uma grande variedade de imagens e distorções e é

utilizado em inúmeras situações. Para sua utilização em vídeos, calcula-se o SSIM para cada 8

quadros do vídeo e o resultado �nal é a média total dos valores calculados. Em relação à percepção
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humana, produz resultados mais consistentes que o PSNR. Alguns problemas existem, no entanto,

devido a sua alta sensibilidade a rotações e deslocamentos nas imagens.

2.3.3 MOS

Os experimentos subjetivos são considerados como a forma mais precisa de medir a qualidade.

Nestes experimentos, os observadores assistem a um conjunto de vídeos e avaliam a qualidade

de cada um deles fornecendo uma nota. Para cada vídeo, a média destas notas para todos os

observadores fornece uma estimativa subjetiva da qualidade do sinal de vídeo: o MOS (do inglês,

Mean Opinion Score).

O MOS pode ser grosseiramente relacionado ao PSNR, como mostra a Tabela 2.1 [10]. Mas,

como discutido na Seção 2.3.1, o PSNR não é uma métrica con�ável e, portanto, não pode ser

usado como referência.

PSNR [dB] MOS

>37 5 (Excelente)

31 - 37 4 (Bom)

25 - 31 3 (Regular)

20 - 25 2 (Ruim)

<20 1 (Péssimo)

Tabela 2.1: Escala MOS possível

A escala MOS de�nida na Tabela 2.1 é usada por padrão no EvalVid, ferramenta utilizada

neste trabalho e detalhada na Subseção 2.5.1. Embora não seja a melhor escala para todas as

situações, pode ser usada para �ns de comparação entre vídeos recebidos. É possível analisar, por

exemplo, as porcentagens de quadros que são classi�cados em cada nível de qualidade em vídeos

com diferentes perdas.

2.4 Redes de Comunicações Sem Fio

O termo redes de comunicações sem �o se refere a qualquer rede na qual a comunicação ocorre

através de meios não guiados. Sendo assim, as ondas estão sujeitas aos mais diversos efeitos

físicos, o que pode resultar em degradações e interferências bastantes signi�cativas. Devido à

grande in�uência que estes fatores podem ter no sucesso de um sistema de comunicação, diversos

modelos matemáticos foram desenvolvidos para caracterizar os efeitos da propagação de sinais em

canais sem �o. Neste trabalho, os modelos estudados e aplicados para caracterização de efeitos de

propagação de sinais em canais sem �o são o modelo de dois raios, para desvanecimento em larga

escala; e modelo de Rice, para desvanecimento em pequena escala.

A Subseção 2.4.1 apresenta os principais efeitos negativos que podem ocorrer em uma onda

eletromagnética. As Subseções 2.4.1.1 e 2.4.1.2 explicam os modelos de propagação para desva-

necimento em larga escala (Friis e Dois Raios), e a Subseção 2.4.1.3 apresenta o modelo de Rice,
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usado para o desvanecimento em pequena escala. Posteriormente, a Subseção 2.4.2 aborda as

especi�dades das redes ad hoc. As Subseções 2.4.3 e 2.4.4 descrevem os protocolos de roteamento

AODV e OLSR, respectivamente. Finalmente, os padrões IEEE 802.11 e LTE são explicados nas

Subseções 2.4.5 e 2.4.6, respectivamente.

2.4.1 Propagação de Sinais em Canais Sem Fio

Os principais efeitos físicos que ocorrem em uma onda eletromagnética são: re�exão, difração

e espalhamento. A re�exão ocorre quando uma onda incide em um obstáculo. Esta onda muda

de sentido, que depende do ângulo de incidência. Este sentido de re�exão é calculado por meio

dos coe�cientes do obstáculo em questão, que dependem de suas características intrínsecas, como

permissividade elétrica e condutividade. O fenômeno da difração ocorre quando há um obstáculo

pontiagudo no caminho de propagação da onda que é "contornado". Embora a onda passe por

este obstáculo, perde intensidade. Além disso, em virtude da divisão desta onda, podem chegar no

receptor sinais com fase diferentes, o que resulta em atenuação. O espalhamento, por sua vez, é

entendido como um conjunto de re�exões em várias direções e isso ocorre quando as imperfecções

do material tem dimensão da mesma ordem do comprimento de onda do sinal. Quando a onda

eletromagnética propagada incide sobre um obstáculo, cópias do sinal transmitido, conhecidas como

componentes de múltiplos percursos, são geradas e podem ser atenuadas em potência, atrasadas

no tempo ou apresentar deslocamento em fase e/ou frequência, em relação à componente principal.

A variação mais suave e lenta de um sinal em um meio de propagação é denominada de des-

vanecimento em larga escala, ou seja, características de propagação que manifestam seus efeitos

no sinal ao longo de médias e grandes distâncias, comparadas com o comprimento de onda. Está

relacionado às obstruções naturais e construções, que fazem com que o móvel se encontre em uma

região de sombra, onde o nível de sinal é bastante reduzido, chegando ao receptor por meio de

difrações e espalhamento. Os modelos de Friis e de Dois Raios são utilizados neste trabalho para

simular este tipo de desvanecimento.

O desvanecimento em pequena escala está relacionado às variações no nível de sinal que ocor-

rem a curtas distâncias de deslocamento ou em pequenos intervalos de tempo, devido à recepção

de sinais de multipercurso, com amplitudes e fases diferentes. Estas componentes de multipercurso

produzirão interferência na recepção, resultando em atenuações rápidas e de curtos períodos. A

distribuição de Rice é um modelo para calcular estas variações no nível do sinal transmitido de

maneira probabilística, e será usada neste trabalho. A Figura 2.9 mostra a in�uência e as carac-

terísticas dos desvanecimentos em pequena e larga escala em um sinal transmitido em um meio

sem �o.

2.4.1.1 Modelo de Friis (Espaço Livre)

É o modelo utilizado para predição da potência do sinal recebido em função apenas da distância

entre transmissor e receptor, onde neste caso a linha de visada é desobstruída e o sinal não sofre

re�exões. Além disso, o modelo considera antenas isotrópicas de ganho constante de valor 1. É

expresso pela fórmula de Friis, apresentada na Equação (2.8) [20].
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Figura 2.9: Desvanecimento em pequena e larga escala

Pr(d) = Pt

(
λ

4πd

)2 GtGr
L

. (2.8)

Analisando a Equação (2.8), observa-se que a potência recebida, Pr, é inversamente propor-

cional ao quadrado da distância d e diretamente proporcional ao quadrado do comprimento de

onda λ. O parâmetro Pt representa a potência transmitida. O parâmetro L é o fator de perda do

sistema, que neste trabalho tem valor unitário. Os parâmetros Gt e Gr são os ganhos das antenas

transmissora e receptora, respectivamente, e dependem da sua área efetiva, podendo ser calculados

por meio da Equação (2.9). Neste última equação, Ae é a abertura efetiva da antena.

G =
4πAe
λ2

(2.9)

2.4.1.2 Modelo de Dois Raios

O modelo de dois raios é um modelo de propagação em larga escala usado para calcular a

atenuação no sinal recebido devido ao efeito de propagação multipercurso. A Figura 2.10 ilustra o

cenário utilizado pelo modelo.

Neste cenário, as antenas transmissora e receptora possuem ganhos Gt e Gr, e alturas ht e hr,

respectivamente, estando separadas por uma distância d. Além disso, a potência de transmissão

é dada por Pt e a de recepção Pr. Uma distância limite dc é calculada em função das alturas das

antenas e do comprimento de onda. Se d < dc, é utilizada a equação de Friis para o cálculo da

atenuação do sinal. No caso em que d > dc, o cálculo é feito utilizando o modelo de dois raios e é

dado pela Equação (2.10) [20].

Pr(d) = PtGtGr
h2th

2
r

d4
(2.10)
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Figura 2.10: Modelo de propagação de dois raios

Analisando a Equação (2.10), é possível perceber que a potência recebida é inversamente pro-

porcional à distância, porém diretamente proporcional às alturas das antenas. O ganho destas duas

antenas depende da sua área efetiva, e pode ser calculado por meio da Equação (2.9), mostrada

anteriormente.

2.4.1.3 Modelo de Desvanecimento em Pequena Escala

A envoltória do sinal propagado será modelada neste trabalho segundo a função densidade

de probabilidade de Rice. Esta distribuição é utilizada para calcular o nível do sinal recebido em

função da variação temporal, ou da amplitude das componentes de multipercurso. É usada quando

há linha de visada entre transmissor e receptor. O cálculo desta distribuição se dá por meio do

fator de Rice, K. Ele pode ser entendido como a razão entre a potência do sinal em linha de visada

e a potência dos sinais de multipercurso. A Equação (2.11) mostra o cálculo da função densidade

de probabilidade de Rice [21].

fP (ρ) = (1 +K)e−K2ρe(−1+K)ρ2I0[2ρ
√
K(1 +K)], (2.11)

onde I0 é a função de Bessel modi�cada de primeira classe e ordem zero.

A Figura 2.11 ilustra o comportamento função densidade de probabilidade de Rice para dife-

rentes valores de K [21].

Quando não há linha de visada (LOS, do inglês Line of Sight) entre transmissor e receptor, o

fator K é igual a zero, e este caso particular é a distribuição de Rayleigh. Conforme a potência do

sinal em linha de visada se torna muito maior que as potências das componentes de multipercurso, o

fator K se torna muito grande, e a distribuição de Rice se aproxima a uma distribuição Gaussiana.

Existe, ainda, uma distribuição denominada Nakagami-m. Esta distribuição é equivalente à de

Rice, quando utilizada a Equação 2.12, que relaciona os parâmetros K (Rice) e m (Nakagami).

m =
(K + 1)2

2K + 1
. (2.12)
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Figura 2.11: Função densidade de probabilidade de Rice para diferentes fatores k

Tipicamente, estes modelos estão implementados em simuladores computacionais a eventos

discretos, como é o caso do simulador de redes NS-3, utilizado neste trabalho e detalhado na

Subseção 2.5.2.

2.4.2 Redes Ad Hoc

Redes ad hoc permitem que dispositivos móveis possam se conectar em um ambiente onde não

há uma infraestrutura de controle de comunicações [22]. Todos os nós da rede são responsáveis

pelo estabelecimento de rotas e repasse de pacotes, de modo que qualquer destino que esteja no

raio de transmissão da rede seja alcançável. Como não há uma entidade central controladora da

rede, protocolos de roteamento e de acesso ao meio devem ser implementados em todos os nós,

permitindo uma coordenação e e�ciência nas transmissões de dados. As redes ad hoc nas quais os

nós são móveis são conhecidas como MANETs (do inglês, Mobile Ad Hoc Network). A Figura 2.12

ilustra um cenário de uma rede ad hoc.

A subcamada de controle de acesso ao meio (MAC) é de fundamental importância nas redes

ad hoc, já que não existe uma entidade central que controle o uso do canal sem �o. Assim, no

padrão IEEE 802.11, utiliza-se a função de coordenação distribuída (DCF, do inglês Distributed

Coordination Function). O uso do DCF faz com que as estações que possuam quadros prontos

para serem transmitidos disputem o acesso ao canal. A estação que consegue então transmitir seu

quadro en�leira o próximo, e disputa o acesso novamente com as outras. Isso faz com que todos os

usuários com dados a serem enviados possuam a mesma probabilidade de uso do canal, resultando

em uma maior justiça na rede como um todo [23].
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Figura 2.12: Rede Ad Hoc, formada por enlaces sem �o entre diferentes usuários

A função DCF faz uso do CSMA/CA (do inglês, Carrier Sense Multiple Access with Colision

Avoidance), que é um protocolo de acesso ao meio com detecção e prevenção de colisões, e opcional-

mente dos quadros RTS (do inglês, Request-to-Send) e CTS (do inglês, Clear-to-Send), utilizados

para efetuar uma reserva do canal entre fonte e destino. Esta função do padrão IEEE 802.11 será

explicada mais detalhadamente na Subseção 2.4.5.1.

O mecanismo de quadros RTS e CTS foi implementado no padrão IEEE 802.11 numa tentativa

de amezinar um problema muito conhecido em disputas de canais, denominado problema do termi-

nal escondido. O problema do terminal escondido ocorre quando estações não conseguem detectar

que existe uma transmissão em andamento, pressupondo então que o canal encontra-se livre e

iniciando uma segunda transmissão, resultando em colisão dos pacotes. A Figura 2.13 ilustra um

típico cenário em que tal problema ocorre. Supõe-se três estações A, B e C, onde B se encontra

dentro dos raios de transmissão de A e C, porém A não se encontra no alcance de C e vice-versa. Se

A envia um pacote a B, esta transmissão não é detectada por C. Assim, se neste momento C decide

enviar um pacote para B, escuta o canal e assume que este está livre. Ao realizar a transmissão

do pacote para B, ocorre a colisão na estação B.

No mecanismo adicionado ao padrão IEEE 802.11, a estação transmissora envia um quadro

RTS à estação de destino, requisitando o canal para efetuar uma transmissão, e informando o

tempo estimado necessário de reserva. A estação de destino então responde com um quadro CTS,

informando às outras estações em seu raio de transmissão que o canal encontra-se reservado durante

um determinado período de tempo. Isso porém não resolve todas as situações, já que no mesmo

cenário apresentado na Figura 2.13 poderia ocorrer uma colisão entre os quadros RTS de A e C,

fazendo com que a estação B não enviasse um quadro CTS para nenhuma requisição. Assim, A

e C presumiriam que o canal encontraria-se ocupado por não receberem um quadro CTS de B,

atrasando as transmissões de ambos.

As redes ad hoc necessitam de um protocolo de roteamento, para que os nós se comuniquem

com outros nós, estabelecendo rotas e permitindo que cada ponto da rede seja alcançável. Existem
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Figura 2.13: Exemplo de terminal escondido, onde A e C não se enxergam e a transmissão si-

multânea destas estações resulta em colisão em B.

inúmeros protocolos desenvolvidos para este tipo de rede, podendo ser divididos em dois grupos:

protocolos reativos e protocolos pró-ativos.

Um protocolo de roteamento reativo é aquele no qual os nós trocam informações apenas com

seus vizinhos diretos. Assim, quando é necessário o envio de um pacote de dados, a fonte envia

um pedido de descoberta de rota, e este pedido se propaga na rede até que um nó que conhece

um caminho para o destino seja encontrado. Este nó então envia esta informação de volta para a

fonte, que passa a conhecer a rota para o destino baseado na informação recebida. Esta abordagem

possui a vantagem de reduzir o tráfego de informação de controle na rede, ao custo de produzir

um atraso na transmissão de dados devido ao fato de ter de ser feita a requisição de rotas. Um

exemplo de um protocolo deste grupo é o AODV, que será utilizado neste trabalho e explicado na

Subseção 2.4.3.

Um protocolo de roteamento pró-ativo é aquele em que os nós trocam informações entre si

independente da existência de demanda. Estas mensagens são propagadas na rede num processo

denominado inundação, onde um nó retransmite esta informação recebida a todos os seus vizinhos,

exceto aquele do qual recebeu tal mensagem. Assim, depois de um período de convergência, todos

os nós da rede possuem em suas tabelas de roteamento rotas para qualquer destino alcançável na

rede. Esta abordagem possui a vantagem de não introduzir atrasos para descoberta de rotas ao ser

necessário o envio de um pacote de dados, ao custo de introduzir na rede uma maior quantidade

de tráfego devido ao envio periódico destas trocas de informações. Um exemplo de protocolo deste

grupo é o OLSR, que será utilizado neste trabalho e explicado na Subseção 2.4.4.

2.4.3 O protocolo AODV

O AODV é um protocolo de roteamento sob demanda desenvolvido para uma rede ad hoc

com nós móveis. Oferece uma rápida adaptação para variações dinâmicas de enlaces, possui baixo

processamento, sobrecarga e ocupação de canal. Utiliza números de sequência para garantir que
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não haja laços. Nas subseções seguintes serão explicada as mensagens típicas do protocolo, como

o RREQ, e detalhes do modo de operação do protocolo.

2.4.3.1 Mensagens do AODV

Os nós da rede estabelecem rotas para seus vizinhos por meio do envio de mensagens periódicas

chamadas de hello. Cada nó envia por broadcast um hello e os vizinhos que o escutam adicionam

a rota à sua tabela. Quando um nó pretende enviar um pacote a um destino que não está em

sua tabela, ele envia uma mensagem broadcast de requisição de rota (RREQ, do inglês Route

Request), com o intuito de encontrar uma rota ao destinatário, e então espera por uma resposta, o

RREP (do inglês, Route Reply), explicado mais adiante. O nó possui um limite para o número de

RREQs que pode gerar por segundo, chamado de RREQ_RATELIMIT, e se não receber uma rota

em um tempo determinado (chamado de NET_TRAVERSAL_TIME), pode enviar outro pedido

até o limite permitido. Os pacotes que estão esperando rota para serem transmitidos devem ser

armazenados em bu�er, e descartados caso o número máximo de tentativas seja esgotado [24].

Quando um nó recebe um RREQ, pode gerar uma mensagem conhecida como RREP se for

o próprio destino, ou se possui uma rota para o destino (ou sub-rede) que está sendo solicitada.

Assim, por unicast, ele envia, para o nó fonte, uma mensagem de controle unicast, o Route Reply

(RREP), e adiciona ao cache esta rota de volta. As mensagens de hello são RREPs com tempo de

vida (TTL, do inglês Time To Live) igual a 1 [24]. Na situação onde o RREP é enviado por um

nó intermediário, denomina-se Gratuitous RREP.

No caso em que um nó detecta uma quebra de enlace com algum vizinho que participe de alguma

rota, este nó envia uma mensagem de erro de rota (RERR, do inglês Route Error) informando

os outros nós sobre o erro encontrado. Esta mensagem informa os destinos (ou sub-redes) que

não estão mais disponíveis pelo caminho que foi quebrado. Para que este mecanismo funcione,

cada nó mantém uma lista de precursores, contendo o endereço IP de cada vizinho que podem

usá-lo como próximo salto para cada destino. Esta lista é montada usando informações adquiridas

durante o processamento de uma mensagem RREP, pois como é uma resposta unicast a um RREQ,

por de�nição, é enviada a um precursor, sendo este o nó que originou o pedido ou algum nó

intermediário [24].

