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RESUMO

A popularização das redes sem fio e a crescente proliferação de dispositivos móveis reque-

rem o desenvolvimento de mecanismos de controle de mobilidade que suportem as diferentes

demandas de tráfego sob características de rede diversas. Um grande obstáculo no desenvol-

vimento deste tipo de tecnologia é a complexidade envolvida no gerenciamento de todas as

informações de mobilidade, principalmente quando se considera um grande número de obje-

tos móveis (MO), bem como toda a sobrecarga de sinalização necessária para controlar estes

procedimentos na rede de maneira eficiente. Várias iniciativas propostas pela comunidade ci-

entífica tratam deste assunto de maneira ineficiente, apresentando soluções que dependam da

atuação explítica do MO, responsável por acionar o processo de mobilidade, geralmente guiada

exclusivamente por aspectos físicos, tais como RSSI (Received Signal Strength Indicator) dos

pontos de acesso candidatos. Diante disso, este trabalho tem como objetivo conceber, avaliar

e validar uma sofisticada infraestrutura de comunicação para o gerenciamento de mobilidade

em sistemas WiNeMO (Wireless Networking for Moving Objects), fazendo uso da flexibilidade

provida pelo paradigma das Redes Definidas por Software, onde as funções de rede, incluindo

o gerenciamento de mobilidade e QoS (Quality of Service), podem ser facilmente estendidas

pela integração do OpenFlow e do IEEE 802.21. Para uma melhor avaliação, as análises foram

realizadas no plano de controle e no plano de dados, demonstrando que a solução proposta su-

pera significativamente as capacidades de sistemas SDN típicos, permitindo a entrega de tráfego

multimídia com garantias de QoS e níveis aceitáveis de QoE (Quality of Experience).

Palavras-chave: Controle de Mobilidade, Redes Definidas por Software, Qualidade de Serviço,

Qualidade de Experiência, Balanceamento de Carga.
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Defined Approach
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ABSTRACT

The spread of wireless networks and growing proliferation of mobile devices require the deve-

lopment of mobility control mechanisms to support the different demands of traffic in different

network conditions. A major obstacle to developing this kind of technology is the complexity

involved in handling all the information about the large number of Moving Objects (MO), as

well as the entire signaling overhead required to manage these procedures in the network. Des-

pite several initiatives have been proposed by the scientific community to address this issue they

have not proved to be effective since they depend on the particular request of the MO that is res-

ponsible for triggering the mobility process. Moreover, they are often only guided by wireless

medium statistics, such as Received Signal Strength Indicator (RSSI) of the candidate Point of

Attachment (PoA). Thus, this work seeks to develop, evaluate and validate a sophisticated com-

munication infrastructure for Wireless Networking for Moving Objects (WiNeMO) systems by

making use of the flexibility provided by the Software-Defined Networking (SDN) paradigm,

where network functions are easily and efficiently deployed by integrating OpenFlow and IEEE

802.21 standards. For purposes of benchmarking, the analysis was conducted in the control and

data planes aspects, which demonstrate that the proposal significantly outperforms typical IP-

based SDN and QoS-enabled capabilities, by allowing the network to handle the multimedia

traffic with optimal Quality of Service (QoS) transport and acceptable Quality of Experience

(QoE) over time.

Keywords: Mobility Management, Software-Defined Networking, Quality of Service, Quality

of Experience, Load Balancing.
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Capítulo 1

Introdução

O futuro da Internet requer a adoção de uma abordagem radicalmente inovadora, com-

posta por redes convergentes de larga escala capazes de interconectar uma enorme quantidade

de Objetos Móveis (Moving Objects – MOs), que vão desde carros, drones, barcos e disposi-

tivos cyber-físicos, até os amplamente utilizados dispositivos móveis pessoais (smartphones,

smartwatches, sensores corporais etc.). Neste cenário, as Redes sem Fio para Objetos Móveis

(Wireless Networking for Moving Objects – WiNeMO) [GANCHEV; CURADO; KASSLER, 2014]

vem ganhando cada vez mais notoriedade, uma vez que oferecem a perspectiva de uma infra-

estrutura inovadora que visa maximizar o uso da Internet em diferentes formas e padrões de

comportamento.

Em sistemas WiNeMO os MOs atuam como nós de rede autônomos (ou semi-autônomos),

que se movem em diversos padrões e velocidades enquanto se comunicam. Os MOs são embar-

cados com interfaces de comunicação de diferentes tecnologias (e.g. IEEE 802.11 [ANSI-IEEE,

2003], 3GPP 3G [3GPP, 2015]/4G [3GPP, 2008] e SIGFOX [SIGFOX, 2015]) que podem ser

utilizadas para transmissões/recepções simultâneas (capacidade denominada multihoming [RE-

BAY, 2011]) como forma de expandir as capacidades do sistema de rede. Como resultado disso,

é esperado que os sistemas WiNeMO integrem uma grande quantidade de MOs autônomos

que apresentem características diversas de mobilidade e comunicação, ao mesmo tempo que

fazem uso do multihoming para comunicar-se ubiquamente. Neste contexto, MOs geralmente

assumem um papel bem generalista devido principalmente a sua heterogeneidade (i.e. tipos,

plataformas, tecnologias e padrões de comportamento). Isto lhes permite agir de forma bastante

diversificada, bem como desempenhar diferentes funções em um determinado ambiente (desde

a simples navegação na web até sensoriamento em um ambiente físico).

As cidades inteligentes, como exemplo de uso de sistema WiNeMO, pressupõem uma quan-

tidade massiva de MOs espalhados pelo ambiente, atuando de forma integrada para dar apoio
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as suas diferentes aplicações e serviços (como sistema de transporte inteligente, supervisão de

veículos/cidadãos etc.). A necessidade de se implantar o uso integrado de MOs dos mais vari-

ados tipos, plataformas, tecnologias e padrões de comportamento torna a heterogeneidade do

sistema WiNeMO algo muito desafiador. Tal situação é responsável pelo aumento da complexi-

dade e impõe a adoção de mecanismos de controle, gerenciamento e orquestração adequados ao

sistema WiNeMO que atuem desde a camada física até a de aplicação, com objetivo de garantir

a utilização dos serviços e, dos cada vez mais escassos recursos de rede, de forma eficiente.

Uma infraestrutura de serviços diferenciada pode desempenhar um papel fundamental para

lidar com as questões anteriormente descritas, exigindo que a Internet do Futuro (Future In-

ternet – FI) [FELDMANN, 2007] evolua no sentido de uma nova arquitetura que seja flexível à

incorporação de serviços inovadores, de modo a alcançar mais agilidade, escalabilidade e con-

fiabilidade [JäPPINEN; GUARNERI; CORREIA, 2013]. De uma maneira geral é essencial que a in-

fraestrutura incorpore capacidades adequadas no plano de controle para manter os MOs sempre

melhor conectados enquanto se deslocam através de diferentes redes, provendo a mobilidade de

forma transparente [GOLMIE, 2009]. Para tal, o serviço de transporte necessita de canais de rede

que atendam aos requisitos (e.g. largura de banda mínima, tolerância a atraso – delay, perda e

variação do atraso – jitter etc.) de Qualidade de Serviço (Quality of Service – QoS) das apli-

cações em execução, incluindo serviços multimídia. O objetivo disso é garantir bons níveis de

Qualidade de Experiência (Quality of Experience – QoE) (i.e. percepção do usuário na quali-

dade de um conteúdo recebido) enquanto se deslocam entre redes e/ou tecnologias de acesso,

de uma forma completamente transparente [CAPELA; SOARES; NEVES; SARGENTO, 2011].