A Figura 2.14 mostra um exemplo de propagação de mensagens RREQ e RREP, onde o nó F

(fonte) quer descobrir uma rota para o nó D (destino) [25].

Neste caso, o nó F envia a requisição de rota (RREQ) para seus vizinhos (nós 2, 3 e 4).

Estes então checam se possuem rota para o nó D, e como a resposta é negativa, repassam o

RREQ recebido aos vizinhos, excluídos aqueles de quem receberam esta requisição; este método é

denominado inundação. Eventualmente, os nós 5 e 7 possuem rota direta ao nó D e lhe repassam

o RREQ. O nó D então calcula qual é o menor caminho entre ele e a fonte através de números

de sequência de destino e contagem de saltos (hops). Neste caso, a melhor rota é D->5->2->F,

e este é o caminho pelo qual passa o RREP gerado no nó D. Em todo este processo, quando um

nó recebe uma mensagem, inclui o nó imediatamente antes (que enviou tal mensagem) na lista de

precursores para determinado endereço inserido no cabeçalho IP como fonte. Desta forma, o nó
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Figura 2.14: Propagação das mensagens RREQ e RREP no protocolo AODV

D também aprende esta rota para o nó F, e assim, o protocolo AODV sempre gera sempre rotas

bidirecionais.

2.4.3.2 Modo de Operação

O AODV trabalha com manutenção de tabelas de roteamento. Para cada entrada, os seguintes

campos são preenchidos [24]:

• IP de destino;

• Número de sequência de destino;

• Flag de validade para o número de sequência;

• Outras �ags de estado e roteamento (rota válida, rota inválida, sendo reparada, entre outras);

• Interface de saída;

• Contagem de saltos até o destino;

• Próximo salto;

• Lista de precursores;

• Tempo de vida da rota.

O número de sequência de destino deve ser armazenado para prevenir laços. Ele é incrementado

em duas situações: imediatamente antes de originar uma descoberta de rota, e imediatamente antes

de um nó gerar um RREP em resposta a um RREQ. Neste último caso o número de sequência

deve ser o máximo entre o valor atual e o valor contido na mensagem RREQ. O número, para ser

incrementado, deve ser tratado como unsigned, para permitir um ciclo.

Estas rotas presentes na tabela de roteamento podem ser excluídas caso não sejam atualizadas

pelos mecanismos citados na Subseção anterior, seja por causa do término do seu tempo de vida,
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por detecção de enlace quebrado por parte do nó quando recebe um pedido de descoberta de rota

ou ainda pelo recebimento de uma mensagem RERR de algum vizinho que é o próximo salto para

alguma rota ativa.

Comparado ao protocolo OLSR, o AODV requer menor processamento e uso de canal, além de

ser capaz de recuperar rotas mais rapidamente. Desta forma, o AODV possui melhor desempenho

em cenários de maior mobilidade. Albero-Albero et al. [26] trataram do estudo do desempenho do

protocolo AODV para redes móveis em ambientes com alto nível de ruído. Foi explorado o fato

de que devido ao alto ruído, os pacotes hello podem chegar aos vizinhos com erros e não serem

corretamente recebidos. Assim, existem problemas neste tipo de rede wireless com relação à perdas

de rotas e demora de troca destas em caso de nós saírem do alcance durante sua movimentação,

devido à perda destes hellos. Depois de realizar experimentos, foram concluídos valores ótimos para

os parâmetros de perda máxima e intervalo entre pacotes hello nestes cenários. Estes parâmetros

são chamados, respectivamente, de ALLOWED_HELLO_LOSS e HELLO_INTERVAL.

Ramesh e Manjula [27] propuseram um novo protocolo de roteamento baseado no protocolo

AODV, porém com mecanismos de controle de congestionamento, chamado CA-AODV (do inglês,

Congestion Adaptive - Ad Hoc On Demand Distance Vector), para utilização em streaming de

vídeos. O tempo de atraso é calculado em cada nó intermediário, comparado com o atraso esperado

calculado pela fonte, e o estado de congestão em cada nó é de�nido com base nesta comparação

e pode assumir três valores: Forward, estado em que não há contenção; Alert, estado em que os

pacotes remanescentes podem ser repassados, mas não por um tempo maior; e Drop, estado em

que os pacotes devem ser descartados. O processo de descoberta de rotas leva em conta o estado de

contenção dos nós, que repassam ou não as requisições dependendo do nível de congestionamento

detectado. Os resultados apresentados mostram uma melhora na taxa de perdas de pacotes e

diminuição do atraso �m-a-�m, além de uma diminuição do tráfego gerado pelas mensagens de

controle em redes com alto índice de contenção.

2.4.4 O protocolo OLSR

O OLSR é um protocolo proativo, ou seja, é capaz de prover rotas, ou buscá-las, regularmente,

independente da presença ou não de demanda. Assim, o OLSR troca mensagens periódicas entre

vizinhos para que os nós possuam todos os destinos em sua tabela de roteamento. Desta forma,

quando um nó deseja enviar um pacote a um destino, as rotas do protocolo OLSR, caso possível,

já se encontram resolvidas.

Este protocolo possui uma diferença importante em relação a outros protocolos proativos. Ao

invés de propagar as mensagens periódicas em toda a rede, nós relay, conhecidos como MPRs (do

inglês, Multipoint Relays) são escolhidos, e somente estes repassam as mensagens, enquanto os

outros apenas as processam. A Figura 2.15 mostra a redução no número de mensagens periódicas

propagadas na rede, onde os pontos pretos são os nós selecionados como MPR pelo nó central.

Vale lembrar que os MPRs são especí�cos de cada nó.

O OLSR não gera novas mensagens em caso de quebras de rotas ou adição de novas rotas,

portanto as tabelas de roteamento são atualizadas apenas em função do recebimento das mensagens
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Figura 2.15: Seleção de MPRs

periódicas padrão. É particularmente e�caz em redes grandes e densas, devido a otimização feita

pelo uso de MPRs, que se torna mais e�ciente na medida que a quantidade nós aumenta. Além

disso, é robusto em relação a perdas de pacotes de controle, que podem ocorrer devido a mobilidade

dos nós e colisões na rede, e recebimento de mensagens fora de ordem, já que todas possuem número

de sequência.

2.4.4.1 Funcionamento

O protocolo OLSR emprega alguns mecanismos em seu funcionamento. Estes mecanismos,

explicados a seguir, são: sensoriamento de vizinhos, seleção de MPRs, declaração de informação

MPR e cálculo das tabelas de roteamento [28].

2.4.4.2 Sensoriamento de vizinhos

Os nós devem ser capazes de detectar vizinhos para os quais possuem enlaces bidirecionais. Para

isto, mensagens periódicas chamadas hello, contendo informações sobre seus vizinhos e estado de

cada enlace, são enviadas por cada nó em modo broadcast. Estas mensagens permitem que cada

nó da rede identi�que quais nós estão a dois saltos de distância.

Tendo como base as informações obtidas no recebimento de hellos, os nós realizam então a

seleção dos seus MPRs (mecanismo que será explicado na Subseção 2.4.4.3). Os MPRs escolhidos

são informados nas próximas mensagens enviadas, e assim cada nó é capaz de construir uma tabela

de vizinhos que o escolheram como relay.

2.4.4.3 Seleção de MPRs

Cada nó na rede elege alguns nós vizinhos para serem seus nós MPR. Quando um nó N envia um

pacote de controle a seus vizinhos, somente os MPRs repassarão esta mensagem adiante, enquanto

os outros apenas a processarão. Além disso, e pelo mesmo propósito, cada nó possui vizinhos

conhecidos como seletores MPR e é responsável por repassar os pacotes provenientes dos mesmos.
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A lista de MPRs para cada nó N é escolhida de maneira que todos os nós que estão a dois

saltos de distância de N estejam dentro da área de cobertura dos relays. A lista de MPRs de N,

denominada MPR(N), deve satisfazer à condição de que cada nó que está a dois saltos de distância

de N deve possuir um enlace bidirecional com MPR(N).

Um MPR só é atualizado após ser escolhido em duas situações. São elas [28]:

• Uma mudança na vizinhança é detectada, ou seja, quando um enlace bidirecional com um

vizinho falha, ou quando um novo vizinho com um enlace bidirecional é adicionado à rede;

• Uma mudança na lista de vizinhos a dois saltos de distância é detectada.

O desempenho do protocolo OLSR depende desta seleção de MPRs, já que são estes nós que

repassarão as mensagens de controle e serão utilizados para calcular as rotas para todos os destinos

conhecidos na rede. Para implementar este esquema de seleção, cada nó periodicamente transmite,

a seus vizinhos, as informações pertinentes para a escolha de MPRs. Uma vez que os MPRs são

escolhidos e as mensagens periódicas são inundadas pela rede, os cálculos das rotas são realizados.

Desta forma, as rotas são sequências de saltos pelos MPRs da fonte ao destino.

2.4.4.4 Mensagens TC

Os nós na rede enviam periodicamente mensagens de controle conhecidas como mensagens TC

(do inglês, Topology Control) para que o roteamento dos pacotes de dados possa ser realizado.

Para cada nó N, esta mensagem informa os seletores MPR, ou seja, a lista de nós que selecionaram

N como MPR, além de um número de sequência para garantir que esta lista seja a mais atualizada.

Conforme as mensagens TC são difundidas na rede, cada nó se torna capaz de construir uma tabela

com informações de toda a topologia.

Ao receber uma mensagem TC, o seguinte procedimento é realizado [28]:

1. Se existe uma entrada na tabela cujo campo de endereço last-hop corresponde ao endereço

originador desta mensagem TC e o número de sequência dos seletores MPR é maior que

o contido na mensagem, então o procedimento é �nalizado. Isso pode ocorrer no caso de

pacotes recebidos fora de ordem;

2. Se existe uma entrada na tabela cujo campo de endereço last-hop corresponde ao endereço

originador desta mensagem TC e o número de sequência dos seletores MPR é menor que o

contido na mensagem, então esta entrada é removida da tabela;

3. Para cada endereço de seletor MPR recebido na mensagem TC:

• Se existe uma entrada na tabela cujo endereço de destino corresponda ao endereço do

seletor MPR e o endereço last-hop desta entrada corresponda ao endereço originador da

mensagem TC, então o tempo de vida da entrada é atualizado;

• Caso contrário, uma nova entrada é adicionada à tabela.
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2.4.4.5 Cálculo da tabela de roteamento

Para encontrar uma rota para um nó remoto R, uma fonte deve procurar pares no formato

[last-hop, destino] em ordem inversa. Assim, o nó fonte procura primeiro por um par [X,R], onde

X é um vizinho de R; então, deve buscar por um par [Y,X], e assim por diante, até que o last-hop

encontrado seja um de seus vizinhos.

A tabela de roteamento é recalculada sempre que há uma atualização na tabela da topologia

ou de vizinhos. A tabela de roteamento é atualizada quando há uma mudança em um enlace

bidirecional para um dos vizinhos ou quando uma rota qualquer expira. Esta atualização não gera

nenhum pacote a ser transmitido na rede. O seguinte procedimento é utilizado para calcular (ou

recalcular) a tabela de roteamento [28]:

1. Todas as entradas na tabela de roteamento são removidas;

2. As novas entradas são adicionadas na tabela, começando com vizinhos imediatos a 1 salto de

distância (h = 1), adicionados como destinos. Para cada vizinho na tabela de vizinhos cujo

enlace não é unidirecional, uma nova entrada é adicionada com distância 1.

3. As novas entradas para destinos que estão a h + 1 saltos de distância são adicionadas na

tabela. O seguinte procedimento é executado para cada valor de h, começando com h = 1 e

incrementando em 1 a cada passo. A execução termina quando nenhuma entrada é adicionada

durante uma iteração.

• Para cada entrada na tabela de topologia, se o endereço de destino não corresponde ao

endereço de qualquer rota na tabela de roteamento e o endereço de last-hop corresponde

ao endereço de uma rota qualquer com distância igual a h, então uma nova rota é

adicionada com as seguintes características:

• O endereço de destino é igual ao endereço de destino na tabela de topologia;

• O next-hop é igual ao next-hop da entrada cujo destino é igual ao endereço de destino

mencionado acima;

• A distância é igual a h+ 1.

4. Após o cálculo da tabela de roteamento, as entradas da tabela de topologia que não foram

utilizadas podem ser removidas caso seja necessário economizar espaço na memória. Caso

contrário, estas entradas podem ser utilizadas para prover múltiplas rotas para um mesmo

destino.

2.4.5 O padrão IEEE 802.11

O padrão IEEE 802.11, comumente chamado de WiFi, é um conjunto de especi�cações MAC

e PHY (do inglês, Physical Layer) para implementação de WLANs. Estas especi�cações costu-

mam trabalhar em 2.4, 5 e, atualmente, 60 GHz. Essas especi�cações são criadas e atualizadas

pelo comitê do IEEE (do inglês, Institute of Electrical and Electronics Engineers). Os principais

mecanismos do legado IEEE 802.11 são explicados a seguir e os padrões mais importantes para o

mercado atual são mencionados.
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2.4.5.1 IEEE 802.11 MAC

A função de coordenação distribuída (DCF) é um mecanismo distribuído de acesso ao canal com

base no CSMA/CA. Os quadros de controle opcionais RTS/CTS podem ser utilizados juntamente

ao CSMA/CA. Tipicamente, a con�guração padrão para o uso de RTS/CTS nas atuais placas de

rede WiFi é desativado.

Uma transmissão de pacote bem sucedida é ilustrada na Figura 2.16, onde uma estação tenta

enviar um quadro após detectar o canal como ocupado e a seta ilustrativa indica a linha do tempo.

Como mostra a �gura, quando uma estação tem um quadro de informação (MSDU, do ingês MAC

Service Data Unit) para transmitir, cabeçalhos MAC são adicionados para formar MPDUs (do

inglês, MAC Protocol Data Unit). A estação espera um intervalo de tempo �xo chamado DIFS

(do inglês, DCF Interframe Space) antes de transmitir. Se o protocolo MAC encontra o canal

ocupado, ele ativa um procedimento de tempo de recuo, que é um intervalo de tempo determinado

aleatoriamente dentro de uma janela de contenção, seguindo as normas do padrão. Em algumas

especi�cações, como IEEE 802.11e, serviços com maior prioridade possuem uma menor janela de

contenção. Se o canal está ocioso após o procedimento de recuo, a estação imediatamente acessa o

canal. A estação que recebe o MPDU com sucesso deve enviar uma mensagem de reconhecimento

(ACK). O procedimento de transmissão é �nalizado com o recebimento do ACK pelo remetente.

Figura 2.16: Transmissão bem sucedida no IEEE 802.11 MAC

Ao observar o processo de transmissão de pacotes, notamos que o DCF é ine�ciente na utilização

do canal. Durante o processo, o tempo de transmissão é dividido em DIFS, tempo de recuo, tempo

de transmissão do cabeçalho IEEE 802.11, tempo de transmissão dos dados, SIFS, e tempo de

transmissão do ACK. É importante notar que apenas a transmissão de dados é carga útil, todos os

outros tempos, somados, formam a sobrecarga, ilustrada através do sombreado. A porcentagem da

sobrecarga aumenta de acordo a taxa de transmissão física. Em cenários de altas taxas de dados,

o tempo de transmissão do quadro é reduzido, no entanto, o tempo de sobrecarga se mantém

constante devido à compatibilidade do IEEE 802.11 com versões anteriores. Concluímos que, para

atingir vazões altas e permitir transferência de dados a baixa latência, característica de suma

importância em videoconferências, se faz necessário reduzir a sobrecarga.
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2.4.5.2 IEEE 802.11e

Com a ampla divulgação dos dispositivos IEEE 802.11, proporcionar qualidade de serviço para

diversas aplicações de redes móveis tornou-se uma questão crítica. A �m de resolver tal empasse,

a alteração IEEE 802.11e foi proposta em 2005 para melhorar a qualidade de serviço da camada

MAC. Esta especi�cação é considerada de suma importância para aplicações sensíveis a atrasos.

O padrão IEEE 802.11e utiliza incorpora o DCF e PCF (do inglês, Point Coordination Func-

tion) em uma nova função de coordenação HCF (do inglês, Hybrid Coodination function). O

HCF pode acessar o canal através de dois procedimentos diferentes: EDCA (do inglês, Enhanced

Distributed Channel Access e HCCA (do inglês, HCF Controlled Channel Access).

No acesso EDCA, os tráfegos são divididos em categorias de modo que aquelas com maior

prioridade tem maiores chances de terem seu pacotes agendados para transmissão. Os níveis de

prioridade são denominados categorias de acesso (AC) e a janela de contenção (CW) é con�gurada

diferentemente para cada categoria. Desta forma, janelas mais largas são utilizadas em categorias

com tráfego de menor prioridade, enquanto janelas mais estreitas são utilizadas em categorias com

tráfego de maior prioridade. Adicionalmente, um período de acesso livre de contenção denominado

TXOP (do inglês, Transmit Opportunity) é de�nido. Este mecanismo ajuda a reduzir o problema

de estações com baixa taxa de transmissão manterem controle do canal por tempo demasiado.

O acesso HCCA funciona de forma parecida ao PCF. No entanto, em contraste, O HCCA

permite que períodos livres de contenção sejam iniciados em quase qualquer momento durante

um período de contenção. Este tipo de período livre de contenção é chamado CAP (do inglês,

Controlled Access Phase). O CAP é iniciado pelo Access Point, que passa a realizar a função de

coordenador, controlando o canal e determinando as sessões de tranmissão de cada estação. A

duração de cada sessão pode ser baseada nas mais diversas informações, como tamanho de �la,

categoria de �uxo, entre outros. A implementação do HCCA não é necessária para estações IEEE

802.11e, podendo estas utilizarem apenas o EDCA.

Além do acesso ao canal, outras melhorias foram introduzidas, como o denominado Block

Acknowledgment, pacote responsável de reconhecer a transmissão de todos os dados de um TXOP.

Operações de economia de energia também são especi�cadas.

2.4.5.3 IEEE 802.11g

Este é um padrão aprovado pelo IEEE capaz de transmitir dados a 54 megabits utilizando

OFDM. A principal novidade é que este padrão utiliza a mesma faixa de frequência da especi�cação

anterior 802.11b, 2.4 GHz. Isso permite que os dois padrões sejam intercompatíveis, tornando o

IEEE 802.11g comercialmente bem sucedido.

A taxa de transmissão das estações com padrão IEEE 802.11g varia de acordo a presença ou

ausência de estações IEEE 802.11b. Quando estas estão presentes, a vazão máxima é limitada

em função da taxa máxima da estação mais lenta, neste caso de 11 Mbps. As quatro opções de

camada física presentes na especi�cação são:
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• ERP-DSSS-CCK: modelo utilizado juntamente ao IEEE 802.11b.

• ERP-OFDM: modelo capaz de prover a taxa de 54mbps alcançada pela especi�cação anterior

IEEE 802.11a.

• ERP-DSSS/PBCC: modelo utilizado juntamente ao IEEE 802.11b, mas capaz de prover as

taxas de 22 e 33 mbps.

• DSSS-OFDM: modelo híbrido que utiliza DSSS para o cabeçalho e OFDM para o payload.

A tabela 2.2 resume as opções presentes no IEEE 802.11g.

Sumário das camadas físicas do padrão IEEE 802.11g

Camada física Uso Taxa de dados (Mbps)

ERP-DSSS-CCK Mandatório 1, 2, 5.5, 11

ERP-OFDM Mandatório 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

ERP-DSSS/PBCC Opcional 1, 2, 5.5, 11, 22, 33

ERP-DSSS/OFDM Opcional 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

Tabela 2.2: Camadas físicas do padrão IEEE 802.11g

2.4.5.4 IEEE 802.11n

O IEEE aprovou o�cialmente a versão �nal do padrão para redes sem �o IEEE 802.11n em

outubro de 2009. Vários produtos 802.11n foram lançados no mercado antes da versão �nal do

padrão IEEE 802.11n e estes foram projetados com base em um rascunho (draft) do padrão. A

�m de fornecer os ganhos de vazão necessários, o padrão IEEE 802.11n introduz uma variedade de

mecanismos, tais como a diversidade espacial de camada física (utilizando MIMO - Multiple Input

Multiple Output), união de canais (20/40 MHz) e esquemas de agregação de quadro AMSDU (do

inglês, Agregated Mac Service Data Unit) e AMPDU (do inglês, Aggregated MAC Protocol Data

Unit). Cada um destes mecanismos se encontra brevemente descrito a seguir.

• Diversidade PHY (MIMO): IEEE 802.11n emprega uma variedade de mecanismos de diver-

sidade da camada física para alcançar um maior rendimento e uma melhor capacidade de

recepção de pacotes. Assim como no IEEE 802.11g, a diversidade no receptor é implementada

através da técnica de máxima razão de combinação (do inglês, Maximum Ratio Combining),

que, de modo ótimo, combina os sinais oriundos de múltiplas antenas, levando em conta a

relação sinal-ruído (SNR) do sinal recebido em diferentes antenas. As técnicas de diversi-

dade de transmissão usadas no IEEE 802.11n incluem STBC (do inglês, Space Time Block

Coding) e CSD (do inglês, Cyclic Shift Diversity). Estas técnicas melhoram a recepção do

sinal ao espalhá-lo em múltiplas antenas utilizando a codi�cação especi�cada (STBC) ou a

técnica de mudança de fase (CSD). Outras técnicas, como a técnica de processamento de

sinais para transmissão e recepção de sinais direcionais (ou em inglês, beamforming) também

são extensivamente utilizadas em sistemas MIMO;
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• União de canais: IEEE 802.11n também introduz duas diferentes larguras de banda de canal

- 20 MHz e 40 MHz. Teoricamente, utilizando-se uma banda de 40 MHz deveria duplicar a

taxa de transmissão de dados, quando comparado ao uso da banda de 20 MHz. No entanto,

estudos mostram que os canais de 40MHz se sobrepõem na banda de 2.4 GHz, diferentemente

dos canais de 20MHz, que não se sobrepõem. Assim, usar canais de 40MHz pode levar à

degradação da vazão, devido ao aumento da interferência com canais vizinhos;

• Agregação de quadros: IEEE 802.11n oferece uma opção de combinar múltiplos quadros de

dados prontos para a transmissão em um quadro agregado. A agregação de quadros ajuda a

amortizar a contenção de canal e atrasos backo� ao transmitir a estrutura agregada, já que

todos os quadros são enviados em uma única oportunidade de transmissão no canal. Existem

dois esquemas de agregação:

1. AMSDU (do inglês, Agregated MAC Service Data Unit): Este esquema se baseia no fato de

que a maioria dos pontos de acesso utiliza Ethernet como seu formato de quadro nativo,

coletando quadros Ethernet que devem ser transmitidos em um único destino e os agregando

em um único quadro 802.11n;

2. AMPDU (do inglês, Aggregated MAC Protocol Data Unit): Este esquema também recolhe

quadros Ethernet a serem transmitidos para um único destino, no entanto, eles são en-

velopados individualmente em cabeçalhos MAC 802.11n. Teoricamente o esquema AMPDU

é menos e�ciente que o primeiro, mas sua performance ultrapassa o AMSDU para ambientes

com elevadas taxas de erro. Isto ocorre porque cada um dos quadros agregados pode ser

reconhecido individualmente e retransmitido se necessário.

2.4.6 LTE

O LTE foi de�nido pelo 3GPP (3rd Generation Partnership Project) como sendo uma interface

de rádio altamente �exível. Suporta tanto FDD (do inglês, Frequency-Division Duplex ), ou seja,

divisão em frequência, quanto divisão no domínio do tempo, ou TDD (do inglês, Time-Division

Duplex ). Os esquemas de modulação utilizados são: QPSK (do inglês, Quadrature-Phase Shift

Keying), 16-QAM (do inglês, Quadrature Amplitude Modulation) e 64-QAM [29]. Em qualquer

caso, a modulação utilizada é dinamicamente adaptada de acordo ao canal. O downlink possui

e�ciência espectral de 5 bit/s/Hz e o uplink 2,5 bit/s/Hz, ou seja, para um sistema operando

em 20 MHz, DL ≤ 100Mbit/s e UL ≤ 50Mbit/s. O downlink utiliza como modulação para a

transmissão o OFDM (do inglês, Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) para que os dados

sejam transmitidos em um grande número de subportadoras paralelas. O uplink utiliza o SC-

FDMA, mais complexo que o OFDM, porém resultando em economia de energia por parte dos

clientes devido à menor razão de potência de pico para potência média.

Sua arquitetura é baseada em uma evolução do GSM (do inglês, Global System for Mobile

Communications)/WCDMA (do inglês, Wideband Code Division Multiple Access), porém mais

e�ciente e com operações simpli�cadas. A Figura 2.17 ilustra a arquitetura básica dos sistemas

LTE. Os inúmeros componentes mostrados são explorados nas subseções seguintes [30].
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Figura 2.17: Arquitetura do LTE

2.4.6.1 UE (User Equipment)

UE é o dispositivo que permite a conexão e provê a interface para o usuário �nal, como, por

exemplo, um cartão de dados utilizado nos celulares e smartphones. Contém o USIM (do inglês,

Universal Subscriber Identity Module), que é um módulo separado responsável pela autenticação

do usuário e troca de chaves de segurança. O UE envia sinais para a rede de modo a iniciar,

manter ou terminar uma conexão de acordo com a necessidade do usuário �nal. Isso inclui funções

de mobilidade como handovers e reporte de localização.

2.4.6.2 E-UTRAN Node B (eNodeB)

O termo se refere aos nós presentes na rede E-UTRAN (do inglês, Universal Terrestrial Radio

Access Network) e identi�ca uma estação rádio-base que controla todas as funções relacionadas ao

rádio na parte �xa do sistema. Normalmente, os eNodeBs são distribuídos na área de cobertura

da rede, próximos às antenas de transmissão.

O eNodeB é responsável por compressão de cabeçalhos, ciframento e entrega con�ável dos

pacotes. Na parte de controle, realiza funções como admissão de UEs e gerenciamento dos recursos

de rádio, ou seja, controle de acesso ao canal, alocação dinâmica de recursos, entre outros.

2.4.6.3 Mobility Management Entity (MME)

A entidade de gerenciamento de mobilidade é uma entidade sinalizadora, ou seja, não recebe

os pacotes IP do usuário, tendo como função gerenciar aspectos de mobilidade. Também realiza

procedimentos de autenticação e autorização, negociações de segurança e rastreamento e localização
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dos clientes. Além disso, gerencia processos de handovers dos UEs e adaptação entre redes LTE e

redes legadas.

Uma grande vantagem de separar este elemento para sinalização é o fato de que as operadoras

podem aumentar suas capacidades de sinalização e tráfego de maneira independente.

2.4.6.4 Serving Gateway (S-GW)

O S-GW é responsável pelo gerenciamento do tunelamento com UEs e distribuição (switching)

dos pacotes de dados. Suas funções de controle são limitadas a seus próprios recursos, que são

alocados de acordo com pedidos das outras entidades, como o MME, PDN-GW (do inglês, Packet

Data Network Gateway) ou PCRF (do inglês Policy and Charging Resource Function).

Em um cenário de mobilidade, quando um UE vai trocar de eNodeB, o S-GW muda o túnel do

eNodeB original para o alvo, quando requisitado pela MME. Ainda, neste cenário de mobilidade,

podem ser necesárias trocas de S-GW, as quais também são coordenadas pela MME.

Em relação aos �uxos de dados, o S-GW é responsável por armazenar em bu�er dados recebidos

do PDN-GW para envio a um cliente em estado ocioso, já que estes recursos são liberados no

eNodeB. O S-GW então solicitará à MME que localize o UE em questão por meio do processo de

paging, fazendo com que o cliente se reconecte. Só então os pacotes armazenados no bu�er podem

ser repassados ao eNodeB correspondente. Além disso, o S-GW monitora os dados nos túneis e

pode coletar informações necessárias para cobrança dos usuários.

2.4.6.5 Packet Data Network Gateway

O PDN-GW (do inglês, Packet Data Network Gateway) é a borda entre o sistema do LTE e a

rede externa de dados (a Internet, por exemplo). Como trata-se do nível mais distante do cliente,

tipicamente realiza as funções de alocamento de endereços IP para os UEs. Também é possível

que o UE receba o endereço IP da rede externa em que está conectado, e o PDN-GW realiza um

tunelamento de todo o trá�co para aquela rede. Este endereço IP sempre é alocado quando um

UE requisita uma conexão com alguma rede externa (PDN).

O PDN-GW mapeia os �uxos de dados IP aos túneis estabelecidos com o S-GW, que repre-

sentam as portadoras e con�gura estas portadoras de acordo com requisições feitas pelo PCRF ou

S-GW, para �ns de QoS (do inglês Quality of Service) e mobilidade. Como trata-se do nível mais

alto, quando um UE se move de um S-GW para outro, o PDN-GW realiza a troca das portadoras.

Um PDN-GW pode estar conectado a inúmeras redes externas, S-GWs e PCRFs. Para um

dado UE só existe um S-GW correspondente, porém podem ser necessárias múltiplas conexões

para várias redes externas e respectivamente múltiplas PCRFs devem ser suportadas.

2.4.6.6 Policy and Charging Resource Function (PCRF)

O PCRF é o elemento da rede responsável pelo controle das diferentes políticas e cobranças.

Ele toma decisões de como devem ser providos os serviços em termos de qualidade de serviço
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(QoS). Também provê informações ao PDN-GW e possivelmente ao S-GW para realizar estas

con�gurações para diferentes tipos de serviços.

2.4.6.7 Home Subscription Server (HSS)

O HSS é o repositório de todas as informações permanentes relativas aos usuários. É uma

base de dados localizada no núcleo das redes LTE. Armazena os per�s dos assinantes, contendo os

serviços que podem ser aplicados, como por exemplo roaming (conectividade em uma área onde

não está registrado, como visitante), e os níveis de qualidade de serviço contratados.

2.4.6.8 Services Domain

O domínio de serviços (representado pelo bloco IMS na Figura 2.17) pode possuir diversas

sub-redes e tipos de serviço. Os serviços que podem estar disponíveis e a infraestrutura necessária

para provê-los são:

• IMS (do inglês IP Multimedia Subsystem): Estes serviços podem ser providos por meio do

uso do protocolo de início de sessão (SIP, do inglês Session Initiation Protocol);

• Serviços não-IMS: A arquitetura não é de�nida por padrão. Para um caso, por exemplo,

de streaming de vídeo, a operadora pode adicionar um servidor na rede ao qual os UEs se

conectam por um protocolo de�nido que seja suportado na sua aplicação;

• Outros serviços não providos pela operadora, ou seja, serviços que são providos na Internet.

2.5 Ferramentas Computacionais

As ferramentas utilizadas para a execução deste trabalho consistem em: um arcabouço uti-

lizado para a reconstrução e avaliação de uma sequência de vídeo enviada em uma rede simulada,

denominado de EvalVid; e o NS-3, um simulador de redes na qual o cenário a ser estudado foi

implementado para ser simulado utilizando inúmeros parâmetros para os mais diversos recursos e

funções de uma rede de comunicação sem �o, como mobilidade dos nós e suas respectivas potências

e raios de transmissão.

A sequência de vídeo é transformada em uma sequência de pacotes pelo EvalVid, e assim

pode ser utilizada como dado de entrada na simulação desenvolvida no NS-3. Ao término desta

simulação, a ferramenta é utilizada novamente para a reconstrução do vídeo recebido, e pode

então avalia-lo utilizando métricas de qualidade objetivas bastante populares. Mais detalhes e o

funcionamento do EvalVid e NS-3 são explicados nas subseções 2.5.1 e 2.5.2, respectivamente.

2.5.1 EvalVid

O EvalVid é uma ferramenta utilizada para avaliar a qualidade de um vídeo transmitido em

uma rede real ou simulada. Além de fornecer dados sobre a rede, como atrasos e taxas de perdas,
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oferece também suporte a uma avaliação objetiva baseada no cálculo quadro a quadro de uma

métrica chamada de PSNR, explicada mais detalhadamente na Seção 2.3. Sua utilização é feita

em conjunto com ferramentas gratuitas como o FFMPEG, para realizar tarefas de conversão e

codi�cação de vídeo. Uma grande vantagem do EvalVid é a possibilidade de realizar reconstruções

e avaliações de vídeos em que houve perdas de pacotes. O funcionamento do EvalVid é ilustrado

na Figura 2.18. Este diagrama de blocos mostra uma transmissão completa desde a gravação e

codi�cação do vídeo na fonte até sua decodi�cação no receptor.

Figura 2.18: Funcionamento e design do EvalVid

Para realizar os cálculos de atraso, taxas de perdas e qualidade do vídeo, alguns dados se fazem

necessários. A nível de transmissor tem-se [10]:

• Vídeo original sem codi�cação;

• Vídeo codi�cado;

• Timestamp e tipo de todos os pacotes enviados.

A nível de receptor, são necessários [10]:

• Timestamp e tipo de todos os pacotes recebidos;

• Vídeo codi�cado reconstruído (possivelmente com erros);

• Vídeo decodi�cado a ser mostrado.
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Os blocos VS (do inglês, Video Sender), ET (do inglês, Evaluate Traces) e FV (do inglês, Fix

Video), mostrados na Figura 2.18, são os recursos do EvalVid, e serão explicados nas Subseções

seguintes. Os blocos PSNR, SSIM e MOS são as métricas utilizadas para a avaliação de qualidade

dos vídeos recebidos.

2.5.1.1 O Bloco VS

O propósito do VS é gerar um arquivo de trace a partir do vídeo codi�cado. Opcionalmente, o

vídeo pode ser transmitido via UDP. Os resultados produzidos pelo VS são dois arquivos contendo

informações a respeito de todos os quadros no vídeo e todos os pacotes (transmitidos e recebidos).

O arquivo de trace do vídeo contém as seguintes informações a respeito de cada quadro no

vídeo [10]:

• ID;

• Tipo (I, P, B, S);

• Tamanho;

• Número de pacotes UDP (um pacote UDP possui 1014 bytes);

• Timestamp.

Os arquivos de trace do transmissor e receptor contém as seguintes informações a respeito de

cada pacote [10]:

• Timestamp;

• ID (do pacote);

• Tamanho (do pacote).

Para realizar a simulação no NS-3 é necessário apenas o arquivo de trace do vídeo. Os outros

dois são gerados durante a simulação, indicando os pacotes que estão sendo enviados e recebidos.

2.5.1.2 O Bloco ET

É onde os cálculos de perdas e atrasos acontece. Para realiza-los são necessários os arquivos de

trace descritos na Subseção anterior. O cálculo de perdas é simples, já que os IDs presentes nos

arquivos de trace são únicos. Se dá por meio da Equação (2.13):

PLt = 100
nTrecv
nTsent

, (2.13)

onde Lt é o tipo do pacote (I, P, B, S), nTsent é o número de pacotes enviados e nTrecv é o

número de pacotes recebidos.
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Se o primeiro dos segmentos (pacotes) de um quadro é perdido, este é considerado perdido.

Isso porque o decodi�cador não pode decodi�car um quadro cujo primeiro segmento está faltando.

A equação para calcular perdas de quadro se dá da mesma maneira, porém contabilizando quadros

ao invés de pacotes.