Tendo em vista a necessidade de se adotar mecanismos e estratégias avançadas, o plano

de controle deve ser otimizado para fornecer perspectivas de escalabilidade, atualmente uma

das maiores preocupações em sistemas WiNeMO [GANCHEV; CURADO; KASSLER, 2014]. Di-

ante disso, um plano de controle infraestruturado (network-initiated), onde funções (medição,

processamento e configuração) são executadas em sistemas dentro da infraestrutura (como con-

troladores centrais e/ou nós de rede distribuídos) e não no MO, mostra-se mais adequado ao

ambiente WiNeMO, por perspectivas de maior agilidade, capacidade de processamento e arma-

zenamento, sustentabilidade energética, disponibilidade, dentre outras. Além disso, os MOs, ca-

racteristicamente, apresentam recursos limitados (como suprimento de energia, processamento,

armazenamento e comunicação), o que coloca em risco sua sobrevivência no sistema e pode

aumentar bastante o tempo de resposta, prejudicando a QoS.

A complexidade da abordagem do plano de controle infraestruturado, e sua sobrecarga, au-

menta exponencialmente a diversidade dos nós que compõem a topologia adjacente (tais como
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roteadores, switches e pontos de acesso sem fio), uma vez que é preciso ter ciência das dife-

rentes interfaces para implementar APIs (Application Programming Interfaces) que permitam

interagir individualmente com cada equipamento presente, para assim operar sobre (monitorar

e/ou controlar) sua configuração.

À vista disso, o paradigma de Redes Definidas por Software (Software-Defined Networking

– SDN) [BOUCADAIRM; JACQUENET, 2014] se destaca nesse cenário por desacoplar o plano de

dados do plano de controle, de modo que funções implementadas em hardware de dispositivos

de rede sejam executadas em software. No geral, a inteligência da rede é controlada por software

hospedado em uma unidade lógica central (controlador), onde o controle de estado da rede é

realizado por meio de um protocolo único, bem conhecido e agnóstico a fabricantes, como o

OpenFlow [MCKEOWN et al., 2008], atualmente a mais notável instância do paradigma SDN.

Trabalhos anteriores [CASTILLO et al., 2014][CASTILLO-LEMA et al., 2014] de nosso grupo

de pesquisa introduziram mecanismos avançados de plano de controle para ambientes SDN,

capazes de gerenciar dinamicamente o aprovisionamento de recursos, como estados de sobre-

reserva por classe de serviço (Class of Service – CoS) [NETO; CERQUEIRA; CURADO; MONTEIRO;

MENDES, 2007], por exemplo, suportados por cada nó de rede que compõem um determinado

caminho de dados [NETO; MONTEIRO; CURADO; MENDES, 2008] em uma infraestrutura de rede

cabeada, por meio do controle de sinalização provido pelo OpenFlow. Além disso, o conceito de

redes auto-organizáveis [KAMAMURA et al., 2011] é adotado por estes mecanismos, permitindo

assim o ajuste automático do estado da rede sem qualquer intervenção humana.

Os principais avanços alcançados através deste mecanismo de controle incluem: (i) sobre-

aprovisionamento de todo o sistema durante a sua inicialização (system bootstrapping), em ter-

mos de múltiplos caminhos de dados (data path) com suporte à QoS; (ii) decisões locais, reali-

zadas pelo controlador SDN (controle de admissão e resiliência), e orientadas à qualidade, com

base na informação de estado da rede (disponível localmente); (iii) abordagem de sinalização

restrita, reduzindo eventos instantâneos de consulta para uma melhor relação custo-benefício

(i.e. baixas taxas de carga de sinalização, tempo de resposta, armazenamento de informações

de estado de recursos e processamento da rede) além de perspectivas de escalabilidade; (iv)

ajuste dinâmico dos padrões de sobre-reserva em tempo de execução, levando em considera-

ção os requisitos de QoS das sessões ativas (e.g. largura de banda mínima e tolerância máxima

a atraso e perda) e condições atuais da rede (neste contexto, se refere à largura de banda utili-

zada/reservada, média de atraso e perda), com o objetivo de assegurar a QoE ao longo do tempo;

e (v) comunicação baseada em grupo, possibilitando o transporte de dados com largura de banda

reduzida, visando a otimização dos recursos. As avaliações destes mecanismos [CASTILLO et al.,
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2014][CASTILLO-LEMA et al., 2014] confirmaram seus benefícios quando comparados a outras

abordagens de controle de QoS atualmente disponíveis.

Apesar de todos os benefícios descritos acima, o referido mecanismo de gerência do plano

de controle não é adequado para sistemas WiNeMO, uma vez que não foi projetado para lidar

com as particularidades das comunicações sem fio e dos processos de mobilidade.

A imprevisibilidade por trás dos sistemas WiNeMO de larga escala, principalmente em rela-

ção à densidade e padrões de mobilidade de MOs, torna o controle de QoS em redes sem fio uma

tarefa muito difícil [GANCHEV; CURADO; KASSLER, 2014]. Em um típico cenário, por exemplo,

quando se lida com a questão da mobilidade entre as células sem fio, o plano de controle deve

evitar interrupção/degradação das sessões em execução nos MOs quando se deslocam para re-

des móveis altamente saturadas. Assim, um controle de admissão móvel orientado à qualidade

é necessário para o plano de controle WiNeMO, como forma de garantir que os MOs estejam

sempre melhor conectados, permitindo-lhes alcançar uma melhor eficiência de mobilidade e de

utilização da rede sem fio. Além disso, o controle de admissão móvel orientado à qualidade

permitirá melhor acomodação dos MOs que necessitem de garantias de QoS, assegurando bons

níveis de QoE.

Diante do exposto, o plano de controle sem fio deve ser capaz de realizar a gerência de

mobilidade em níveis mais granulares, levando em consideração aspectos como: características

do MO e da sessão em execução, preferências do usuário, requisitos de QoS da aplicação e

estado da rede. Como exemplo, o plano de controle sem fio deve implantar as suas capacidades

para ser capaz de selecionar o melhor ponto de acesso (Point of Attachment – PoA) para um

MO em movimento, o que envolve a detecção das redes móveis concorrentes dentro da área de

cobertura do MO e a obtenção das informações sobre suas atuais condições de QoS. Com base

nestas informações, o PoA que melhor corresponder aos requisitos de QoS das sessões ativas

no MO será selecionado.

As capacidades multihoming de dispositivos móveis pessoais comuns, associado ao au-

mento da disponibilidade de redes de acesso sem fio concorrentes, possibilitam: (i) impulsionar

a oportunidade para manter os MOs sempre melhor conectados; (ii) maximizar a vazão (th-

roughput) por meio do uso de tecnologias de rede redundantes disponíveis na vizinhança (ao

invés de utilizar um único enlace); e (iii) permitir que o tráfego seja balanceado ao longo de

vários enlaces de diferentes tecnologias, melhorando assim o desempenho e a vazão. Antes que

isso seja possível, as redes concorrentes disponíveis devem ser combinadas de modo a expandir

a capacidade total disponível para os MOs. No entanto, sistemas multi-homed dão origem a

problemas adicionais no plano de controle, incluindo a necessidade de implementar múltiplas
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APIs para interagir com cada um dos PoAs concorrentes, em sua tecnologia específica, levando

em consideração aspectos como complexidade e desempenho.

Neste cenário, o paradigma das Redes Móveis Definidas por Software (Software-Defined

Mobile Networking – SDMN) [ONF, 2013] destaca-se por permitir uma infraestrutura de plano

de controle flexível, que estende a abordagem de programabilidade SDN para a borda da rede

(PoAs). SDMN pode encorajar significativamente a concepção de novos mecanismos de con-

trole que sejam capazes de superar estes novos problemas através de funcionalidades inovadoras

que não podem ser disponibilizadas através da adoção das atuais e tradicionais abordagens.