O cálculo dos atrasos é feito por meio do uso dos timestamps presentes nos arquivos de trace

do transmissor e receptor, através das Equações 2.14 a 2.16.

itp0 = 0 (2.14)

itpn = tpn − tpn−1 (2.15)

tpn : timestamp do pacote n

jP =
1

N

N∑
i=1

(iti − itN )2 (2.16)

N : número de pacotes

itN : média dos tempos entre pacotes

Estas fórmulas, porém, não podem ser usadas exatamente dessa maneira no caso de pacotes

perdidos, já que não existirá no arquivo de trace o timestamp correspondente. O ET, neste caso,

faz um palpite na hora do cálculo do atraso de um pacote perdido, baseado no valor mais provável

de tempo em que o pacote chegaria no destino. Isso gera poucos problemas se a taxa de erros for

baixa.

Uma outra tarefa realizada pelo ET é a reconstrução de um vídeo defeituoso devido à perda

de pacotes. Este arquivo corrompido, junto ao arquivo de vídeo original, serão usados para efetuar

a avaliação de qualidade. Além disso, pode ser especi�cado um tamanho limite de bu�er, e assim,

pacotes que chegam com atraso superior serão considerados perdidos, para aumentar a semelhança

com uma situação real. No caso por exemplo de um streaming de vídeo em tempo real, não haveria

sentido em mostrar ao usuário quadros que chegaram muito atrasados.

Após a reconstrução do vídeo recebido, podem ser calculadas as métricas PSNR e SSIM para

a avaliação objetiva da qualidade percebida pelo usuário. Além disso, pode ser calculado o MOS,

que possui por padrão no EvalVid os intervalos descritos na Tabela 2.1.

No MOS, a comparação entre os vídeos original e recebido é feita por meio da fração de quadros

em cada nível. O impacto na rede é facilmente visível e a performance do sistema pode ser medida

em termos da qualidade percebida pelo usuário. A Figura 2.19 mostra um exemplo de como é

simples perceber se um vídeo transmitido possui qualidade próxima à máxima alcançável por meio

das porcentagens de quadros na escala MOS de�nida. A barra da direita mostra os quadros do

vídeo original, a do centro os quadros de um vídeo com 5% de perdas e a da esquerda os quadros

de um vídeo com 25% de perdas.
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Figura 2.19: Comparação da qualidade de vídeos utilizando o MOS

2.5.1.3 O Bloco FV

A avaliação de qualidade do vídeo é feita quadro a quadro. Isto signi�ca que o número de

pacotes recebidos deve ser igual ao número de pacotes transmitidos, gerando um problema no caso

de uma situação em que houve perdas. Assim, o FV só é necessário quando o decodi�cador não

consegue gerar quadros vazios para os pacotes perdidos.

O FV, para realizar esta tarefa de adequar o vídeo ao decodi�cador, poderia usar duas estraté-

gias: inserir um quadros vazio, isto é, sem informação, no lugar de um quadro perdido ou ainda

inserir uma cópia do quadro anterior. Na primeira alternativa, este quadro vazio resulta em um

ponto preto (ou branco) na imagem. A segunda alternativa é a utilizada pelo FV, devido ao fato

de que dois quadros consecutivos normalmente são muito parecidos, e por isso, este quadro inserido

torna-se uma boa aproximação daquele que foi perdido.

2.5.2 O simulador NS-3

2.5.2.1 Introdução

O NS-3 é um simulador de redes a eventos discretos para sistemas de Internet, voltado prin-

cipalmente para pesquisa e uso educacional. O NS-3 é um software livre, licenciado sob a licença

GNU GPLv2, e está disponível publicamente para pesquisa, desenvolvimento e utilização. A téc-

nica recorre a linguagens de programação para manipular o sistema, programar eventos, avançar

o tempo (que também é simulado), e gerar as características aleatórias quando pertinente. As

linguagens de programação usadas, no caso do NS-3, são C++ e Python. Como o processo de

criação de um simulador de rede que contenha um grande número de modelos validados, testados

e mantidos requer muito trabalho, o projeto NS-3 balanceia essa carga de trabalho em uma grande

comunidade de usuários e desenvolvedores. Todas as modi�cações de código foram realizadas com
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o intuito de manter a implementação modular (isto é, não afetar as outras funções do simulador)

e padronizada a ponto de contribuir ao simulador com o código.

O projeto NS-3 [31] é empenhado em construir um núcleo de simulação sólido e bem docu-

mentado, capaz de atender à necessidade de todo o �uxo de simulação, a partir de um conjunto

de con�gurações para traçar coleta e análise de dados. Este �uxo de simulações inclui desde as

camadas mais baixas (como computação de potência de transmissão e interferência, abstração da

máquina de estados implementada em dispositivos reais, construção de canais, entre outros) até as

camadas mais altas, como a geração de pacotes de dados e a existência de aplicações propriamente

ditas, ou seja, é possível alimentar o NS-3 através de uma fonte real de dados, como um vídeo

codi�cado, por exemplo.

O NS-3 simula as mais variadas características, tanto físicas quanto lógicas, presentes em uma

rede de dados, já que toda a pilha de protocolos é simulada. Desta forma, é considerado uma

excelente ferramenta de simulação, se destacando diante das demais, principalmente, devido ao

fato de ser código aberto, podendo o próprio usuário adicionar alguma característica ou modelo

que julgue pertinente.

Os modelos de simulação utilizados devem estar presentes em um script de simulação. Os

modelos geralmente são encapsulados em classes chamadas de helpers. Estas classes estão contidas

na camada mais alta dentro do padrão arquitetural de camadas no NS-3, isto é, instâncias desta

classe podem ser utilizadas para incorporar várias outras, além de que suas componentes podem ser

con�guradas com mais facilidade. Todos os parâmetros também devem se encontrar especi�cados

neste script. As principais ferramentas do simulador se encontram descritas a seguir.

1. Mercurial - Sistemas de software complexos necessitam de ferramentas capazes de organizar

e realizar mudanças aos códigos e documentação. O projeto NS-3 utiliza o Mercurial como

seu sistema de gerenciamento de código-fonte;

2. Waf - O sistema de build Waf é utilizado no NS-3. Este sistema é um dos inclusos na primeira

geração de sistemas de build baseado em Python. Os comandos de compilação, execução,

entre outros, serão executados sob o sistema Waf;

3. Ambiente de desenvolvimento - Como mencionando anteriormente, os scripts no NS-3 são

feitos em C++ ou Python. Uma grande parte da API do NS-3 se encontra presente em

Python, mas os modelos são escritos em C++. Assumindo que não haja a necessidade de

alguma forma de implementação adicional, todos os recursos do NS-3 podem ser acessados

através do script. O programador deve estar ciente dos aspectos de linguagem de programação

(instâncias, formas de passagem de argumentos, ponteiros, vetores e mapas, entre outros)

necessários a �m de conectar as implementações presentes na API do NS-3;

4. Programação orientada ao NS-3 - Diversos mecanismos e esquemas de programação foram

criados próprios para o NS-3. Isto vai desde as de�nições de tipos de variáveis até a própria

estrutura do script. Para o caso de implementações em ambientes wireless, por exemplo,

utiliza-se �uint_8t�, �uint_16t�, �uint_32t� e �uint_64t�, que representam inteiros de 8,

16, 32 ou 64 bits, respectivamente. O programador deve conhecer e estar atento a estas

características inerentes ao NS-3.
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O simulador NS-3 possui, ainda, um sistema integrado baseado em atributos para gerenciar

os valores-padrão e parâmetros de instância durante a simulação. Todos os parâmetros con�gu-

ráveis são administrados por este sistema, integrado com o processamento da linha de comando,

documentação Doxygen, e com um subsistema de con�guração baseado em GTK XML e opcional.

Os modelos de simulação de LTE têm sido anexados ao NS-3 apenas nos anos recentes, através

do projeto LENA. O LENA é baseado no código do projeto GSoC 2010 por Giuseppe Piro, que foi

incorporado às bibliotecas de desenvolvimento do NS-3 em dezembro de 2010, na versão NS-3.10

[32]. Diversas contribuições têm sido realizadas desde então, e atualmente, o NS-3 se encontra na

versão 3.19.

As principais abstrações do simulador são: nós, aplicações, canal de comunicação, dispositivos

de rede e assistentes de topologia [31].

O nó é a abstração de um dispositivo computacional básico, representada pela classe Node.

Cada nó deve ser interpretado como um objeto vazio ao qual se adicionam funcionalidades como

aplicações, protocolos e periféricos.

A aplicação é a abstração de um programa de usuário que gera alguma atividade a ser simulada,

representada pela classe Application. Esta classe pode ser especializada de diversas maneiras

pelos desenvolvedores para representar aplicações que realizam diferentes tarefas de interesse para

simulações. Os programas abstraídos podem ser na forma cliente/servidor, gerando tráfegos de

dados e controle entre os dois, ou podem ser simplesmente um tráfego enviado de um nó para

outro. Estes tráfegos, naturalmente, fazem uso dos protocolos de transporte já consagrados na

literatura, como UDP e TCP.

O canal de comunicação é a abstração do meio em que os nós estão conectados, representada

pela classe Channel. Os canais podem ser cabeados, sem �o com ou sem obstáculos, e podem

implementar diferentes modelos de propagação para simular as perdas que ocorrem em um ambiente

real devido à inúmeros fatores inerentes aos sinais eletromagnéticos.

O dispositivo de rede é a abstração que cobre tanto o hardware (periféricos, como placas de rede)

quanto o software (drivers que controlam estes periféricos), e é representado pela classe NetDevice.

Assim como em um computador real, um nó pode ser conectado a mais de um canal por meio

de múltiplos dispositivos de rede. Os dispositivos podem ser especializados pelos desenvolvedores

para trabalhar em diversos meios diferentes, como canais sem �o, cabeados e CSMA. Quando

um dispositivo é especi�cado de acordo ao padrão IEEE 802.11, os quadros são gerados com tal

semelhança que podem ser transmitidos em um ambiente de rede real, como uma testbed.

O assistente de topologia é a abstração de topologias criada para facilitar a conexão em cenários

com muitos nós, de forma a tornar mais simples as inúmeras tarefas necessárias, como conectar

dispositivos e canais, con�gurar pilhas de protocolos, atribuir endereços MAC aos dispositivos,

entre outras. Os Assistentes de Topologia combinam estas operações distintas em um modelo mais

fácil e conveniente ao usuário.
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2.5.2.2 Arquitetura

O NS-3 é construído em módulos, que simulam protocolos, dispositivos, aplicações. Cada

módulo possui classes chamadas de models, que representam suas diferentes funcionalidades. A

Figura 2.20 ilustra os módulos que estão presentes na versão mais atual do NS-3.

Figura 2.20: Módulos disponíveis na versão atual do NS-3

Analisando esta �gura, é possível perceber que existem inúmeros módulos disponíveis para

tornar as simulações mais ricas e de acordo com a realidade. Foi usado, para este trabalho,

um módulo adicional especí�co para o EvalVid, desenvolvido para o NS-3 pela Universidade do

Pará [33]. Além disso, a simulação realizada neste projeto usa, entre os módulos da Figura 2.20,

principalmente:

• Aplicação: OnO� Application;

• Dispositivos: WiFi, LTE e Point-To-Point;

• Protocolo AODV;

• Endereçamento IPv4;

• Modelo de mobilidade: Random Walk 2D ;

• Modelo de propagação: Two-Ray e Rice;

• Módulo para coleta e visualização de resultados: Visualizer.

44



Capítulo 3

Escoamento de Tráfego para Redes Ad

Hoc

3.1 Introdução

O sucesso comercial dos smartphones e tablets trouxe consigo uma demanda por recursos sem

precedentes sobre as operadoras de telefonia móvel, as quais têm reportado um crescimento no

volume de tráfego de dados exorbitante nos últimos anos. As categorias de tráfego de maior

intensidade são serviços WEB, multimídia e P2P (do inglês, Peer to Peer). A �m de garantir a

qualidade do serviço prestado aos seus clientes, diversas soluções têm sido propostas para desafogar

a infraestrutura de comunicação das operadoras. Algumas delas envolvem melhoria de infraestru-

tura, como maior alocação de banda e implantação, em larga escala, de hotspots WiFi das próprias

operadoras nos locais de maior uso. Outras alternativas envolvem aproveitar, da melhor forma

possível, a infraestrutura já existente, como a de utilização de redes ad hoc formadas pelos tablets

e smartphones dos próprios clientes para �ns de escoamento de parcela de tráfego da operadora

[2].

O escoamento de dados em redes móveis é o uso de tecnologias de redes complementares para

a entrega de dados originalmente direcionados para às redes celulares. Em geral, os usuários �nais

fazem escoamento de tráfego em função de tarifas menores, enquanto as operadoras decidem fazê-lo

para aliviar o congestionamento de suas redes e reduzir o custo de implantação de nova infraestru-

tura. O escoamento WiFi é um ramo de negócios emergentes com várias empresas entrando no

mercado com soluções proprietárias. A discussão literária sobre a padronização tem se concentrado

em classi�car os tipos de escoamento em grau de acoplamento entre as redes de celular e Wi-Fi

gratuito, isto é, nível mínimo necessário de interoperabilidade da rede, e quanto ao iniciador do

processo de escoamento.
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3.2 O Problema em Estudo

Em face ao atual interesse em escoamento de tráfego, este trabalho se resolve à avaliação

da qualidade de experiência hipoteticamente percebida pelo usuário ao assistir vídeos nas redes

complementares Ad Hoc em um cenário de escoamento de tráfego. Ainda, utilizou-se um cenário

híbrido, onde a rede constituída de infraestrutura é de padrão LTE, enquanto a rede destituída de

infraestrutura e utilizada para o escoamento de tráfego é WiFi, com o padrão IEEE 802.11.

Após a codi�cação do vídeo de interesse, a ferramenta MP4Box permite o mapeamento do vídeo

em pacotes contendo as informações referente aos quadros, sinalização e cabeçalhos necessários para

a transmissão do vídeo. A ferramenta Evalvid, então, alimenta o simulador com tais dados, que

registra os pacotes recebidos e atrasados percebidos. Finalmente, uma ferramenta denominada

Etmp4, que compõe o Evalvid, procede à avaliação do vídeo e dos arquivos de trace gerados pelo

simulador.

Nos cenários estudados, usuários na rede WiFi Ad Hoc requisitam a transmissão de vídeos em

um servidor que está localizado remotamente e faz uso da infraestrutura LTE para enviar e receber

seus dados. O pacote de requisição é roteado através da rede e �nalmente alcança o nó relay, que

utiliza os recursos LTE para enviá-lo ao servidor remoto, passando pelo EPC (do inglês, Evolved

Packet Core). Uma vez que a requisição é recebida com sucesso, o servidor inicia a transmissão

do vídeo. Portanto, os �uxos de dados são sempre gerados no servidor, trafegam pela rede LTE e,

�nalmente, são escoados pela rede Ad Hoc até o destino.

Os estudos, para �ns de devido tratamento estatístico, foram realizados sob diversas condições

de canal, quantidades de clientes, diferentes protocolos de roteamento (AODV e OLSR) e dife-

rentes topologias, permitindo traçar conclusões sob o prisma estatístico. Em todos os casos, não

há sobrecarga na rede LTE, se tornando, o nó relay, o principal gargalo da rede. As métricas

de qualidade PSNR e SSIM, tendo como referência o vídeo não comprimido, são calculadas e

comparadas em todos os cenários simulados.

3.3 Implementação

A �m de construir um cenário de escoamento de tráfego composto de redes LTE e WiFi Ad Hoc

conectadas, diversas modi�cações foram necessárias, visto que o NS-3 não comporta tal cenário.

Isto é, os módulos LTE e WiFi se encontram presentes no simulador, mas não há suporte para que

um nó seja capaz de compor as duas redes simultaneamente, quão menos rotear tráfego de uma

para a outra.

Além disso, modi�cações também foram necessárias para viabilizar o uso do protocolo de

roteamento AODV na rede WiFi Ad Hoc, pois sendo este um protocolo reativo, a descoberta de

rota é responsabilidade do remetente e, no cenário em questão, o remetente é um nó remoto da

rede LTE. Além disso, todos os pacotes de controle do protocolo, como mensagens de perda de

rota e recuperação, devem ser destinados ao nó relay, isto é, ao nó, único, que compõe ambas as

redes. Desta forma, o AODV deve atuar considerando o nó relay como sendo o gerador dos dados.

Além disso, o simulador também não suporta NAT (do inglês, Network address translation), e,
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assim, tornou-se necessário modi�cações que substituam a utilidade e os recursos provenientes do

NAT. Maiores detalhes sobre o uso do AODV no NS-3 se encontra na Subseção 3.3.5.

O EvalVid, como já mencionado, permite a avaliação de vídeos enviados em uma rede fazendo

uma comparação com o original. Mesmo que ocorram perdas de pacotes, o vídeo recebido pode

ser reconstruído e conterá erros em seus quadros perceptíveis ao usuário. A Figura 3.1 ilustra as

etapas necessárias desde a obtenção do vídeo original em formato YUV até a obtenção do vídeo

reconstruído (e possivelmente dani�cado) no mesmo formato, para comparação utilizando métricas

com referência. Os blocos mostrados correspondem aos recursos do EvalVid, explanados na Seção

2.5.1.

Figura 3.1: Diagrama de blocos das etapas do projeto

A primeira etapa corresponde à codi�cação do vídeo do formato YUV para o m4v, utilizando

o FFMPEG, que, internamente, faz uso de uma biblioteca denominada libx264 para realizar a

codi�cação no padrão H.264. Inúmeros parâmetros podem ser inseridos, como taxa de codi�cação,

intervalos entre quadros I (intraperiod), inserção de quadros B, resolução de vídeo, con�guração

de per�s, entre outros. Neste trabalho utilizou-se vídeos codi�cados no padrão H.264 com taxas

de 2 Mbps para cenários com bons canais e alta taxa de transmissão, enquanto nos cenários com

desvanecimento e baixa taxa de transmissão, utilizou-se vídeos codi�cados a 128 Kbps.