Diante disso, este trabalho propõe o sistema SDWiNeMO (Software-Defined WiNeMO), um

sistema holístico que tem como objetivo permitir à infraestrutura da rede o aprovisionamento

de QoS para o serviço de transporte de múltiplas sessões móveis de aplicações multimídia, bem

como prover mobilidade transparente para MOs enquanto mantém níveis aceitáveis de QoE ao

longo do tempo. O plano de controle SDWiNeMO gerencia um conjunto de componentes fun-

cionais que interagem para fornecer sofisticados serviços de rede, permitindo-lhes controlar a

infraestrutura de rede com fio e sem fio de forma transparente, através da implantação de me-

canismos avançados de alocação de recursos, e orientados para a qualidade, com o objetivo de

fornecer uma infraestrutura confiável para novos serviços e aplicações. O controlador SDWi-

NeMO faz uso das facilidades providas pelo protocolo OpenFlow e do IEEE 802.21 (Media

Independent Handover – MIH) [MELIA; BAJKO; DAS; GOLMIE; ZUNIGA, 2009] para o monito-

ramento em tempo real e configuração orientada para a qualidade de ambos, estado da rede e

mobilidade, respectivamente.

Com base nisso, destacam-se como principais benefícios providos pelo sistema SDWi-

NeMO: (i) capacidade auto-organizável de controle de sobre-aprovisionamento de recursos

(baseada em controle de QoS), na infraestrutura cabeada e sem fio, de maneira eficiente; (ii)

gerência infraestruturada de handover, implantada em níveis granulares, com garantias de QoS

(i.e. caminhos/canais com sobre-reservas alocadas) para sessões móveis de tráfego multimídia

e níveis aceitáveis de QoE; (iii) seleção de PoA mais apropriado (i.e., aquele que possua melho-

res condições de acomodar o MO, atendendo aos requisitos de QoS de todas as suas sessões de

aplicações móveis); e (iv) implantação de uma nova técnica de balanceamento de carga por mo-

bilidade, e orientada à qualidade, capaz de maximizar oportunidades de admissão em situações

de saturação de recursos em um PoA altamente pretendido, com a perspectiva de proporcionar a

utilização eficiente de sistemas WiNeMO de larga escala, superando as tradicionais abordagens

que usualmente rejeitam a associação de MOs sob condições de escassez de recursos nos PoAs.
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1.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral propor um sistema de gerenciamento de mobilidade,

nomeado SDWiNeMO, com capacidades aprimoradas quanto ao suporte à mobilidade orientada

à qualidade, através de um controlador que maximiza as capacidades de admissão em sistemas

WiNeMO por meio do controle da mobilidade de sessões de forma transparente e infraestrutu-

rada.

Para atingir este objetivo principal, as seguintes tarefas serão executadas:

• Elaborar e apresentar proposta de mecanismos orientados à qualidade, para compor o sis-

tema SDWiNeMO, que sejam capazes de executar as seguintes operações: (i) antecipação

de mobilidade de forma infraestruturada e transparente; (ii) seleção de melhor ponto de

acesso e aprovisionamento de QoS baseado no controle de admissão e requisitos de qua-

lidade das aplicações móveis; (iii) balanceamento de carga por mobilidade, em situações

de escassez de recursos no PoA pretendido; e (iv) configuração de handover transparente

baseado na tecnologia IEEE 802.21.

• Modelar, especificar, implementar, validar e avaliar o funcionamento dos mecanismos

através de simulações e de experimentações, considerando eventos baseados em situações

reais;

• Publicar os resultados obtidos em periódicos e/ou anais de conferências qualificadas na

plataforma Qualis.

1.2 Organização do trabalho

A presente dissertação de mestrado possui 7 capítulos, incluindo esta introdução. O capí-

tulo 2 realiza a fundamentação teórica, tratando de temas importantes e relacionados ao assunto

geral deste trabalho. O capítulo 3 apresenta os trabalhos relacionados ao tema de pesquisa des-

crito. O capítulo 4 apresenta o sistema SDWiNeMO, descrevendo seus principais componentes

e funcionalidades. O capítulo 5 demonstra as principais operações realizadas pelos componen-

tes do sistema SDWiNeMO. O capítulo 6 avalia o sistema SDWiNeMO através de simulações

e experimentações que comprovam a sua eficácia e viabilidade. O capítulo 7 apresenta as con-

siderações finais e aponta direções para os trabalhos em andamento e futuros.
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Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo trata de temas importantes relacionados ao assunto geral deste trabalho. Serão

apresentados os principais conceitos acerca da tecnologia WiNeMO e do controle de mobili-

dade, ressaltando seus fundamentos e principais estratégias para guiar a decisão de handover

orientada à qualidade. Em seguida serão introduzidos os conceitos do paradigma de Redes De-

finidas por Software, apresentando o padrão OpenFlow e suas principais funcionalidades.

2.1 Redes sem fio para objetos móveis (WiNeMO)

A tecnologia WiNeMO [GANCHEV; CURADO; KASSLER, 2014] foi concebida com o intuito

de prever a acomodação em larga escala de MOs com tecnologias de comunicação heterogê-

neas, incluindo: (i) capacidade de multihoming, que permita expandir suas capacidades multi-

funcionais em transmitir, receber e/ou processar informações sob diferentes tecnologias simul-

tâneamente; (ii) distintos padrões de comportamento de mobilidade; (iii) diferentes plataformas

de hardware e capacidades de processamento (e.g. CPU, memória e restrição de energia), que

permitam a operação de diversos tipos de aplicações.

A heterogeneidade dos aspectos anteriormente mencionados impõem inúmeras questões e

desafios para a eficiência do sistema WiNeMO, tais como:

• Comunicações móveis ininterruptas com QoS garantido: a tarefa de manter as aplicações

em execução, nos MOs que necessitam se mover (com QoS garantido), apresenta-se como

um grande desafio [MARQUEZ-BARJA; CALAFATE; CANO; MANZONI, 2011], requerendo

mecanismos com novas funcionalidades que vão além das típicamente adotadas. Isto é

influenciado pela grande quantidade de MOs executando diferentes aplicações, cada uma

com suas próprias características (e.g. duração, exigência de largura de banda, tipo de

mídia etc.), requisitos de QoS (e.g. tolerância à perda, atraso etc.) e imprevisibilidade do
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comportamento de mobilidade (i.e. MOs se movem constantemente através de diferentes

redes sem fio) [FU; XIAO; ZENG, 2014]. A fim de possibilitar a configuração de handover

fornecendo garantias de QoS às aplicações móveis, se faz necessário a adoção de técnicas

de controle granulares de mobilidade orientada à qualidade capazes de realizar funções

como predição e decisão de mobilidade, seleção de melhor PoA, dentre outras, com ca-

pacidades de combinar os requisitos de QoS das aplicações com as condições dos PoAs

candidatos disponíveis.

• Controle de mobilidade infraestruturado, transparente e orientado à qualidade: a aborda-

gem de controle de mobilidade iniciada pela rede (network-initiated) [MANNER; KOJO,

2004] é mais apropriada do que a abordagem iniciada pelo MO (MO-initiated) [AL-

SURMI; OTHMAN; ALI, 2012], de recursos limitados, uma vez que uma abordagem robusta

e centralizada terá melhores condições de lidar com eventos que porventura surjam em di-

ferentes locais da rede (e.g. falha nos enlaces, degradação de QoS, movimentação do MO,

balanceamento de carga etc.). Além disso, esta abordagem pode diminuir o alto tempo

gasto pelas abordagens centradas no MO, bem como permitir explorar as capacidades de

multihoming em diversas tecnologias (e.g. WLAN, 3G, 4G etc.), sendo possível aumentar

as taxas de dados móveis com possibilidade de redundância que melhor se adequem as

necessidades do MO.

• Plano de controle flexível e escalável: o plano de controle do sistema WiNeMO deve fa-

zer uso de uma abordagem otimizada e flexível, capaz de lidar com os requisitos de QoS

das aplicações e dos aspectos de heterogeneidade e complexidade dos diversos elementos

que o compõem. A visão do plano de controle SDN, em que uma entidade central (con-

trolador) é responsável pela inteligência lógica da rede [HAKIRI; GOKHALE; BERTHOU;

SCHMIDT; GAYRAUD, 2014], torna-se adequada por permitir uma ampla visão da topolo-

gia do sistema, ao mesmo tempo que é capaz de gerenciar seus elementos através das

caracteristicas de programabilidade viabilizadas por esta abordagem. No entanto, o pa-

radigma SDN impõe algumas penalidades de desempenho, causadas principalmente pela

dependência excessiva do controlador na tomada de decisão, o que pode inviabilizar todo

o processo, dependendo da abordagem de sinalização adotada. Neste caso, um bom trade-

off é possível quando evita-se o uso de abordagens de sinalização intensa (e.g. alocação

de recursos ou consultas por fluxo, envio constante de anúncios, estratégias de controle

baseadas em flooding etc.) e que fazem consumo excessivo de recursos (e.g. largura de

banda, CPU, memória, energia/bateria) e, portanto, não são escaláveis.
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2.2 Controle de Mobilidade

A crescente demanda por conteúdo e serviços em tempo real exigem dos sistemas de ge-

rência das redes sem fio mecanismos que suportem as diferentes características de tráfego em

diferentes níveis de qualidade [SEN, 2010]. Além disso, a necessidade de estar sempre melhor

conectado (Always Best Connected – ABC [KELLOKOSKI; HAMALAINEN, 2011]) requer também

a existência de mecanismos que possibilitem a migração dos usuários para redes com melhores

condições de acesso, dependendo de suas necessidades e a disponibilidade e conveniência de

recursos.

No entanto, a obtenção de um cenário ABC gera grande complexidade e uma certa varie-

dade de requisitos, tais como: a identificação de parâmetros para guiar a decisão da melhor rede,

mecanismos de seleção de PoAs que trabalhem sob a orientação de qualidade e a existência de

uma arquitetura integrada que dê suporte à mobilidade.

Basicamente, o processo genérico de handover pode ser realizado seguindo duas aborda-

gens [VEGNI; NATALIZIO, 2014]: (i) hard handover, onde os recursos em uso são liberados antes

que novos recursos possam ser utilizados; e (ii) soft handover, onde por um período de tempo o

MO tem pelo menos duas interfaces ativas para a transmissão dos dados.

Além disso, o processo de handover envolve quatro diferentes fases de operação [SAVITHA;

CHANDRASEKA, 2011]: (i) handover initiation; (ii) system discovery; (iii) handover decision;

e (iv) handover execution. Na primeira fase (handover initiation) o processo inicia-se a partir

da detecção da alteração de parâmetros sob critérios pré-definidos, tais como RSSI, tempo de

vida de bateria, largura de banda disponível, dentre outros. Após isso, na segunda fase (system

discovery), são levantadas as informações das redes vizinhas, com o objetivo de identificar

suas condições e capacidades. As informações obtidas na segunda fase são utilizadas para dar

suporte a terceira fase (handover decision): a decisão de handover geralmente é conduzida por

meio de uma estratégia de decisão, que realiza a escolha da melhor rede dentre as candidatas

com base nas informações obtidas na fase anterior e tem como objetivo selecionar uma rede

que melhor atenda as necessidades dos MOs. Por fim, a última fase (handover execution) é

responsável por realizar a configuração do handover entre o MO e o novo PoA, bem como

liberar todas as conexões anteriormente associadas ao antigo PoA de maneira transparente, com

o mínimo impacto possível na qualidade das aplicações em execução no momento do processo

mobilidade. Isso implica que a fase de decisão de handover é o ponto chave para se manter o

MO o melhor conectado possível enquanto que a sua eficácia depende também dos parâmetros

de mobilidade levados em consideração.
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Uma abordagem eficiente para controle de mobilidade orientada para a qualidade deve sem-

pre manter os MOs melhor conectados ao longo do tempo, garantindo que os fluxos das sessões

móveis em execução correspondam as suas exigências de qualidade.

No intuito de possibilitar a decisão de handover orientada à qualidade, se faz necessária a

utilização de técnicas de decisão que levem em conta os requisitos mínimos de qualidade das

sessões móveis (e.g. tolerância a atraso/perda/erro etc.) e as características e condições dos PoAs

candidatos (e.g. tipo de tecnologia, classes de tráfego suportadas, taxas de erro/perda/atraso etc.)

[VASU; MAHESHWARI; MAHAPATRA; KUMAR, 2012].

Desta maneira, devido à inexistência de padrões que definam e especifiquem o funcio-

namento dos métodos de decisão de handover [ZEKRI; JOUABER; ZEGHLACHE, 2012], várias

abordagens vem sendo propostas pela comunidade científica. As subseções seguintes detalham

algumas das principais estratégias atualmente disponíveis na literatura e apresentam um com-

parativo com base em diferentes características, tais como: preferência do usuário, suporte a

multicritério, complexidade de implementação, flexibilidade, eficiência e confiabilidade.

2.2.1 Principais estratégias de decisão de handover

2.2.1.1 Tradicional

A estratégia de decisão Tradicional, ou Clássica, basicamente faz uso da comparação entre

características físicas como RSSI e relação entre sinal-ruído (Signal to Noise Ratio – SNR), não

levando em consideração as características de QoS da rede, tornando-se inapropriada para ce-

nários onde haja a necessidade de fornecer garantias de qualidade para as sessões de aplicações

móveis [BOUSSEN; TABBANE; TABBANE; KRIEF, 2014].

2.2.1.2 Algoritmos baseados em função de custo

Consistem em modelos matemáticos que podem retornar um valor numérico de acordo com

o grau de satisfação de um mecanismo de apoio à decisão que faz uso de vários critérios. Neste

tipo de estratégia as decisões são guiadas por meio de uma função de custo, geralmente elabo-

rada a partir da soma ponderada de parâmetros como QoS, custo, confiabilidade, compatibili-

dade, preferência, e configurada para acionar o processo de execução do handover apontando

para a necessidade ou não da mobilidade, a partir de um limiar pré-definido, muitas vezes de-

terminado de forma empírica através de experimentos que auxiliarão nos ajustes dos pesos e

demais variáveis da equação principal [KASSAR; KERVELLA; PUJOLLE, 2008].
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2.2.1.3 Algoritmos centrados na decisão do usuário

Esta estratégia de decisão tem como objetivo principal satisfazer o usuário da rede. Geral-

mente, considera-se que os usuários são os principais interessados no desempenho e confiabili-

dade do serviço e por isso tornam-se responsáveis por definir o trade-off entre qualidade e custo

de acordo com suas necessidades. Neste tipo de estratégia de decisão comumente é fornecido

ao usuário o controle da seleção da rede que melhor se adeque as suas preferências [ZEKRI;

JOUABER; ZEGHLACHE, 2012].

2.2.1.4 Métodos de Decisão Multiatributo (MADM)

Os Métodos de Decisão Multiatributo (Multiple Attribute Decision Making – MADM)

[YOON; HWANG; YOON, 1995] são atualmente empregados nos mais importantes algoritmos

de controle de mobilidade para lidar com o problema de decisão de handover [MANJAIAH;

PAYASWINI, 2013]. Em geral, a abordagem MADM lida com um problema de escolha de uma

alternativa a partir de um conjunto de alternativas que são consideradas em termos de seus

atributos.