A segunda etapa, onde se usa o MP4Box, trata da conversão do vídeo em formato m4v para o

formato mp4. Esta etapa é necessária para o que é denominado de hint track. O hint track descreve

como os quadros serão distribuídos em pacotes para a transmissão do vídeo junto ao protocolo RTP

(do inglês, Real-time Transport Protocol). As informações de quadros por segundo (FPS, do inglês
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Frames Per Second) e tamanho do pacote são dadas como sendo, respectivamente, 30 e 1024. Esta

taxa de quadros por segundo é rápida o su�ciente para causar a percepção de movimento contínuo

ao observador. O valor do tamanho limite de pacote de 1024 é comumente utilizado na literatura.

A terceira etapa, através do comando mp4trace, é responsável por gerar o arquivo de trace do

vídeo. Este comando requer que o vídeo esteja no formato mp4, e utiliza um endereço IP para gerar

os instantes de tempo presentes no trace. Este endereço nâo é utilizado no restante da simulação e,

portanto, não possui utilidade. O arquivo de trace possui a quantidade de bytes necessários para

transmitir cada quadro e em quantos pacotes eles devem ser divididos.

A quarta etapa trata da transmissão propriamente dita dos pacotes, utilizando o arquivo de

trace gerado na etapa anterior. Esta etapa pode ser realizada de diversas maneiras: utilizando

uma ferramenta denominada de tcpdump, realizando um experimento em uma rede real, ou por

meio de uma rede simulada. No caso deste trabalho, a simulação é realizada no NS-3, que gera dois

arquivos de registros (�logs�) de saída, o primeiro contendo informações sobre o envio dos pacotes, o

segundo contendo informações sobre o recebimento dos pacotes. As informações incluem instantes

de tempo de envio e recebimento, assim como identi�cação dos pacotes. A implementação desta

etapa, incluindo as modi�cações necessárias, é discutida nas seções posteriores.

O quinto bloco, onde se faz uso do Etmp4, consiste na reconstrução do vídeo, utilizando o

arquivo de trace do vídeo, assim como os arquivos de registro (�log�) gerados pelo simulador e o

vídeo no formato mp4. Foram inseridos parâmetros para que quadros perdidos sejam substituídos

por zeros. Desta forma, à medida em que os pacotes são perdidos, as imagens dos quadros corres-

pondentes se tornam inteiramente cinza. A outra opção seria substituir um quadro perdido por

uma cópia do quadro anterior.

A sexta etapa é a decodi�cação do vídeo, para convertê-lo de volta ao formato inicial, YUV,

utilizando a ferramenta �mpeg.

Após a obtenção do vídeo de saída no formato YUV, são calculadas as 3 métricas para aferição

de qualidade do vídeo reconstruído: PSNR, SSIM e MOS. Para isto, este teve de ser comparado

ao vídeo original. PSNR e SSIM realizam seus cálculos comparando os vídeos quadro a quadro. O

MOS utiliza os resultados de PSNR para cada quadro e os categoriza em cinco níveis de qualidade,

utilizando os intervalos de�nidos na tabela 2.1.

É possível observar que a maioria das etapas consiste em comandos diferentes dados no ter-

minal, e que requerem, como entrada, apenas os arquivos provenientes da etapa anterior. Desta

forma, foram realizados diversas rotinas em bash para facilitar e agilizar a execução dos passos.

Além disso, é importante notar que, para realizar a etapa de reconstrução do vídeo, as principais

informações que de�nirão a qualidade do vídeo estão contidas nos arquivos de trace e registros,

quando relacionados com o vídeo em extensão mp4.

3.3.1 Simulação no NS-3

Conforme visto na Seção anterior, optou-se por realizar simulações da transmissão do vídeo no

simulador NS-3, apresentado na Seção 2.5.2. Desta forma, torna-se adequado elaborar diferentes

cenários para avaliar a qualidade de experiência devido à perda de pacotes, seja em função de redes
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com alta mobilidade ou devido a �uxos simultâneos competindo entre si para serem transmitidos

no canal.

Nas seções seguintes, apresentamos a implementacação de uma rede em que o servidor (trans-

missor do vídeo) é um hospedeiro remoto conectado a uma rede LTE. O UE, ao �nal desta rede, se

conecta por meio de uma conexão ponto-a-ponto a um nó pertencente à rede ad hoc, que contém

outros 30 nós móveis que realizam o procedimento de descoberta de rota através dos protocolos

AODV e OLSR. Assim, o nó que representa o UE, junto a este primeiro nó da rede ad hoc, são abs-

traídos como apenas um nó, denominado de nó relay. Desta forma, todos os �uxos do hospedeiro

remoto para qualquer um dos nós móveis devem passar pelo nó relay.

Devido à própria arquitetura do simulador e suas limitações, não é possível criar um nó único

que contenha duas interfaces distintas, LTE e WiFi, tornando-se necessária a utilização de um

enlace ponto a ponto entre dois nós distintos, cada um contendo sua interface. É de suma im-

portância salientar que, no simulador, um conexão ponto-a-ponto implica apenas a troca de dados

entre dois dispositivos através de um canal. As características deste canal e dos dispositivos podem

ser de�nidas arbitrariamente. Neste caso, de�niu-se um canal com atraso mínimo e dispositivos

com taxa de dados de 100 Gbps, justamente com o intúito de representar o barramento interno de

um relay. Isto é, não ocorre qualquer troca de mensagem de controle, ou mesmo simulação de qual-

quer protocolo, sequer o estabelecimento de conexão e autenticação PPP (do inglês, Point-to-Point,

RFC 1661) são realizados.

A Subseção 3.3.2 apresenta a implementação e con�guração da parte LTE da rede híbrida

descrita acima. Em seguida, apresentamos, na Subseção 3.3.5, as modi�cações necessárias do

AODV. No protocolo OLSR não foram necessárias alterações, já que ele pode ser instalado apenas

nos nós de interesse, que trocarão as mensagens de controle entre si. A Subseção 3.3.6 ilustra o

módulo EvalVid desenvolvido para o NS-3 e seu modo de transformar o trace do vídeo em pacotes

para serem enviados na rede, assim como as modi�cações e melhorias realizadas no funcionamento

da aplicação do Evalvid no NS-3.

3.3.2 LTE

O LTE é implementado no NS-3 usando dois helpers, classes desenvolvidas para encapsular

outras classes e facilitar a con�guração de módulos especí�cos, ns3::LteHelper e ns3::EpcHelper.

O primeiro helper, ns3::LteHelper, é responsável pela con�guração dos eNBs (subseção 2.4.6.2)

e UEs (subseção 2.4.6.1) da rede LTE. Assim, ele é usado para con�gurar:

• Os agendadores utilizados na camada MAC para o(s) eNB(s);

• Os dispositivos dos nós que serão abstraídos como dispositivos especí�cos de eNBs e UEs;

• Todas as conexões entre eNbs e UEs.

• Modelo de desvanecimento do canal de rádio.

O segundo helper, ns3::EpcHelper, é utilizado para con�guração do núcleo da rede LTE (EPC,

do inglês Evolved Packet Core), ou seja, do Serving Gateway e PDN Gateway, explicados nas
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subseções 2.4.6.4 e 2.4.6.5, respectivamente. No NS-3, S-GW e PDN-GW são abstraídos como um

só componente, chamado de PGW. Este helper também é responsável por alocar endereços IP para

os dispositivos dos UEs.

O nó que será o host remoto é criado e conectado ao PGW con�gurado por meio de um enlace

ponto-a-ponto, com taxa de 100 Gbps, MTU (tamanho máximo de um pacote) de 1500 bytes e um

atraso de 10 ms. Um outro enlace ponto-a-ponto com as mesmas con�gurações é utilizado para

conectar o UE ao nó relay. Assim, a parte LTE da rede está completa, com nós representando:

um host remoto qualquer (localizado em qualquer ponto da Internet), o PGW, o(s) eNodeB(s) e

o(s) UE(s).

Outras con�gurações importantes são realizadas através do sistema padrão de atribuição de

variáveis do NS-3, onde se permite modi�car parâmetros dos principais modelos através da própria

script de simulação, não havendo a necessidade de modi�cação de código-fonte ou até mesmo

instanciação. Con�gurações referentes à �la MAC, banda de download, banda de upload e outras

con�gurações essenciais foram realizadas utilizando este sistema.

Como, no cenário em questão, o tráfego não é gerado pelo nó UE ou destinado a ele, modi-

�cações precisam ser feitas para que a rede LTE aceite esse tráfego e faça o devido roteamento,

independente de uma autenticação explicita dos nós ad hoc. Desta forma, quando o host remoto

envia um pacote tendo como destino o endereço IP do cliente, este pacote é passado ao PGW pelo

enlace ponto-a-ponto, e o PGW então deve decidir qual é o eNodeB em que o cliente está conec-

tado. Como este não é um UE, um caminho para ele não seria encontrado. A solução foi criada

baseando-se nas características e recursos instrínsecos de uma solução de tradução de endereços.

Assim, quando o PGW procura pelo eNB adequado, avalia se o pacote proveniente do host está

destinado para o IP da rede ad hoc, e em caso positivo, encaminha o tráfego para o eNB especí�co

ao qual está conectado o UE presente naquela rede ad hoc. O UE, naturalmente, repassará o pacote

pelo enlace ponto-a-ponto, alcançando o primeiro nó WiFi, �xo, e este se encarregará de repassar

o pacote ao cliente por meio do protocolo AODV. Imaginando que o UE e este primeiro nó WiFi

estejam �sicamente sobrepostos, há de se perceber que se trata do nó relay.

A rede LTE possui apenas uma célula composta apenas por um eNB e um UE. Esta escolha se

justi�ca pelo foco do trabalho ser o escoamento de dados para a rede WiFi. Assim, espera-se que

não haja congestionamento na rede LTE. Modelos de propagação e interferência internos à rede

LTE foram desconsiderados no escopo deste trabalho. A interferência na rede WiFi, no entanto,

ocorre quando os nós estão transmitindo no mesmo canal. A interferência de canal adjacente não

é modelada no NS-3.

3.3.3 Modelo Físico, MAC e de WiFi

A modularidade proporcionada pela implementação torna a con�guração de baixo nível dos

dispositivos WiFi poderosa, mas complexa. Por esta razão, faz-se necessário o uso extensivo dos

helpers e do sistema padrão de atributos do NS-3 para a parametrização dos modelos subjacentes.

As principais con�gurações são apliacadas pelos helpers mencionadas como se segue.
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• WifiChannel: cuida-se de obter sinal de um dispositivo para outros dispositivos no mesmo

canal WiFi. As principais con�gurações do Wi�Channel são os modelo de perda de propa-

gação e modelo atraso de propagação. Aqui, são atribuídos os modelos de desvanecimento

presentes no canal. Con�gura-se tanto os modelos de perda em larga escala, como de perda

em baixa escala.

• WifiPhy: responsável por enviar e receber os sinais vindos do Wi�Channel. Aqui, o Wi�Phy

decide se cada quadro será decodi�cado com êxito ou não, dependendo da intensidade do

sinal recebido e do ruído. Assim, as con�gurações do Wi�Phy são referentes à potência de

transmissão, �gura de ruído, ganho das antenas, limiar de deteção de energia, limiar para

mudança de estado iddle para ocupado, entre outros.

• WifiMac: neste passo con�gura-se a arquitetura do dispositivo em um nível um pouco mais

alto, de�nindo o dispositivo como ad-hoc e con�gurando o suporte ou não de QoS.

• WifiDevice: nesta etapa, é con�gurado o padrão desejado WiFi, assim como algoritmos de

controle de taxa e outros detalhes.

O canal sem �o implementado levou em conta o modelo de perdas Two Ray, utilizando a classe

ns3::TwoRayGroundPropagationLossModel e um modelo para introdução de atraso de propagação

constante, por meio da classe ns3::ConstantSpeedPropagationLossModel. O primeiro é introduzido

na frequência de 2.4 GHz e considerando as antenas com altura de 0.85 ou 1.40 metros, de acordo

com a con�guração escolhida.

O padrão WiFi escolhido para a simulação em alta taxa de transmissão foi o IEEE 802.11g,

com a modulação de transmissão ERP-OFDM na taxa de 54 Mbps. Para as simulações sob

desvanecimento, escolheu-se o padrão IEEE 802.11b, com a modulação BPSK na taxa de 1 Mbps.

Os parâmetros utilizados em cada caso são mostrados na Seção 4.2.

No IEEE 802.11, os pacotes broadcast e controle são transmitidos a uma taxa diferente dos

pacotes unicast e de dados. Algumas modi�cações pontuais foram necessárias para manter cons-

tante a taxa de dados em todos os casos. Desta forma, os pacotes de controle dos protocolos de

roteamento AODV e OLSR possuem mesma modulação e alcance médio dos pacotes de dados.

3.3.4 Mobilidade

O cenário de mobilidade utilizado para os nós ad hoc foi obtido por meio do uso da classe

ns3::RandomWalk2dMobilityModel, cujo modelo de mobilidade pode ser instalado em um grupo de

nós, e estes terão características iguais.

Esta classe permite con�gurar a velocidade em que os nós se movimentam, em m/s (metros por

segundo), o tempo de movimentação, os limites de terreno e o modo de troca de direção, que pode

ser de�nido por tempo ou por distância. Assim, um nó escolhe aleatoriamente uma direção e um

sentido, e com a velocidade con�gurada, se movimenta durante o tempo de movimentação ajustado

ou até atingir uma certa distância (dependendo do modo escolhido). Ao �nal deste tempo, escolhe

uma nova direção e sentido para continuar seu movimento. Esta movimentação, entretanto, não é
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livre, mas sim limitada pelo parâmetro bounds (limites do terreno). Na etapa de sorteio da nova

direção e sentido, o nó deve, antes, excluir as movimentações que o levariam para fora do limite

estipulado.

As posições iniciais dos nós devem ser con�guradas manualmente utilizando uma lista de vetores

de posições, chamada de <ListPositionAllocator>. Devem ser informadas as posições de cada nó

com relação aos eixos X, Y e Z. No caso deste trabalho, estes valores de posição são lidos de um

arquivo que contém os 30 nós da rede ad hoc. Os componentes da rede LTE e o nó relay tem

sua posição previamente de�nida e sempre se encontram no canto superior esquerdo do terreno.

Todos os nós da rede LTE, incluíndo o relay, são caracterizados com modelo de mobilidade de

posição constante, ou seja, não há mobilidade. Os nós móveis tem então um terreno retangular de

300× 200 metros (bounds) para se movimentar, pois, desta forma, há a garantia da existência de

rotas com múltiplos saltos, dado que o alcance médio de cada nó é de aproximadamente 60 metros.

Este valor pode ser calculado a partir dos parâmetros das Tabelas 4.1 e 4.2.

3.3.5 Protocolo AODV

O protocolo AODV, explicado na Seção 2.4.3 foi um dos protocolos escolhidos para a rede ad

hoc que contém 30 nós e o relay. Utiliza mensagens periódicas e requisições sob demanda para

estabelecer rota entre o cliente e o relay.

O nó relay é um caso especial, e por isso usa um helper diferente dos demais para o protocolo

de roteamento. Ele utiliza o ns3::Ipv4ListRoutingHelper, que é adequado para con�gurar mais de

um protocolo no mesmo nó. Neste caso os protocolos inseridos (que também serão con�gurados por

meio de helpers) são o Ipv4 estático (Ipv4StaticRoutingHelper) e o AODV (ns3::AodvRoutingHelper).

Isso ocorre porque o nó é composto por duas interfaces IP distintas e cada uma deve se caracteri-

zada por um protocolo, ou modelo, de roteamento distinto. O nó relay deve ser capaz de utilizar

caminho pela rede LTE para enviar o pedido do cliente ao servidor remoto. Este caminho de volta,

que passa pelo enlace ponto-a-ponto, é adicionado manualente por meio de uma rota estática que

tem como destino o IP do host remoto e gateway o UE. Os demais nós são divididos em dois

grupos: os pertencentes à rede LTE usam o helper do protocolo IPv4 estático e os pertencentes à

rede ad hoc o do protocolo AODV.

Entretanto, mudanças precisaram ser feitas para que o protocolo AODV se adequasse à situação

de que o nó relay deve se responsabilizar pelas rotas, mesmo sendo o host remoto a fonte de todos

os �uxos de vídeo e destino de todas requisições de vídeo. A primeira mudança efetuada foi para

garantir que o pacote de requisição do cliente (na rede ad hoc) chegasse ao servidor (na rede LTE).

Na função ns3::AodvRtable::LookupRoute, foi feita uma alteração para que, caso o destino de um

pacote seja o IP do host remoto, a rota que deve ser buscada é a que leva ao nó relay. Este então

será encarregado de encaminhar o pacote ao destino correto por meio da rota estática que lhe foi

adicionada para a rede LTE.

Foram necessárias diversas outras alterações em funções das classes ns3::AodvRoutingProtocol,

ns3::AodvRoutingTable e ns3::AodvRequestQueue justi�cadas pelo mesmo motivo. Em todas as

situações em que um pacote deveria ser enviado de volta ao host remoto, como no caso de um
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RERR, deve-se forçar que o nó busque a rota para o nó relay. Além disso, o nó relay deve ser

responsável por disparar a busca de rotas para todos os dados provenientes do host remoto que

sejam destinados à rede ad hoc, mesmo que no cabeçalho conste o IP do host remoto. Assim, esse

nó deve veri�car se o pacote que recebeu é proveniente da rede LTE e tem como destino um nó da

rede ad hoc e, então, disparar os procedimentos adequados. Todos os processos de recuperação de

rota também devem ser inciados pelo relay.

Outras mudanças também foram necessárias para �ns de preenchimento correto da tabela de

roteamento, contabilização de vizinhos e registro de precursores de modo a viabilizar o funciona-

mento do protocolo de acordo com a norma padrão.