Na formulação de um algoritmo de controle de mobilidade baseado na abordagem MADM,

o problema de decisão de handover pode ser expresso em um formato matricial, onde o jth

atributo da ith alternativa é representado por xi j. No caso da decisão de handover orientada à

qualidade, as alternativas são as redes candidatas e os atributos são os parâmetros de qualidade

exigidos. As redes são classificadas pelo uso de técnicas de pontuação que atribuem diferen-

tes valores de importância (pesos) para cada parâmetro [PINEDA-RICO; MARTINEZ-MORALES;

STEVENS-NAVARRO, 2012].

Existem vários métodos MADM que são amplamente utilizados para lidar com o problema

de decisão de handover. Os mais frequentes são: AHP (Analytical Hierarchical Processing),

SAW (Simple Additive Weighting), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to

Ideal Solution), MEW (Multiplicative Exponential Weighting) e GRA (Grey Relational Analy-

sis). As subseções seguintes detalham o funcionamento de cada um deles.

2.2.1.4.1 Analytical Hierarchical Processing (AHP)

O método AHP é principalmente utilizado para determinar os critérios de pontuação dos atribu-

tos. Seu mecanismo de funcionamento permite avaliações de critérios qualitativos intangíveis a

serem incorporados em critérios quantitativos por meio de uma síntese de prioridades [DHAR;
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BERA; RAY, 2010]. Através do AHP é possível estruturar o problema de decisão em diferentes

níveis de hierarquia: no topo se encontram os objetivos do problema; no nível intermediário os

critérios e; no nível inferior as alternativas [ISMAIL; BYEONG-HEE, 2011]. Esta decomposição

do problema viabiliza uma análise independente dos elementos na hierarquia.

Seu funcionamento é executado através das seguintes etapas:

Primeira etapa: Identificação dos elementos envolvidos no problema;

Segunda etapa: Decomposição do problema em hierarquias;

Terceira etapa: Comparação dos elementos dentro do mesmo nível na hierarquia;

Quarta etapa: Cálculo dos pesos a partir do somatório dos produtos obtidos. Estes dados irão

compor a tabela de pesos para todos os critérios;

Os dados da tabela de pesos poderão então ser utilizados para ponderar atributos em pro-

blemas de decisão com várias alternativas.

2.2.1.4.2 Simple Additive Weighting (SAW)

A operação básica do método SAW consiste no cálculo da soma ponderada de todas as métricas

consideradas, onde a pontuação de cada rede candidata i é dada pela padronização, através da

normalização linear, dos valores de cada métrica vi j multiplicada pelo peso w j [YOON; HWANG;

YOON, 1995].

Si =
n

∑
i=1

ci ∗wi i = 1,2, ...,m (2.1)

2.2.1.4.3 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

O objetivo principal do método TOPSIS é escolher a alternativa que está mais próxima de um

caso ideal e ao mesmo tempo está mais distante da pior solução [STEVENS-NAVARRO; WONG,

2006]. O cálculo da pontuação final é dado através das seguintes etapas [RIOS, 2012]:

Primeira etapa: Aplicação da normalização dos dados:

ri j =
xi j√
∑

i∈M
x2

i j

(2.2)
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Segunda etapa: Aplicação dos pesos aos atributos normalizados:

vi j = w j ∗ ri j (2.3)

Terceira etapa: Identificação das soluções ideais positivas e negativas:

A+ = {v+1 , ...,v
+
j , ...v

+
n }= {(max jvi j| j = 1, ...,n)|i = 1, ...,m} (2.4)

A− = {v−1 , ...,v
−
j , ...v

−
n }= {(min jvi j| j = 1, ...,n)|i = 1, ...,m} (2.5)

Quarta etapa: Identificação das distâncias ideais positivas e negativas para cada alternativa:

D+
i =

√
n

∑
j=1

(vi j− s+j )2 (2.6)

D−i =

√
n

∑
j=1

(vi j− s−j )2 (2.7)

Quinta etapa: Cálculo da aproximação da solução ideal e da pior solução a partir das distân-

cias ideais positivas e negativas:

Ai =
D−i

D+
i +D−i

(2.8)

Sexta etapa: Ordenação das alternativas de acordo com a ordem decrescente do valor obtido

na etapa anterior:

S = MaxScore(Ai) (2.9)

A alternativa cuja aproximação tenha a pontuação mais elevada é a selecionada.

2.2.1.4.4 Multiplicative Exponential Weighting (MEW)

O método MEW realiza o cálculo da pontuação através da multiplicação dos valores das al-

ternativas elevados ao peso atribuído a cada critério:

Si =
n

∏
j=1

xw j
i j (2.10)
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2.2.1.4.5 Grey Relational Analysis (GRA)

O método GRA é bastante utilizado para analisar o grau relacional para várias séries discre-

tas e selecionar a melhor dentre elas [LAHBY; CHERKAOUI; ADIB, 2012]. Seu princípio básico

está baseado no GRC (Grey Relational Coefficient), utilizado para determinar a correlação entre

cada alternativa e a solução ideal. Sua execução é realizada através das seguintes etapas:

Primeira etapa: Aplicação da normalização dos dados de acordo com a situação desejada

[SHIAO; SU; HWANG; HWANG, 2009]:

Quanto maior melhor:

ri(k) =
x(0)i (k)−min(x(0)i (k))

max(x(0)i (k))−min(x(0)i (k))
(2.11)

Quanto menor melhor:

ri(k) =
max(x(0)i (k))− x(0)i (k)

max(x(0)i (k))−min(x(0)i (k))
(2.12)

Sendo x(0)i o valor de cada índice da matriz, max(x(0)i (k) e min(x(0)i (k) os maiores

e menores valores dentre os elementos de cada coluna da matriz, respectivamente, e

x(0)i (k) = (x(0)1 (1), ...,x(0)i (k)) a série original.

Segunda etapa: Cálculo dos coeficientes relacionais a partir dos valores normalizados [RIOS,

2012] [SHIAO; SU; HWANG; HWANG, 2009]:

γ(x0(k),xi(k)) =
∆min +∆max

x0(k)− xi(k)+∆max
(2.13)

Sendo ∆m = |x0(k)− xi(k)| os menores (∆min) e maiores (∆max) valores dentre os

elementos de cada coluna da matriz, respectivamente.

Terceira etapa: Estabelecer o grau de relacionamento entre as séries dos fatores de cada al-

ternativa [RIOS, 2012]:

Si =
n

∑
i=1

γ(x0(k),xi(k))∗w j (2.14)

A alternativa selecionada será aquela cujo resultado obtiver o maior valor.
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2.2.1.5 Lógica Fuzzy

A Lógica Fuzzy, também conhecida como Lógica difusa, é uma técnica baseada em graus

de pertinência, onde os valores 0 e 1 delimitam os vários estados de verdade de um conceito

não quantificável (e.g. determinar a altura de um grupo de estudantes: alto, médio, baixo etc.)

[COX, 1994].

A capacidade de fornecer inteligência aos sistemas decisórios, permitindo a caracterização

de um evento com maior acurácia, contendo a perda dos dados, fez da Lógica Fuzzy uma das

mais eficientes técnicas de solução de problemas, sendo adotado nos mais relevantes mecanis-

mos de tomada de decisão [THUMTHAWATWORN; PERVEZ; SANTIPRABHOB, 2014].

2.2.2 Comparativo entre as principais estratégias de decisão de handover

A Tabela 2.1 apresenta uma síntese das principais estratégias de decisão de handover de-

talhadas na seção anterior de acordo com diferentes características, tais como: preferência do

usuário, suporte a multicritério, complexidade de implementação, flexibilidade, eficiência e con-

fiabilidade [KASSAR; KERVELLA; PUJOLLE, 2008][ZEKRI; JOUABER; ZEGHLACHE, 2012][BOUS-

SEN; TABBANE; TABBANE; KRIEF, 2014]:

Tabela 2.1: Comparativo entre as estratégias de decisão de handover

Característica Tradicional Função
de custo

Centrada
no usuário MADM Lógica

Fuzzy
Preferência do usuário Não Média Alta Média Média

Multicritério Não Sim Sim Sim Sim
Complexidade Baixa Baixa Baixa Média Alta
Flexibilidade Baixa Alta Alta Alta Baixa

Eficiência Baixa Média Média Alta Alta
Confiabilidade Baixa Média Média Média Alta

A preferência do usuário torna-se uma característica muito importante em mecanismos de

decisão de handover, uma vez que pode incluir a intervenção do usuário através da interação

com o subsistema de decisão. Considerando este aspecto, a estratégia de decisão Centrada no

usuário apresenta-se como a mais relevante [KASSAR; KERVELLA; PUJOLLE, 2008].

O suporte a multicritério caracteriza-se como fundamental em soluções de decisão de mo-

bilidade orientada a qualidade, permitindo, por exemplo, a análise de parâmetros de QoS. Neste

sentido, a estratégia de decisão Tradicional torna-se ineficiente pare este tipo de cenário, uma

vez que é guiada apenas por aspectos como RSSI e SNR das redes candidatas [BOUSSEN; TAB-

BANE; TABBANE; KRIEF, 2014].
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No que diz respeito à complexidade, a estratégia de decisão baseada em Lógica Fuzzy

apresenta-se como a de maior dificuldade. No entanto, considerando que em um processo de de-

cisão de handover muitas vezes é necessário lidar com dados imprecisos, esta técnica destaca-se

por ser a mais apropriada para este tipo de problema [ZEKRI; JOUABER; ZEGHLACHE, 2012].

A flexibilidade está relacionada à possibilidade de separação entre o mecanismo de decisão

e o sistema de gerenciamento do processo de handover, além de sua capacidade de adaptação a

novas funcionalidades e parâmetros adicionais. Neste aspecto, as estratégias de decisão centra-

das no usuário, MADM e baseadas em função de custo apresentam-se como as mais relevantes.

Um sistema de decisão é considerado eficiente quando é capaz de realizar decisões precisas

com bom desempenho e confiabilidade. Neste aspecto, as estratégias de decisão baseadas em

MADM e Lógica Fuzzy apresentam-se como as mais viáveis [ZEKRI; JOUABER; ZEGHLACHE,

2012][KASSAR; KERVELLA; PUJOLLE, 2008].

Com base nas análises realizadas, é possível concluir que a estratégia de decisão baseada

em métodos MADM apresenta-se como a mais viável, tendo em vista o custo-benefício obtido

nos parâmetros considerados.

2.3 Media Independent Handover

Diante da necessidade de executar o handover de forma transparente e sem interrupção

do serviço, aprimorando a QoE, o padrão IEEE 802.21 (Media Independent Handover - MIH)

[IEEE, 2009] define mecanismos que permitem a otimização da mobilidade entre redes de tec-

nologias iguais ou distintas, através de um conjunto de funções (Media Independent Handover

Function – MIHF) adicionadas entre as camadas 2 (Link Layer) e 3 (MIH-user) dos nós de rede

que o suportem. O MIHF fornece serviços a estas camadas através de interfaces (Service Abs-

traction Point – SAP) que atuam como intermediários entre elas e o MIHF. O MIH_LINK_SAP

e o MIH_SAP são as interfaces que possibilitam a comunicação do MIHF com as camadas 2 e

3, respectivamente.

Através dos SAPs, três serviços são viabilizados, conforme Figura 2.1:

• Media Independent Event Service (MIES) – Detecta alterações das propriedades dos en-

laces e dispara os eventos das interfaces remota e local;

• Media Independent Command Service (MICS) – Disponibiliza um conjunto de comandos

para o controle das propriedades dos enlaces, necessários para o processo de handover;
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• Media Independent Information Service (MIIS) – Fornece mecanismos para obtenção de

informações sobre redes disponíveis, com objetivo de auxiliar na decisão de handover;

Figura 2.1: Serviços MIH [IEEE, 2009]

Em [CORUJO; GUIMãRAES; SANTOS; AGUIAR, 2011] é apresentado uma implementação open

source do IEEE 802.21 (Open Dot Twenty One – ODTONE)1, cujas funcionalidades permitem

criar ou aprimorar mecanismos de mobilidade, conforme realizado em [SILVA et al., 2013], onde

os autores promoveram capacidades de mobilidade transparente a uma proposta de arquitetura

para Internet do Futuro através de sua integração com a referida solução.

2.4 Internet do Futuro

Dentre os diversos projetos que estão sendo lançados para estudar os problemas da atual in-

fraestrutura da Internet, propondo novas soluções, a maioria segue a abordagem clean slate (i.e.

a partir do zero) [MOREIRA; FERNANDES; COSTA; DUARTE, 2009]. Esta abordagem não leva em

consideração qualquer compatibilidade com a Internet atual. Neste caso, a arquitetura a ser pro-

posta deve ser redesenhada a partir do zero para oferecer melhor abstração e desempenho com

base em novos princípios [FELDMANN, 2007]. No entanto, a utilização de diferentes soluções

clean slate com foco em aspectos isolados não é necessariamente uma arquitetura de Internet do

Futuro. É necessário uma remodelagem de toda a arquitetura, levando em consideração todos

os aspectos possíveis [PAN; PAUL; JAIN, 2011]. Além disso, são necessários mecanismos e fer-

ramentas para prova de conceito, análise de desempenho, validação e testes das novas soluções

[MOREIRA; FERNANDES; COSTA; DUARTE, 2009].
1http://atnog.github.io/ODTONE/
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A validação destas novas propostas ainda é um desafio a ser superado, uma vez que os

resultados obtidos através de simulações nem sempre correspondem aos obtidos através de ex-

perimentos em ambientes reais (devido à incapacidade de reproduzir determinadas condições)

e a experimentação em redes em produção nem sempre é viabilizada pelas organizações. Além

disso, o processo de engessamento [PAN; PAUL; JAIN, 2011] da atual Internet torna inviável a

concepção de novas tecnologias para a Internet do Futuro, dificultando sua avaliação.

Neste contexto, o paradigma de Redes Definidas por Software (Software-Defined Networ-

king – SDN) [GREENE, 2009] vem cada vez mais ganhando a atenção da comunidade acadêmica

e da indústria da área de redes de computadores, destacando-se principalmente por sua flexibi-

lidade e por seu potencial de inovação no desenvolvimento de novas tecnologias para a Internet

do Futuro.

2.5 Redes Definidas por Software

As Redes Definidas por Software consistem em um conjunto de estruturas que permitem

que a rede seja controlada através de aplicações [SHIN; NAM; KIM, 2012], ou seja, pela existência

de um sistema de controle capaz de gerenciar o mecanismo de encaminhamento dos elemen-

tos de comutação da rede por meio de uma interface de programação bem definida [GUEDES;

VIEIRA; VIEIRA; RODRIGUES; NUNES, 2012]. Originalmente, o conceito de SDN foi concebido

nas arquiteturas 4D [GREENBERG et al., 2005] e Ethane [CASADO et al., 2007]. Através deste pa-

radigma é possível que novos protocolos sejam definidos e experimentados em condições reais

sob redes em produção.

Basicamente, SDN possibilita a programação do comportamento da rede através da sepa-

ração do software de controle (plano de controle) e do hardware de encaminhamento de dados

(plano de dados), movendo parte da lógica de decisão dos dispositivos da rede para um ele-

mento externo, denominado controlador, possível de ser programado e que pode ser implemen-

tado em um computador comum. A partir disso é possível gerir o equipamento de uma forma

mais flexível, inserindo e removendo aplicações por meio de um padrão aberto [ROTHENBERG;

NASCIMENTO; SALVADOR; MAGALHãES, 2012]. A Figura 2.2 ilustra a arquitetura básica de uma

SDN, contendo um comutador programável e um controlador externo.