3.3.6 Evalvid

Utilizou-se módulo do EvalVid desenvolvido para o NS-2, e posteriormente adaptado para o NS-

3. Para con�gurar os nós servidor (host remoto) e cliente (qualquer nó na rede ad hoc), foi usado o

ns3::EvalvidClientServerHelper. Por meio deste, foi con�gurado o trace do vídeo a ser transmitido

e os nomes dos arquivos de trace para transmissor e receptor. O tamanho de cada pacote (payload)

também foi con�gurado, com o valor de 1014, para coincidir com a divisão feita no arquivo de trace

do vídeo na etapa de hint trace mencionada na Seção 3.3. É importante lembrar, ainda, que, como

o EvalVid abstrai o uso do protocolo RTP (do inglês, Real-time Transport Protocol), 14 bytes são

adicionados em todos os pacotes como cabeçalho da camada de aplicação.

Este módulo cria uma aplicação, na qual cliente e servidor abrem um conexão por meio de um

socket. O cliente conhece o endereço IP do servidor a princípio, mas o contrário não ocorre. No

início, o servidor lê o arquivo de trace do vídeo e armazena as informações de identi�cação, tipo

de cada quadro, tamanho, número de pacotes UDP para cada quadro e timestamp em formas de

struct. Então, �ca em modo de escuta esperando por um pacote de requisição de vídeo, que deve

ser enviado pelo cliente.

Quando o pacote de requisição de vídeo chega, o servidor identi�ca o endereço IP presente

no campo do pacote e inicia o �uxo de transmissão para aquele endereço. Os quadros são divi-

didos de acordo com o (payload) con�gurado e a leitura do trace já realizada pelo servidor. Os

pacotes são, então, criados e enviados um de cada vez, utilizando as informações previamente ar-

mazenadas nas structs. Conforme cada pacote é montado e transmitido, os dados do tempo de

início desta transmissão, id e tamanho (do pacote, e não do quadro) são inseridos no arquivo de

log do transmissor.

À medida em que o cliente recebe os pacotes, este monta o arquivo de log do receptor, com

as informações de id e tamanho de cada pacote (mesmo do trace do transmissor) e o momento

da recepção. O cliente não tem informação do �nal do �uxo, que eventualmente acaba quando o

servidor termina de enviar os quadros, logo, ele �cará monitorando a possível chegada de novos

pacotes até o �nal da simulação.

Ainda na instalação do módulo do Evalvid adaptado para o NS-3, percebeu-se diversos bugs e

erros de código. A correção dos mesmos se tornou necessária ainda durante a instalação. Outros

erros referentes à própria divisão dos quadros de vídeo em pacotes foram detectados e corrigidos.
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Algumas modi�cações também foram necessárias para adaptar o procedimento de requisição

de vídeo em um modelo um pouco mais robusto. Neste novo modelo, a requisição de vídeo é

enviada em TCP, após a estabelecimento do four-way handshake. Uma vez que a requisição chega

no servidor, este estabelece um nova conexão, utilizando outras portas, com socket UDP, e inicia a

transmissão do vídeo através desta. Este novo modelo se mostra bastante superior ao presente no

Evalvid padrão, já que, devido ao handshake de quatro vias, o vídeo é transmitido por rotas que

se encontram, de modo geral, mais estáveis. Isto ocorre porque, uma vez que algum dos pacotes

do procedimento de handshake é perdido, o procedimento é reniciado. Assim, as eventuais rotas

instáveis, geradas pelos múltiplos RREPs recebidos no início do processo de descoberta de rota,

são descartadas.

Além deste, outro modelo foi adicionado, onde não há a necessidade do cliente enviar a requi-

sição de vídeo, e o servidor inicia a transmissão de vídeo de acordo com o parâmetro con�gurado

na script de simulação. Há, também, a possbilidade do servidor enviar pacotes dummy, não con-

tendo dados, alguns segundos antes de iniciar a transmissão do vídeo, com o intúito de provocar

a procura por rota, caso o protocolo AODV tenha sido usado. A utilização de cada modelo, nos

respectivos cenários, consta na Seção 4.2.
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Capítulo 4

Avaliação de Desempenho

4.1 Introdução

As simulações computacionais possuem a vantagem de possibilitar a avaliação dos mais variados

cenários, ainda mantendo determinado comprometimento com a realidade. A escolha dos parâme-

tros vão desde os recursos presentes nos equipamentos até os modelos abstratos de canais. Essa

pluralidade de possíveis cenários costuma ser inviável em um experimento real, devido à di�culdade

de obtenção dos equipamentos desejados e a falta de praticidade, ou até mesmo inviabilidade, em

testar os diferentes tipos de cenários, canais.

Neste trabalho, os estudos foram realizados baseando-se em um cenário genérico de escoamento

de tráfego de uma rede LTE para uma rede WiFi ad hoc. Procurou-se avaliar a qualidade de

experiência percebida pelo usuário através das métricas de qualidade de vídeo com referência, em

diferentes situações.

As simulações podem ser divididas em duas categorias, a primeira em cenários de canal sem

desvanecimento, possibilitando a transmissão de vídeos no formato mp4 com resolução 720p à taxa

de 54 Mbps, já a segunda se resolve em cenários de canal com desvanecimento para transmitir um

vídeo no formato mp4 com resolução CIF (352× 288), tornando-se adequado o uso de modulações

mais robustas. Todos os vídeos são codi�cados segundo o padrão H.264. Em todos os casos, os

dados são gerados em um mesmo servidor remoto, trafegam pela rede LTE e são escoados através

da rede WiFi até o destino. Sendo assim, a Seção 4.2 explica o cenário genérico de escoamento de

tráfego e mostra os parâmetros utilizados em cada categoria.

4.2 Cenários Estudados

As simulações deste trabalho foram feitas utilizando o simulador NS-3, conforme explanado no

Capítulo 3. O cenário estudado, de modo genérico, é mostrado na Figura 4.1. Cada nó da rede ad

hoc possui mobilidade e posição inicial escolhida aleatoriamente, exceto o nó relay, que tem sua

posição inicial �xa.

Observa-se, na Figura 4.1, que existem componentes descritos com mais de uma interface, cada
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Figura 4.1: Cenário de escoamento de rede LTE para ad hoc

uma com seu respectivo endereço IP. Isso ocorre devido à necessidade de um enlace ponto-a-ponto

entre PGW e eNodeB, e outro entre UE e o primeiro nó WiFI, a �m de constituir o nó relay. O

primeiro faz parte do módulo do LTE desenvolvido no NS-3, enquanto o segundo foi desenvolvido

à parte, devido às limitações da arquitetura do simulador, conforme consta na Seção 3.3.1. Assim,

a sub-rede 10.0.0.4/2 pertence à conexão entre PGW e eNodeB, e a sub-rede 7.1.1.0/2 pertence à

conexão entre as interfaces, WiFi e LTE, que pertencem ao nó relay.

Como já mencionado, as simulações são divididas em duas categorias. Em todos os casos,

diferentes topologias são geradas e faz-se o devido tratamento estatístico. As posições iniciais de

cada nó da rede ad hoc são de�nidas aleatoriamente e, assim, variam de uma topologia à outra.

A primeira categoria se resolve em cenários sem desvanecimento, permitindo o uso da modula-

ção OFDM à taxa de 54 Mbps do padrão IEEE 802.11g. Nesta categoria, procura-se investigar a

qualidade de experiência percebida pelo usuário em diferentes condições de competição e mobili-

dade. Neste caso, o modelo de canal e o protocolo de roteamento (AODV) são mantidos constantes,

enquanto a quantidade de clientes e velocidade dos nós variam. O vídeo utilizado possui 8 segundos

de duração, resolução 720p, codi�cação à taxa de 2 Mbps e não possui áudio.

A segunda categoria se resolve em cenários com desvanecimento, limitando-se ao uso de uma

modulação mais robusta, DBPSK, à taxa de 1 Mbps do padrão IEEE 802.11b. Nesta categoria,

procura-se investigar a qualidade de experiência percebida pelo usuário em diferentes condições de

canal, contenção e mobilidade. Neste caso, o modelo do canal, a quantidade de clientes e velocidade

dos nós variam. O vídeo utilizado possui 10 segundos de duração, resolução CIF, codi�cação à taxa

de 128 Kbps e não possui áudio. O experimento é repetido para os protocolos AODV e OLSR. Os

resultados são comparados tendo como base os valores calculados pela métrica SSIM .
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Os parâmetros para o caso OFDM são ilustrados na Tabela 4.1, enquanto que os parâmetros

para o caso com desvanecimento constam na Tabela 4.2.

Parâmetro Valor

Padrão IEEE 802.11g

Modulação ERP-OFDM

Taxa de transmissão 54 Mbps

Potência de transmissão 20 dbm

Limiar de deteção para recepção de sinais -55.6403 dbm

Limiar de deteção de uso de canal -62.6728 dbm

Ganho da antena e altura 0 db e 1.4 metros

Figura de ruído 7 dbm

Quantidade de nós 30

Terreno Retangular 300x200 m

Posição espacial do eNb e do nó relay [0,200] e [100,200]

Limites do terreno para nós ad hoc [100|400|100|300]

Velocidade dos nós ad hoc 0, 1 e 3 m/s

Intervalo para mudança de direção dos nós 5 segundos

Modelo de propagação em larga escala Dois raios

Modelo de propagação em baixa escala Não há

Quantidade de �uxos concorrentes 2 a 6

Taxa de dados dos �uxos concorrentes 1 Mbps

Taxa de codi�cação do vídeo 2 Mbps

Resolução do vídeo 1280× 720p

Duração do vídeo 8 segundos

Protocolo de Roteamento AODV

Tamanho da �la WiFi 400 pacotes

Modelo do Evalvid Requisição em TCP e dados em UDP/RTP

Intervalo de hello no AODV 250 milissegundos

Perda de hellos permitida no AODV 4

Número de UEs na rede LTE 1

Número de eNBs na rede LTE 1

Bandas downlink e uplink na rede LTE 25 MHz cada

Tabela 4.1: Parâmetros da simulação em OFDM sem desvanecimento

Os parâmetros referentes à potência de transmissão, ganho da antena e limiar de detecção foram

de�nidos de modo que, na média, a distância aproximada para um que nó tenha conectividade

com outro seja de 60 metros.

O tamanho máximo dos pacotes dos �uxos concorrentes, no OFDM, é de 1000 bytes, enquanto

no caso com desvanecimento, é de 512 bytes. Em qualquer caso, o tamanho máximo dos pacotes

do �uxo de vídeo é de 1014 bytes. Além desses 1014 bytes, outros 14 bytes são incluídos devido à
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Parâmetro Valor

Padrão IEEE 802.11b

Modulação DBPSK

Taxa de transmissão 54 Mbps

Potência de transmissão 20 dbm

Limiar de deteção para recepção de sinais -55.6403 dbm

Limiar de deteção de uso de canal -62.6728 dbm

Ganho da antena e altura 0 db e 0.85 metro

Figura de ruído 7 dbm

Quantidade de nós 30

Terreno Retangular 300x200 m

Posição espacial do eNb e do nó relay [0,200] e [100,200]

Limites do terreno para nós ad hoc [100|400|100|300]

Velocidade dos nós ad hoc 0, 1 e 3 m/s

Intervalo para mudança de direção dos nós 5 segundos

Modelo de propagação em larga escala Dois raios

Modelo de propagação em baixa escala Rice (diferentes Ks)

Quantidade de �uxos concorrentes 0 a 2

Taxa de dados dos �uxos de concorrentes 128 Kbps

Taxa de codi�cação do vídeo 128 Kbps

Resolução do vídeo 352× 288

Duração do vídeo 10 segundos

Protocolo de Roteamento AODV/OLSR

Tamanho da �la WiFi 400 pacotes

Modelo do Evalvid Sem requisição e dados em UDP/RTP

Intervalo de hello no AODV 1 segundo

Perda de hellos permitida no AODV 2

Número de UEs na rede LTE 1

Número de eNBs na rede LTE 1

Bandas downlink e uplink na rede LTE 25 MHz cada

Tabela 4.2: Parâmetros da simulação em DBPSK com desvanecimento

abstração do uso do protocolo RTP. Escolheu-se estes valores por serem utilizados com frequência

na literatura.

No caso com desvanecimento, no tocante ao modelo de perda em pequena escala, utilizou-se

internamente o modelo Nakagami, que, com os parâmetros ajustados adequadamente, é capaz de

simular todos os casos do modelo de Rice. Os parâmetros do modelo Nakagami foram escolhidos

de modo que tenha equivalência aos casos do modelo de Rice com K = 0, K = 5, K = 10, K = 20,

e sem desvanecimento. Para todo caso, o canal é invariante no tempo e o desvanecimento pode ser

considerado como lento e plano.
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A posição espacial dos componentes na simulação (topologia) se divide em uma parte �xa e

outra móvel. O host remoto, os componentes do LTE (PGW, eNodeB e UE) e o nó relay estão �xos

no canto esquerdo do terreno. Os 30 nós da rede ad hoc são móveis, podendo transitar livremente

dentro dos limites do terreno de�nido de 300× 200 metros.

Durante o processo de geração de topologias, algumas foram retiradas devido a não haver, em

qualquer hipótese, rota possível entre o nó cliente e o relay, tornando ilógico a simulação nessas

topologias. Isto pode ocorrer em situações nas quais o cliente se encontra isolado dos outros nos ad

hoc. Ao �nal do processo, no caso OFDM, foram geradas, aleatoriamente, 14 topologias diferentes.

No caso com desvanecimento, com o parâmetro K �xado em 0, 5, 10 e 20, gerou-se, respectivamente

20, 18, 18 e 22 topologias. As topologias são mantidas, na medida que se modi�ca os parâmetros

de mobilidade ou o protocolo utilizado. A Figura 4.2 mostra um exemplo de uma topologia gerada

aleatoriamente. Nela, cada ponto vermelho representa um nó da rede. Os principais componentes

das redes LTE e ad hoc são destacados. As interfaces físicas e o modelo de mobilidade dos nós

relay e cliente são descritas nos quadros pretos.

As simulações foram feitas em cenários envolvendo diferentes quantidades de �uxos concor-

rentes. Ou seja, além de um único �uxo de vídeo, foram adicionados �uxos concorrentes partindo

da mesma fonte de dados. A adição de �uxos concorrentes permite avaliar o desempenho da trans-

missão de vídeo na presença de maior disputa pelo canal e atrasos decorrentes em virtude disto.

O valor de razão de pacotes recebidos, PSNR e métrica SSIM são comparados em todos casos, isto

é, são comparados para cada quantidade de �uxos concorrentes, condição de canal, mobilidade e

protocolo de roteamento.

No caso OFDM, existem 15 combinações distintas, pois os parâmetros são variados como se

segue.

• Quantidade de �uxos concorrentes: 2, 3, 4, 5, 6;

• Modelo de mobilidade dos nós ad hoc: estático, 1 m/s, 3 m/s.

No caso com desvanecimento, existem 30 combinações distintas, pois os parâmetros são variados

como se segue.

• Quantidade de �uxos concorrentes: 0, 1, 2;

• Modelo de mobilidade dos nós ad hoc: estático, 1 m/s, 3 m/s;

• Modelo de Rice: K = 0, K = 5, K = 10, K = 20, sem desvanecimento;

• Protocolo de roteamento: AODV e OLSR.

Em ambos os casos, o modelo de canal e de mobilidade na rede LTE são mantidos constantes,

seguindo o modelo desenvolvido para o NS-3. Os resultados são apresentados na Subseção 4.3.
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Figura 4.2: Topologia com 30 nós ad hoc gerada aleatoriamente

4.3 Resultados

Os resultados são divididos categoricamente em dois casos. O primeiro caso se refere às simu-

lações utilizando como modulação o OFDM, à taxa de 54 Mpbs, onde o canal não possui desva-

necimento. O segundo se refere às simulações utilizando DBPSK, à taxa de 1 Mbps, onde o canal

possui diferentes níveis de desvanecimento. Avalia-se a qualidade de experiência percebida pelo

usuário, tendo como base as métricas PSNR e SSIM.

A Subseção 4.3.1 apresenta os resultados obtidos para o primeiro caso, enquanto a Subseção

4.3.2 apresenta os resultados obtidos para o segundo caso.
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4.3.1 Caso OFDM

Nestas simulações, procura-se avaliar até que ponto, por motivos de competição ou mobilidade,

a transmissão de vídeo com resolução 720p é factível, levando em conta os valores obtidos nos

cálculos das métricas de avaliação de qualidade utilizadas.

A Figura 4.3 mostra a razão de pacotes recebidos em função da velocidade dos nós móveis e

quantidade de �uxos concorrentes. Primeiramente, é possível notar que o aumento da velocidade

dos nós possui maior impacto que o aumento do número de �uxos simultâneos. Pode-se observar

que, para 3 �uxos concorrentes, ao aumentar a velocidade dos nós de 1 m/s para 3 m/s, perde-se

27.39% mais pacotes, enquanto o aumento de 3 para 7 clientes com velocidade de 3 m/s resulta

em perda de apenas 13.58%.

No caso onde o número de clientes é 7, a rede está saturada de tal maneira que a mobilidade não

possui in�uência signi�cativa na taxa de recebimento de pacotes, de modo que, como observado na

Figura 4.3, em média, mais pacotes foram recebidos para a velocidade de 1 m/s que para quando

os nós estão estáticos.
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Figura 4.3: Taxa de chegada de pacotes no caso OFDM

A Figura 4.4 mostra o PSNR médio calculado em função da velocidade dos nós móveis e da

quantidade de �uxos concorrentes. Observa-se que, em geral, os níveis de PSNR acompanham as

taxas de pacotes recebidos. As barras do grá�co se encontram mais próximas em altura umas das

outras, pois há escalonamento devido ao fato de que o PSNR mínimo, que ocorre para o caso onde

não são recebidos pacotes, é 12.70.

Observa-se, especialmente, que no caso onde existem 5 �uxos simultâneos, ainda que mais

pacotes tenham sido recebidos quando os nós estão estáticos que quando possuem velocidade 1

m/s, conforme mostra a Figura 4.3, os níveis de PSNR são maiores no caso de velocidade 1 m/s.