Vários são os benefícios do SDN apontados por grandes fornecedores de serviços de rede,

dentre eles as gigantes Google2 e Deutsche Telekom3. É claro que cada tipo de empresa tem

2http://www.networkcomputing.com/networking/inside-googles-software-defined-network/512240144
3http://www.lightreading.com/ethernet-ip/routers/deutsche-telekom-a-software-defined-operator/d/d-

id/706099
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suas próprias necessidades e particularidades, e assim podem ser atendidas com uma arqui-

tetura baseada em SDN que melhor atenda as suas demandas. Por exemplo, novos serviços

podem ser programados com maior rapidez sem a necessidade de redesenhar ou rearquitetar

o sistema de rede (todo ou parte dele) a cada novo serviço lançado, o que é impraticável em

sistemas altamente centralizados (como telecomunicações, daí a grande relutância em atualiza-

ções). Além disso, SDN oferece outras perspectivas fundamentadas, como a flexibilidade obtida

pela programabilidade da rede: melhor gerenciamento dinâmico da rede, habilidade para ado-

tar mecanismos inovadores para aprovisionar recursos de rede sob demanda, novos modelos de

roteamento e encaminhamento, controle de políticas, engenharia de tráfego e balanceamento

de carga de forma otimizada, dentre outros. É estimado que o mercado de SDN salte dos 360

milhões de dólares gastos em 2012, para 3.52 bilhões em 2018, sendo assim considerada por

muitos a ferramenta que revolucionou o mercado da tecnologia4.

Figura 2.2: Arquitetura básica de uma SDN

Dentre as várias opções tecnológicas para gerir o plano de controle [NETWORKWORLD,

2011], o OpenFlow [MCKEOWN et al., 2008] destaca-se por apresentar um padrão aberto bastante

flexível para a programação das tabelas de fluxos nos comutadores.

2.6 OpenFlow

O conceito básico do OpenFlow explora a heterogeneidade das tabelas de fluxos presente

nos switches e roteadores modernos. Enquanto cada fabricante aplica suas próprias caracterís-

ticas, o OpenFlow utiliza um conjunto de funções em comum que são executadas em muitos

comutadores. Um fluxo pode ser uma conexão TCP ou todos os pacotes que fazem parte de uma

4http://www.broadtec.com.br/sdn-a-ferramenta-que-revolucionou-o-mercado-de-tecnologia
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mesma VLAN [ROTHENBERG; NASCIMENTO; SALVADOR; MAGALHãES, 2012], por exemplo.

Em sua essência, uma rede programável com OpenFlow é composta por dispositivos de rede

configurados para que as tabelas de fluxos possam ser manipuladas através de um canal seguro

e possui os seguintes componentes [GUEDES; VIEIRA; VIEIRA; RODRIGUES; NUNES, 2012]:

• Controlador – Responsável pelo comportamento da rede, tomada de decisão e manuten-

ção das tabelas de fluxos;

• Tabela de fluxos – Possui uma ação correspondente para cada entrada, informando ao

switch como processá-lo;

• Canal seguro – Garante a segurança dos dados transferidos entre o switch e o controlador;

• Protocolo OpenFlow – Fornece um mecanismo de comunicação entre o controlador e o

switch através de um padrão aberto;

A Figura 2.3 apresenta um exemplo de uma rede com OpenFlow habilitado onde todas as

tabelas de fluxos são gerenciadas por um único controlador. Todavia, o protocolo OpenFlow

possibilita ainda que um dispositivo possa ser gerenciado por dois ou mais controladores, po-

dendo haver, neste caso, ganho de desempenho.

Figura 2.3: Exemplo de uma rede com OpenFlow habilitado [ROTHENBERG; NASCIMENTO; SAL-
VADOR; MAGALHãES, 2012]
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O funcionamento básico de uma rede com OpenFlow habilitado nos comutadores consiste

na inspeção de cada novo pacote que chega ao dispositivo, onde é realizada a comparação dos

cabeçalhos as regras das entradas das tabelas de fluxos e execução das ações correspondentes.

Cada entrada na tabela de fluxos possui uma ação associada. As principais, geralmente supor-

tadas, são:

1. Encaminhar o fluxo para uma determinada porta;

2. Encapsular e encaminhar o fluxo para o controlador;

3. Descartar os fluxos (geralmente utilizado para prevenir ataques de negação de serviço);

4. Encaminhar o fluxo para seu processamento normal;
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Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta algumas propostas existentes na literatura, com foco no processo de

gerenciamento de mobilidade orientado à qualidade, com o objetivo de fornecer o entendimento

sobre o contexto onde a proposta desta dissertação está inserida, além de discutir aspectos que

a diferencia das demais.

3.1 Análise dos Trabalhos Relacionados

A tecnologia WiNeMO antecipa uma quantidade de MOs em larga escala fazendo uso

de interfaces de comunicação de diferentes tecnologias, incluindo: (i) suporte a multihoming,

permitindo-lhes expandir as suas capacidades multifuncionais em criar, propagar e/ou absorver

dados/informações sobre diferentes tecnologias de comunicação simultâneamente; (ii) compor-

tamentos de mobilidade imprevisíveis e de padrões diversos; e (iii) diferentes plataformas e

recursos de hardware (e.g. CPU, memória e energia), o que lhes permite executar diferentes

tipos de sessões de aplicações. As características de heterogeneidade destacadas acima por si

só já levantam várias questões sobre como fornecer um sistema WiNeMO eficiente (conforme

será discutido no capítulo 4).

A missão de executar a mobilidade de forma transparente enquanto se mantém bons níveis

de QoE [CAPELA; SOARES; NEVES; SARGENTO, 2011] traz consigo uma série de dificuldades,

uma vez que técnicas de controle de mobilidade orientadas à qualidade são necessárias para

permitir decisões a serem tomadas sobre a necessidade do handover, seleção de um novo PoA

e da própria configuração do handover. A literatura revela que a maioria das propostas lançadas

para lidar com a gerência de mobilidade baseiam-se em algoritmos de seleção de PoAs que

fazem uso de métodos MADM e técnicas de Lógica Fuzzy baseadas em esquemas de medição

de redes sem fio. Em alguns casos, as soluções implicam em estimar o nível de qualidade da

rede sem fio como condição para disparar os procedimentos de mobilidade [ZEKRI; JOUABER;
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ZEGHLACHE, 2012].

O uso combinado dos métodos MADM AHP e TOPSIS para decisão de handover vertical

é avaliado em [SHARMA, 2014], que utiliza um algoritmo inteligente para selecionar um PoA

apropriado baseando-se em uma abordagem multiparâmetro (RSSI, largura de banda disponí-

vel, carga da rede e preferências do usuário). Os resultados das simulações mostraram que o

método AHP se mostrou adequado para a ponderação dos parâmetros, enquanto que o método

TOPSIS, empregado na classificação dos PoAs candidatos, apresentou bom desempenho. No

entanto, a proposta de algoritmo inteligente apresentada neste trabalho definiu taxas de latên-

cia significativas devido a sua alta sobrecarga computacional, considerada crítica em ambientes

WiNeMO.

Um sistema de controle de mobilidade que faz uso integrado do OpenFlow e IEEE 802.21

para estabelecimento de caminho de dados e conectividade sem fio é descrito em [GUIMARAES;

CORUJO; AGUIAR; SILVA; FROSI, 2013]. A avaliação foi conduzida em um testbed SDN real e

comparou o desempenho e otimizações de sinalização com abordagens mais básicas, compro-

vando sua eficácia. Entretanto, a proposta não é adequada para sistemas WiNeMO, uma vez

que não realiza os procedimentos de mobilidade levando em consideração aspectos de qua-

lidade, sendo o processo de decisão guiado exclusivamente pelo RSSI das redes candidatas.