Este fenômeno pode ser explicado pelos fundamentos explanados no Capítulo 2, onde argumenta-se
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que não há garantia de relação direta proporcional entre pacotes recebidos e valor do PSNR. Desta

forma, este resultado nos leva a induzir que, no caso de velocidade 1 m/s, foram recebidos pacotes

de maior importância para o vídeo.
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Figura 4.4: PSNR médio no caso OFDM

A Figura 4.5 mostra o SSIM médio calculado em função da velocidade dos nós e quantidade

de �uxos simultâneos na rede. Observa-se que os valores calculados também acompanham, em

geral, as taxas de pacotes recebidos, e que, à medida em que o número de clientes aumenta, as

velocidades dos nós passam a ter menor impacto na qualidade de vídeo percebida.

Um caso especial, no entanto, é o caso onde existem 5 clientes simultâneos. Embora o cálculo

de PSNR tenha resultado em um valor maior no caso onde a velocidade é 1 m/s, o SSIM mostra o

maior nível como sendo o caso em que os nós estão estáticos. Isso exempli�ca a diferença das duas

métricas utilizadas, ainda que a diferença não seja grande para este vídeo, que contém apenas 256

quadros.

Após observados os três grá�cos, é posssível realizar uma análise de viabilidade na rede imple-

mentada para estes cenários de mobilidade e contenção. Vishwanath et al. [34], assim como outros

na literatura, de�nem para o PSNR os valores 25 dB e 31 dB como indicadores de qualidade ra-

zoável e boa, respectivamente. Pudlewski e Melodia [35] de�nem para o SSIM o valor de 0.8 como

limite inferior para o qual a qualidade percebida é boa. A partir destas considerações, de�ne-se os

limites de 27 dB e 0.75 como sendo os mínimos níveis aceitáveis para uma percepção inteligível do

vídeo, calculados nas métricas PSNR e SSIM, respectivamente. Salienta-se que estes valores foram

selecionados não de forma a indicar boa qualidade de vídeo, mas sim como limites inferiores para

serem utilizados na avaliação das redes.

Tendo como base o limite do PSNR, tem-se que a rede implementada pode suportar no máximo

4 clientes simultâneos, estáticos ou se movendo a uma velocidade de 1 m/s. Os vídeos resultantes,

nestes casos, possuirão um nível de distorção aceitável para os clientes, ainda que estejam longe
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Figura 4.5: SSIM médio no caso OFDM

do ideal. Por outro lado, baseando-se no limite da métrica SSIM, tem-se que a rede pode suportar

até 6 clientes simultâneos, sendo que, em nenhum caso de velocidade 3 m/s, o vídeo resultante

seria aceitável. Este resultado exempli�ca as múltiplas interpretações que podem ser feitas paras

as diferentes métricas. Faz-se oportuno lembrar que, dentre os �uxos simultâneos, apenas um

deles é a transmissão do vídeo codi�cado à taxa de 2 Mbps que está sendo analisado. Os �uxos

concorrentes são de dados gerados no mesmo hospedeiro e tem taxa de 1 Mbps.

4.3.2 Caso com desvanecimento

Nestas simulações, procura-se avaliar até que ponto, por motivos de competição ou mobilidade,

a transmissão de vídeo com resolução CIF (352×288) é factível, levando em conta os valores obtidos

nos cálculos das métricas de avaliação de qualidade utilizadas. Os resultados estão subdivididos

em cinco categorias, separadas pelo valor do parâmetro K da distribuição Rice. Nestas simulações

são comparados os protocolos de roteamento AODV e OLSR.

4.3.2.1 Desvanecimento com K = 0

O desvanecimento com K = 0 trata do pior cenário, onde a potência do sinal de visada direta

é desprezível, ou nulo, em relação à soma das potências das componentes de espalhamento. Sendo

assim, dentro os cenários testados, este é o que produz os piores resultados. À medida em que K

aumenta, a potência do sinal se mantém mais próxima da média, e a probabilidade de receber e

decodi�car corretamente os pacotes aumenta.

As Figuras 4.6 e 4.7 mostram a razão de pacotes recebidos, em função da velocidade dos nós

móveis e quantidade de �uxos concorrentes, para os protocolos AODV e OLSR. Primeiramente,
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é possível notar que, para o protocolo AODV, existem casos em que a taxa de recebimento de

pacotes foi maior em casos de mobilidade do que no caso em que os nós estão estáticos. Isso pode

ser explicado pela alta variância obtida, especialmente no caso K = 0.

Nota-se, de forma interessante, que o AODV é mais inconsistente que o OLSR, apresentando

mais casos onde o cenário de melhores condições apresenta piores resultados quando comparado a

cenários de piores condições. A razão para a frequência de tais ocorrências se deve à característica

reativa do protocolo, pois o AODV gera pacotes RREQ e RRER em demasiado devido às perdas

de rotas, ocasionando em descobertas de rotas instáveis. Além disso, toda vez que o nó relay deseja

descobrir uma rota, ou recuperar uma rota perdida, ele deve enviar o RREQ, e desta forma, basta

um nó perder o pacote que todo o processo é perdido. O OLSR, neste quesito, é mais interessante,

pois, por se proativo, troca mensagens periódicas independente da demanda por rota. Desta

forma, mesmo havendo a probabilidade de perda dos TCs, o OLSR possui maior probabilidade

de descobrir rotas adequadas em condições pí�as de canal, já que os envia continuadamente e em

maior quantidade.

Observa-se que maiores taxas de recebimento, favorecendo o protocolo OLSR, ocorreram em

quase todos os cenários, tanto para o aumento na velocidade dos nós, quanto para o aumento do

número de clientes. A maior diferença entre as performances dos protocolos ocorre no caso de

apenas 1 �uxo e velocidade dos nós equivalente a 1 m/s. Nesta situação, observa-se uma diferença

de pouco mais de 10% de pacotes recebidos, o que se traduz num desempenho 54.26% superior

para o OLSR, quando comparado ao AODV. A maior taxa de recebimento de pacotes observada

é de apenas 28.93%, para apenas 1 �uxo e com os nós estáticos, um valor ainda muito baixo.
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Figura 4.6: AODV: Taxa de chegada de pacotes para K = 0

As Figuras 4.8 e 4.9 mostram o PSNR médio calculado para os casos das Figuras 4.6 e 4.7.

Observa-se que, em geral, os níveis de PSNR acompanham as taxas de pacotes recebidos. As barras

do grá�co se encontram mais próximas em altura umas das outras, pois há escalonamento devido
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ao fato de que o PSNR mínimo, que ocorre para o caso onde não são recebidos pacotes, é de 12.70.

Observa-se que, para o protocolo AODV, no caso onde existem 3 clientes, o nível médio do

PSNR é maior no caso onde os nós são estáticos que no caso onde possuem velocidade de 1 m/s,

ainda que mais pacotes tenham sido recebidos para a velocidade de 1 m/s, conforme mostra a Figura

4.6. Novamente, este fenômeno pode ser explicado pelos fato de que diferentes tipos de quadros,

e consequentemente diferentes pacotes, afetam a qualidade do vídeo distintamente. Desta forma,

este resultado nos leva a inferir que, no caso onde os nós são estáticos, foram recebidos pacotes de

maior importância para o vídeo.

O desempenho do protocolo OLSR é superior quando considerados os valores de PSNR. Os

únicos casos em que os valores de PSNR favorecem o protocolo AODV são os cenários de velocidade

1 m/s e 3 m/s para 3 �uxos simultâneos e o cenário onde existem 2 clientes e nós com velocidade

3 m/s.

As Figuras 4.10 e 4.11 mostram o SSIM médio calculado para os mesmos casos. Observa-se

que os valores calculados acompanham, em geral, os níveis de PSNR. Observa-se, também, que as

diferenças de número de clientes e velocidade dos nós impactam minimamente os valores obtidos.

Baseando-se nos valores obtidos no cálculo do SSIM, é possível notar que o protocolo OLSR possui

desempenho superior ao AODV em praticamente todos os cenários, ainda que mínimamente.

Após serem analisados todos os grá�cos, é posssível realizar uma análise de viabilidade na rede

implementada para estes cenários de mobilidade e contenção. Mantém-se a de�nição de limites

de 27 dB e 0.75 como sendo os níveis mínimos aceitáveis, calculados nas métricas PSNR e SSIM,

respectivamente.

O maior valor de PSNR observado é 20.35 dB e, de SSIM, 0.674, ambos muito distantes dos

valores estipulados. Desta forma, con�gura-se inviável a transmissão de vídeos sob o ponto de
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vista da qualidade de experiência. Obviamente, isto ocorre devido à péssima condição de canal,

pois K = 0.

O protocolo OLSR apresentou desempenho superior ao AODV na maioria dos cenários. Isso

pode ser explicado pelo fato de que o canal possui elavada taxa de erro de pacotes, afetando as

mensagens periódicas dos dois protocolos, mas como o AODV utiliza o envio de requisições de

rota (RREQ) apenas sob demanda, e estes, ao serem perdidos, di�cultam a descoberta de rotas, o

desempenho inferior do AODV é justi�cado. Além disso, quanto maior o número de saltos entre o
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relay, mais instáveis são as rotas do AODV.

A Figura 4.12 mostra um exemplo de um quadro bastante degradado, que ocorre com frequência

signi�cativa no caso de desvanecimento em que K = 0. Esta imagem exempli�ca a não adequação

da transmissão de vídeo neste canal. Assim, é extremamente dí�cil identi�car os objetos da imagem.
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Figura 4.12: Quadro de vídeo bastante degradado para K = 0

4.3.2.2 Desvanecimento com K = 5

O desvanecimento com K = 5 apresenta melhoras consideráveis se comparado ao caso anterior.

Isso ocorre por conta das características intrínsicas do modelo de Rice para o canal. Com o

parâmetro K �xado em 5, a potência da soma das componentes de espalhamento de sinal é apenas

um quinto da potência em visada direta, ou seja, a potência de linha de visada é aproximadamente

7 dB maior que a potência agregada dos componentes de espalhamento.

As Figuras 4.13 e 4.14 mostram a taxa de pacotes recebidos em função da velocidade dos nós

móveis e quantidade de �uxos concorrentes, para os protocolos AODV e OLSR. É possível observar

que existem cenários em que a taxa de recebimento de pacotes é superior a 50%, sendo a maior

medição 52.64%. Isso mostra uma melhora de 23.87% se comparada com o mesmo cenário do caso

anterior. Nota-se, nos grá�cos, que, para este caso, a in�uência da mobilidade nos resultados se

torna um pouco mais expressiva.

O protocolo OLSR mostra um desempenho levemente superior ao AODV nos cenários com 1

e 2 clientes, excetuando-se os de maior velocidade, igual a 3 m/s. O AODV produz um resultado

superior ao OLSR nos cenários onde existem 3 �uxos simultâneos e isso pode ser justi�cado pelo

fato do AODV desperdiçar menos banda em mensagens de controle. Todavia, será notado a seguir,

que, utilizando a métrica SSIM, o desempenho do AODV é, na verdade, quase idêntico ao OLSR

nos casos de alta contenção e mobilidade.

As Figuras 4.15 e 4.16 mostram o PSNR médio calculado em função da velocidade dos nós

móveis e da quantidade de �uxos concorrentes. Observa-se que os níveis de PSNR acompanham as

taxas de pacotes recebidos, ainda que os níveis no grá�co do PSNR se encontrem mais equalizados.

Comparando o maior valor de PSNR para K = 5 com o maior valor quando K = 0, nota-se uma

melhora de pouco mais de 14%.

No cenário onde existem 3 clientes e a velocidade dos nós é de 3 m/s os níveis médios de PSNR

para os protocolos AODV e OLSR são, respectivamente 23.64 e 22.61. Ao observar a Figura 4.14,
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nota-se que a taxa de recebimento de pacotes para o protocolo OLSR é superior. De modo ainda

mais curioso, como será mostrado a seguir, o desempenho do protocolo OLSR, ainda no mesmo

caso, volta a ser considerado superior quando a métrica SSIM é utilizada.

Ainda na análise dos valores de PSNR, os desempenhos dos protocolos AODV e OLSR são

bastante equivalentes, ainda que o primeiro tenha um desempenho um pouco melhor. O AODV é

superior no caso onde existem 3 clientes.

69



1 2 3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
S

N
R

 m
é

d
io

Número de fluxos

 

 

26.76 26.33 26.27 26.29
25.51 25.04

26.64
26.01

23.64

Velocidade = 0m/s

Velocidade = 1m/s

Velocidade = 3m/s

Figura 4.15: AODV: PSNR médio para K = 5
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Figura 4.16: OLSR: PSNR médio para K = 5

As Figuras 4.17 e 4.18 mostram o SSIM médio calculado em função da velocidade dos nós e

quantidade de �uxos simultâneos na rede. Observa-se que os valores calculados seguem o mesmo

padrão já observado nos grá�cos anteriores. Comparando o maior valor de SSIM para K = 5 com

o maior valor quando K = 0, nota-se uma melhora de quase 15%. Na média, os valores da métrica

SSIM, quando K = 5, superam os valores do caso K = 0 em 17.74%.

Tendo como base os valores obtidos no cálculo do SSIM, é possível notar que o protocolo

OLSR possui desempenho superior ao AODV em praticamente todos os cenários onde existem 1 e
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2 �uxos simultâneos, ainda que esta diferença não seja grande. O AODV, por outro lado, possui

desempenho superior nos cenários onde o número de clientes é de 3. Calculando a média simples

dos resultados, o OLSR atinge o valor de 0.7493, enquanto o AODV alcança apenas 0.7474.
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Após serem observados todos os grá�cos, é posssível realizar uma análise de viabilidade na rede

implementada para estes cenários de mobilidade e contenção. Observando as mesmas de�nições

para os outros casos, tem-se que a rede, nessas condições, seria inviável para a transmissão do

vídeo em quase todos os casos. Isso ocorre devido desvanecimento que ainda se encontra intenso.
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Considerando o PSNR, não há viabilidade em qualquer caso. O maior nível de PSNR observado

é 26.76 dB, valor muito próximo do mínimo aceitável, mas ainda abaixo. Por outro lado, tomando

como base o limite do SSIM, tem-se que a rede implementada seria viável para apenas alguns

cenários, com nós estáticos ou de velocidade 1 m/s, e 1 ou 2 clientes. Já a rede implementada com

o protocolo AODV ainda seria viável para 3 clientes nas mesmas velocidades.

Os resultados para os protocolos AODV e OLSR são bastante similares para este caso de

desvanecimento. Uma consistência maior foi observada apenas no caso onde existem 3 clientes, em

que o protocolo AODV foi superior em todas as métricas.

4.3.2.3 Desvanecimento com K = 10

O desvanecimento com K = 10 possui, em geral, valor de variância bastante reduzido, com-

parado aos casos anteriores. Novamente, As Figuras 4.19 e 4.20 mostram a taxa de pacotes

recebidos em função da velocidade dos nós móveis e quantidade de �uxos concorrentes, para os

protocolos AODV e OLSR. Em apenas um cenário a taxa de recebimento foi superior a 60%,

chegando à marca de 64.24%, no caso onde existe apenas 1 cliente, os nós são estáticos e o pro-

tocolo utilizado é o OLSR. O aumento da taxa neste cenário é de 22.66% em relação ao mesmo

cenário no caso de desvanecimento anterior. Nota-se, neste grá�co, que o aumento da velocidade

dos nós impacta em mais perdas de pacotes que o aumento do número de clientes.

O protocolo OLSR se mostra superior em praticamente todos os cenários avaliados, devido às

razões já mencionadas, onde seu excesso de mensagens de controle o favorece quando comparado

à característica reativa do protocolo AODV. Além disso, a maior consistência de resultados de

ambos os protocolos, em relação aos casos de desvanecimento intenso, existe, pois à medida em

que K aumenta, o modelo probabilístico gera valores de potência com menor grau de afastamento

entre si, produzindo resultados com desvios-padrão menores.

As Figuras 4.21 e 4.22 mostram o PSNR médio calculado em função da velocidade dos nós

móveis e da quantidade de �uxos concorrentes. Observa-se que os níveis de PSNR acompanham

as taxas de pacotes recebidos, ainda que as diferenças entre eles seja menor que as diferenças entre

as taxas.

O desempenho do protocolo OLSR é superior ao AODV em praticamente todos os cenários,

tanto para a variação do número de clientes quanto para a variação da velocidade dos nós.

Excetuam-se apenas o cenário onde existem 2 �uxos simultâneos e a velocidade dos nós é de 3

m/s e o cenário onde existem 3 �uxos simultâneos e velocidade de 1 m/s. Comparando o maior

valor de PSNR para K = 10 com o maior valor quando K = 5, nota-se uma melhora de pouco

mais de 12%.

As Figuras 4.23 e 4.24 mostram o SSIM médio calculado em função da velocidade dos nós e

quantidade de �uxos simultâneos na rede, para os protocolos AODV e OLSR. Observa-se que os

valores calculados seguem o mesmo padrão já observado nos grá�cos anteriores. Tendo como base

os valores obtidos no cálculo do SSIM, é possível notar que, para esta métrica, o protocolo OLSR

possui desempenho superior ao AODV em todos os cenários, tanto para variações de mobilidade

quanto para diferentes competições por canal na rede.
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Figura 4.19: AODV: Taxa de chegada de pacotes para K = 10
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Figura 4.20: OLSR: Taxa de chegada de pacotes para K = 10

Calculando uma média simples dos resultados de ambos protocolos, para todos os casos,

observa-se, em relação ao caso K = 5, uma melhora de apenas 3.18%. Esta melhora, no en-

tanto, não deve ser subestimada, já que adequa vários cenários para transmissão de vídeo em

condições mínimas. Comparando o meaior valor de SSIM para K = 10 com o maior valor quando

K = 5, nota-se uma melhora de pouco menos de 8%.

Após serem observados os três grá�cos, é posssível realizar a análise de viabilidade na rede nestas

condições de canal, mobilidade e competição. Mantendo-se as de�nições, nota-se que, tomando
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Figura 4.21: AODV: PSNR médio para K = 10

1 2 3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
S

N
R

 m
é

d
io

Número de fluxos

 

 

29.93

28.28

25.76

27.78
27.23

25.68

27.62

25.77 25.81

Velocidade = 0m/s

Velocidade = 1m/s

Velocidade = 3m/s
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como base o limite do PSNR, para o protocolo AODV, a rede é viável nos casos onde os nós são

estáticos, para 1, 2 e 3 clientes. Além disso, também é viável o cenário onde existe apenas 1 cliente

e velocidade dos nós é de 1 m/s. Para o protocolo OLSR, a rede é viável nos mesmos cenários

do AODV, porém com qualidade levemente superior. Além disso, também é viável o cenário onde

existem 2 �uxos simultâneos e a velocidade dos nós é de 1 m/s.

Ao utilizar a métrica SSIM, tem-se que, para o protocolo AODV, a rede é viável nos cenários

onde os nós são estáticos ou com velocidade de 1 m/s, para 1, 2 e 3 clientes. Para o protocolo OLSR,
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Figura 4.23: AODV: SSIM médio para K = 10
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Figura 4.24: OLSR: SSIM médio para K = 10

entretanto, a rede é viável em todos os cenários. Nos cenários estáticos a qualidade percebida pelo

cliente torna-se maior, e o vídeo resultante possui maior qualidade.

Os resultados para o protocolo OLSR foram superiores aos apresentados pelo protocolo AODV

para o desvanecimento com K = 10, tanto para o aumento do número de clientes quanto para o

aumento da mobilidade dos nós ad hoc.

A Figura 4.25 mostra um exemplo de um quadro com algumas degradações. Esta imagem
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exempli�ca a inteligibilidade da transmissão de vídeo neste tipo de canal. É interessante notar

que, o vídeo se assemelha a uma vídeo conferência, no que toca as característica estruturais. Outro

exemplo de quadro é mostrado na Figura 4.26. Hipoteticamente, estes quadros seriam observados

pelo usuário caso o mesmo estivesse inserido numa rede semelhante à rede simulada em questão.

Figura 4.25: Exemplo de quadro de vídeo degradado para K = 10

Figura 4.26: Exemplo de quadro de vídeo degradado para K = 10

4.3.2.4 Desvanecimento com K = 20

O desempenho da rede em canal de Rice de desvanecimento com K = 20 apresenta pequenas

melhoras se comparadas ao caso anterior em função do aumento do parâmetro K. Adicionalmente,

um fenômerno peculiar ocorre. Em outras palavras, o protocolo AODV passa a ter, na média,

desempenho superior ao OLSR.
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As Figuras 4.27 e 4.28 mostram a taxa de pacotes recebidos em função da velocidade dos nós

móveis e quantidade de �uxos concorrentes, para os protocolos AODV e OLSR. Observa-se que

nos cenários de menor mobilidade e menor número de clientes, as taxas superam 60% em ambos

os protocolos, sendo o AODV o responsável pelo maior valor observado, de 68.59%, em um cenário

com apenas 1 cliente e nós estáticos. A melhora neste cenário para este protocolo, em relação ao

caso em que K = 10, é de 24.89%. Observa-se a in�uência tanto do aumento da mobilidade dos

nós quanto do número de clientes na taxa de perda de pacotes.

O protocolo AODV apresentou uma signi�cativa melhora se comparado ao caso de desvaneci-

mento anterior, nos cenários onde existem 1 e 2 clientes. O OLSR apresentou melhora em alguns

cenários de menor mobilidade. De qualquer forma, o primeiro protocolo possui desempenho supe-

rior na grande maioria dos cenários avaliados.
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Figura 4.27: AODV: Taxa de chegada de pacotes para K = 20

As Figuras 4.29 e 4.30 mostram o PSNR médio calculado em função da velocidade dos nós

móveis e da quantidade de �uxos concorrentes. Observa-se que os níveis de PSNR acompanham

as taxas de pacotes recebidos, ainda que as diferenças entre eles seja menor que as diferenças entre

as taxas. Comparando o melhor valor de PSNR para K = 20 com o melhor valor quando K = 10,

nota-se uma melhora de pouco mais de 13%.

Observa-se, em especial, o cenário onde existem 3 clientes e os nós são estáticos. Ainda que a

taxa de recebimento de pacotes seja maior para o AODV, o PSNR médio é maior para o OLSR. O

desempenho também se inverte no cenário de 3 clientes e velocidade 1 m/s. Conforme mencionado

extensivamente, uma maior taxa de recebimento de pacotes não implica em melhor PSNR, quão

menos melhor qualidade vídeo.

O desempenho do protocolo AODV é superior ao OLSR em praticamente todos os cenários,

tanto quando se compara em termos do número de clientes, como também quando se compara em

termos da velocidade dos nós. Excetuam-se apenas os cenários onde existem 3 �uxos simultâneos,
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Figura 4.28: OLSR: Taxa de chegada de pacotes para K = 20

para nós estáticos ou com velocidade 3 m/s.
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Figura 4.29: AODV: PSNR médio para K = 20

As Figuras 4.31 e 4.32 mostram o SSIM médio calculado em função da velocidade dos nós e

quantidade de �uxos simultâneos na rede. O melhor caso, com K = 20, é superior em 7.69% ao

melhor caso quando K = 10. Tomando como base os valores obtidos no cálculo do SSIM, é possível

notar que, para esta métrica, o protocolo AODV possui desempenho superior para os cenários de

1 e 2 clientes, chegando a alcançar a marca de 0.84 no melhor cenário.
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Figura 4.30: OLSR: PSNR médio para K = 20
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Figura 4.31: AODV: SSIM médio para K = 20

Uma vez observados os grá�cos, é posssível realizar uma análise de viabilidade na rede imple-

mentada para estes cenários de mobilidade e contenção. De�ne-se, como de costume, os limites

de 27 dB e 0.75 para as métricas PSNR e SSIM, respectivamente, como sendo os mínimos níveis

aceitáveis tais que a experiência, ao assistir o vídeo, notada pelo usuário seja razoável.

Tendo como base o limite do PSNR, tem-se que, para o protocolo AODV, a rede é viável para

os casos onde os nós são estáticos ou com velocidade de 1 m/s, para 1 e 2 clientes. Para o protocolo

OLSR, a rede é viável nos cenários onde os nós são estáticos, para 1, 2 e 3 clientes.
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Figura 4.32: OLSR: SSIM médio para K = 20

Tendo como base o limite do SSIM, tem-se que, para o protocolo AODV, a rede é viável em

todos os cenários, exceto quando existem 3 �uxos concorrentes e a velocidade dos nós é de 3 m/s.

Isto é, o AODV apenas falha no pior caso. Já para o protocolo OLSR, entretanto, a rede não é

viável em qualquer cenário onde a velocidade dos nós é de 3 m/s. Este resultado mostra que, uma

vez que o canal é bom o su�ciente para que poucas mensagens AODV sejam perdidas, o protocolo

passa a ter rápida recuperação de rota, se tornando superior ao OLSR. Desta forma, como o canal

possui menos desvanecimento, mensagens de requisição de rota (RREQ) e suas respectivas respostas

(RREP), assim como mensagens de erro (RERR) são propagadas e corretamente recebidas com

maior probabilidade, completando os processos de descoberta e recuperação de rotas.

4.3.2.5 Desvanecimento com K tendendo a ∞

O desvanecimento com K → ∞ apresenta signi�cantes melhoras se comparado a todos os

outros casos. Este é o melhor caso, onde a potência do sinal recebido não varia sobre a média, e

com isso os cenários se tornam mais previsíveis e determinísticos.

As Figuras 4.33 e 4.34 mostram a taxa de pacotes recebidos em função da velocidade dos nós

móveis e quantidade de �uxos concorrentes, para os protocolos AODV e OLSR. Observa-se que a

taxa de recebimento de pacotes chega a 99.99% no cenário onde existe apenas 1 cliente e os nós

são estáticos para o protocolo AODV, apresentando uma melhora de 45.78% em relação ao caso

de desvanecimento anterior, onde K = 20. Nota-se, também, que a mobilidade in�uencia mais na

perda de pacotes que o aumento do número de clientes.

O protocolo AODV apresentou um desempenho superior ao protocolo OLSR em todos os

cenários, excetuando-se apenas os cenários onde existem 2 e 3 clientes e os nós são estáticos.

As Figuras 4.35 e 4.36 mostram o PSNR médio calculado em função da velocidade dos nós
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Figura 4.33: AODV: Taxa de chegada de pacotes para K →∞
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Figura 4.34: OLSR: Taxa de chegada de pacotes para K →∞

móveis e da quantidade de �uxos concorrentes nos dois protocolos. Os níveis de PSNR acompanham

as taxas de pacotes recebidos, ainda que as diferenças entre eles seja menor que as diferenças entre

as taxas. A melhora, comparando-se o melhor caso de cada, em relação ao caso anterior, onde

K = 20, chega a pouco mais de 29.4%. O maior valor alcançado é de 40.49, o maior valor possível

para este vídeo, considerando a taxa em que foi codi�cado e outro parâmetros.

O desempenho do protocolo AODV é superior ao OLSR em praticamente todos os cenários,

tanto para a variação do número de clientes quanto para a variação da velocidade dos nós.
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Excetuam-se apenas os cenários onde existem 2 e 3 �uxos simultâneos, para nós estáticos, e o

cenário onde existem 3 clientes e nós com velocidade 3 m/s.
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Figura 4.35: AODV: PSNR médio para K →∞
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Figura 4.36: OLSR: PSNR médio para K →∞

As Figuras 4.37 e 4.38 mostram o SSIM médio calculado em função da velocidade dos nós e

quantidade de �uxos simultâneos na rede. Observa-se que os valores calculados seguem o mesmo

padrão já observado nos grá�cos anteriores. A melhora do melhor cenário, em relação ao melhor

cenário do caso anterior, onde K = 5, é de aproximadamente 15.47%.

O protocolo AODV possui desempenho superior nos mesmos cenários do PSNR, e o maior valor

82



alcançado é de 0.97. Este valor corresponde ao maior valor alcançável para o vídeo. A perda de

0.03 corresponde aos erros inseridos no processo de codi�cação.
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Figura 4.37: AODV: SSIM médio para K →∞
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Figura 4.38: OLSR: SSIM médio para K →∞

Após serem observados todos os grá�cos, é posssível realizar uma análise de viabilidade na rede

implementada para estes cenários de mobilidade e contenção. De�ne-se os mesmos limites de 27

dB e 0.75 como sendo os mínimos níveis aceitáveis para métricas PSNR e SSIM, respectivamente.

Tendo como base os limites do PSNR e SSIM, tem-se que, para os dois protocolos, a rede

é viável para todos os cenários. A qualidade do vídeo percebida pelo usuário seria alta para a
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resolução utilizada, tendo uma piora signi�cativa nos casos de maior mobilidade.

O AODV mostrou desempenho superior ao OLSR para este caso de desvanecimento. Isso

mostra que, em um canal sem desvanecimento em pequena escala, o AODV é mais adequado ao

envio de sequências de vídeo devido ao fato de ser reativo e não introduzir excesso de mensagens

de controle na rede.

A Figura 4.39 mostra um exemplo de um quadro em alta qualidade.

Figura 4.39: Quadro de vídeo em alta qualidade para K →∞
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Capítulo 5

Conclusões

Os trabalhos foram realizados baseando-se em um cenário genérico de escoamento de tráfego de

uma rede LTE para uma rede WiFi ad hoc. No escoamento de dados de redes móveis, a rede ad hoc

se destina a complementar a entrega de dados originalmente direcionados para às redes celulares.

Avalia-se a qualidade de experiência percebida pelo usuário através de métricas de qualidade de

vídeo com referência em diferentes cenários de simulação.

As simulações são divididas em duas categorias, a primeira em cenários de canal sem desva-

necimento em pequena escala, possibilitando a transmissão de vídeos 720p à taxa de 54 Mbps.

A segunda se resolve em cenários de canal com desvanecimento, tornando-se adequado o uso da

modulação DBPSK, por ser mais robusta. Os cenários são categorizados de acordo com o canal,

quantidade de clientes e velocidade dos nós. Nota-se que, no primeiro caso, o �uxo em análise se

refere à transmissão de vídeo codi�cado à 2 Mbps, enquanto os �uxos concorrentes são de 1 Mbps.

Enquanto no segundo caso, todos os �uxos de dados possuem taxa de 128 Kbps. Os protocolos de

roteamento AODV e OLSR são comparados nos cenários com desvanecimento.

Salienta-se que os resultados obtidos estão intrinsecamente ligados às limitações e abstrações

consideradas. Estas simpli�cações ocorrem tanto no âmbito conceitual, ao não utilizar modelos

mais realistas de canal, desvanecimento e interfência, quanto no âmbito computacional, devido às

simpli�cações numéricas e tratamento estatístico. Além disso, desconsiderou-se, nas simulações,

aspectos de tráfego na rede LTE.

As simulações em OFDM mostram que, tomando como base o limite do SSIM, tem-se que

a transmissão de vídeo codi�cado a 2 Mbps é adequada quando existem, no máximo, outros 5

clientes, na mesma rede, recebendo tráfegos de 1 Mbps cada. No entanto, o vídeo não apresenta

boa qualidade em qualquer caso em que os nós se movem à velocidade de 3 m/s. Assim, a

mobilidade afeta severamente a percepção da qualidade de vídeo quando se utiliza-se a modulação

OFDM. Além disso, há de se perceber que, quando há maior competição por canal, pouca diferença

faz a mobilidade, pois a rede já se encontra saturada e os pacotes são atrasados ou, na maioria das

vezes, perdidos em �las.

As simulações com desvanecimento permitiram a obtenção de resultados ainda mais interes-

santes, os quais são resumidos como se segue.
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• O desvanecimento pode degradar o sinal de tal forma que, assim como os de dados, muitos

pacotes de controle são perdidos. Este fato ocasiona diferentes fenômenos em cada protocolo

de roteamento, AODV e OLSR. No protocolo AODV, os pacotes RREQ, RREP e RERR

são originados apenas quando há demanda por rota ou perda da mesma. Para que tais

pacotes não alcancem o destino, basta a falha na transmissão de um nó intermediário para

que o processo falhe. Como estes pacotes são gerados em momentos especí�cos e em pouca

quantidade, a recuperação pode demorar bastante tempo, afetando a consistência das rotas.

O protocolo OLSR, no entanto, envia mensagens atualizadas sobre o estado do enlace perio-

dicamente, independente da existência de demanda. Sendo assim, as rotas, no decorrer do

tempo, se tornam mais estáveis. As simulações mostraram que, devido a essas características,

o protocolo OLSR é superior ao AODV nos casos onde o canal é pior. Enquanto nos casos

de melhor canal, o AODV supera o OLSR. De acordo às simulações, o valor do parâmetro K

da distribuição de Rice onde o OLSR é ultrapassado é 20.

• Nos canais com desvanecimento em pequena escala, obversou-se que, em geral, o valor do

parâmetro K da distribuição de Rice com o qual a experiência do vídeo se torna minimamente

adequada é 10. Valores de K inferiores à este não são adequados para cenários de escoamento

de tráfego por redes ad hoc. As simulações mostram, ainda, que mesmo em canais com pouco

desvanecimento, a qualidade do vídeo percebida pelo usuário ainda é degradada quando há

mobilidade um pouco mais intensa, com os usuários andando a 3 m/s. Desta forma, neste

caso, a qualidade do vídeo é adequada, mas não excelente.

Ao interpretar os resultados oriundos deste trabalho, percebe-se que o desempenho das redes

ad hoc em cenário de escoamento é limitado por diferentes fatores de acordo com a qualidade de

canal. Em boas condições de canal, a performance da rede se resolve ao uso e�ciente do canal por

parte do protocolo de roteamento. Além disso, a velocidade com que o protocolo responde à perda

de rota dita a performance da rede em cenários de maior mobilidade. Entretanto, quando o canal

se deteriora, este tempo de reação do protocolo não possui tanta importância, uma vez que rotas

instáveis são geradas mesmo em cenários de menor mobilidade. Sendo assim, nestes cenários, o

desempenho é limitado pelo empenho do protocolo em gerar de rotas estáveis. Isto se traduz, na

maioria dos casos, na persistência de informar os nós com os dados pertinentes para construção da

tabela de roteamento com rotas tão atualizadas quanto possível.

A partir destas considerações, propostas de modi�cações dos protocolos de roteamento podem

ser objetos de estudo interessantes para trabalhos futuros. Uma proposta a ser avaliada, por

exemplo, seria a utilização de um algoritmo não linear para a retransmissão do pacote de requisição

de rota do AODV (RREQ). Isto é, logo após aferiado a demanda por rota, os primeiros RREQ

seriam transmitidos com maior agressividade, ou seja, menor intervalo de tempo entre os pacotes,

enquanto à medida que o tempo passa, este intervalo seria incrementado através de um algoritmo

bem de�nido.

Outros trabalhos a serem realizados envolvem a utilização de informações a nivel de rede para

otimizar o escoamento de dados. Sendo assim, o cenário LTE poderia ser explorado em diversos

aspectos, como, por exemplo, a seleção ótima de nós relay para facilitar o escoamento. Outra opção

se refere à alocação e�ciente de recursos da rede LTE para prover suporte a múltiplos pontos de
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repasse e taxas apropriadas para escoamento. Não obstante, diferentes modelos de relay poderiam

ser avaliados, incluíndos relays com inteligência e alguma capacidade decisória de direcionar o

tráfego.

Em todo caso, cada proposta podem ser estudada através de simulações computacionais que se

tornaram tangíveis devido à ferramente EvalVid e aos avanços, no simulador NS-3, proporcionados

pelo desenvolvimento deste trabalho.
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