Por esta razão, o sistema proposto foi estendido para incluir mecanismos que trabalhem sob a

premissa de decisões de mobilidade orientadas à qualidade [SILVA et al., 2014]. No entanto, a so-

lução permaneceu inteiramente centrada no usuário, sendo totalmente inadequada para sistemas

WiNeMO devido à alta latência e restrições de energia impostas pelas capacidades de recursos

limitados da maioria dos tipos de MOs (e.g. smartphones, smartwatches, sensores corporais,

drones etc.) [AL-SURMI; OTHMAN; ALI, 2012].

Outra solução baseada na abordagem centrada no usuário é apresentada em [JAILTON et al.,

2013], onde é proposta uma arquitetura de controle de mobilidade ciente de QoE com o objetivo

de manter os MOs sempre melhor conectados. O conceito de auto-organização [KAMAMURA et

al., 2011] é introduzido neste trabalho, fazendo uso das funcionalidades providas pelo MIH

para dar suporte à mobilidade orientada à QoE de forma transparente através da estimativa

de qualidade do vídeo e do mapeamento dinâmico das funções das classes de serviço IEEE

802.11e/IEEE 802.16e. Por fazer uso da abordagem centrada no usuário, esta proposta também

não é adequada para sistemas WiNeMO.

O trabalho em [PAIVA et al., 2013] propõe um algoritmo para a gerência de mobilidade em

SDMN que realiza a identificação do processo de handover (através do monitoramento de men-

sagens DHCPREQUEST) e gerência de recursos (alocação e desalocação) de forma transpa-
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rente ao usuário da rede. No entanto, a técnica utilizada na predição de mobilidade apresenta-se

ineficiente, uma vez que a detecção da mobilidade só é realizada quando o MO já está em

processo de associação na rede de destino, impossibilitando a seleção de um melhor PoA que

atenda aos requisitos de qualidade dos fluxos de sessões móveis em execução no MO no mo-

mento do handover. Além disso, a estratégia de alocação de recursos não leva em consideração

as características de heterogeneidade dos fluxos das sessões, impossibilitando a classificação do

tráfego por prioridade (e.g. fluxos de sessões sensíveis à QoS como voz e vídeo em tempo real).

As limitações descritas impõem uma série de restrições as garantias de qualidade em sistemas

WiNeMO, uma vez que torna-se inviável fornecer garantias de QoS aos fluxos de sessões mó-

veis de um grande número de MOs sem o suporte adequado de uma infraestrutura de controle

de mobilidade orientada à qualidade.

Um dos problemas de rede que mais tem atraído a atenção da comunidade científica é o ba-

lanceamento de carga [SAMY; HAMDY; SEMARY, 2015], uma vez que uma célula congestionada

provavelmente possui em sua vizinhança células com baixa sobrecarga, o que significa que o seu

tráfego pode ser distribuído entre todas elas. Na tecnologia de comunicação LTE (Long Term

Evolution), o balanceamento de carga é introduzido como um recurso de rede auto-organizável

[KAMAMURA et al., 2011], como uma tentativa de otimizar as capacidades do sistema através da

redução da ocorrência de congestionamento entre células sobrecarregadas.

A literatura fornece evidências de uma série de obras que apresentam novas técnicas para

implementação de balanceamento de carga, especialmente em redes 3GPP 4G/LTE. Como

exemplo, a técnica de balanceamento de carga proposta em [WARABINO; KANEKO; NANBA;

KISHI, 2012] visa maximizar o efeito da descarga de dados (offloading) no hotspot LTE e evitar

a interferência em células concorrentes, tendo seus benefícios confirmados por meio de simu-

lações. Além disso, as limitações de recursos de rede e taxas de dados do usuário confirmam

que parâmetros adicionais devem ser usados para implantar o balanceamento de carga orientado

para a qualidade em redes LTE [HUANG; FENG; CHEN, 2014].

Um sistema para mapeamento de QoS e balanceamento de carga em redes heterogêneas

é descrito em [VALENTE JUNIOR; JUNIOR; DIAS, 2011]. Apesar de usar o MIH para coleta de

informações que auxiliarão nos procedimentos de mobilidade, todo o processo decisório fica

sob responsabilidade do MO. Também não há efetivamente um balanceamento de carga que

permita maximizar as admissões em PoAs congestionados. Ao invés disso, o MO executa um

algoritmo de decisão que determina quando realizar handover, baseado na relação entre a vazão

e a classe de serviço em utilização na rede atual com a rede disponível em sua área de cobertura.

Ou seja, as decisões são realizadas levando em consideração apenas o próprio MO e não a rede
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como um todo. Estas limitações tornam a proposta inadequada para sistemas WiNeMO, uma

vez que apresenta características da abordagem de mobilidade centrada no usuário para decisão

de handover e balanceamento de carga, onde a obtenção de informações de estado da rede são

realizadas pelo MO.

Um sistema para gerência de mobilidade em redes sem fio de larga escala que faz uso do

paradigma SDN é proposto em [LEI; LU; WEN; ZHAO; WANG, 2014]. A proposta inclui funciona-

lidades para execução de handover transparente e suporte a balanceamento de carga. Apesar de

seu caráter inovador, fazendo uso das funcionalidades providas através dos recursos de gerência

SDN, a solução proposta apresenta algumas das limitações anteriormente descritas nesta disser-

tação. A estratégia de decisão de handover transparente utilizada por esta proposta, disparada

ao detectar que um MO está se movendo, baseia-se apenas no RSSI do PoA candidato, ou seja,

o sistema irá providenciar a associação do MO ao PoA que tiver o maior RSSI dentro de sua

área de cobertura. Neste caso, não são levados em consideração os aspectos de qualidade da

rede e os requisitos de QoS das aplicações em execução no MO. Além disso, a estratégia utili-

zada para o balanceamento de carga utiliza como principal critério o estado dos PoAs, ou seja,

ao detectar que um determinado PoA está sobrecarregado (pela acomodação de uma quantidade

excessiva de MOs), o controlador seleciona os MOs que encontram-se na área de cobertura de

outros PoAs para a realização do handover. Esta situação de sobrecarga poderia ser facilmente

resolvida caso algum mecanismo de controle de admissão móvel fosse utilizado.

O estudo do balanceamento de carga em outros trabalhos relacionados [YAO; QIU; ZHAO;

SHI, 2015][SUN; LIU; LAI; LIU, 2014][GUDIPATI; PERRY; LI; KATTI, 2013] revela que o principal

objetivo da utilização desta técnica continua a ser a prevenção de congestionamento das redes

móveis. Este é o caso em que a carga é balanceada, sem preocupações sobre como manter a

QoE em dispositivos selecionados para o offloading, já que não há especificações dos requisitos

de QoS para cada sessão de aplicação em execução. Este comportamento denota que os dispo-

sitivos são selecionados ao acaso, sem critérios de decisão orientados à qualidade, baseando-se

apenas na taxa demandada (bitrate). Embora esta abordagem seja adequada para sessões que

fazem uso do serviço de melhor esforço (best-effort), não sensíveis à QoS, ela é inapropriada

para as sessões com demandas de QoS rigorosos (e.g. voz e vídeo em tempo real).

As análises realizadas em trabalhos relacionados encontraram evidências de que nenhuma

das propostas consideradas são adequadas para sistemas WiNeMO, pelas seguintes razões: (i)

não possibilitam o controle por meio de um sistema holístico, o que aumenta consideravelmente

sua complexidade, exigindo maior desempenho computacional; (ii) fazem uso de controle de

mobilidade centrado no usuário, prejudicando o sistema subjacente (e.g. altas taxas de latência);
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e (iii) fazem uso de funções de balanceamento de carga sem orientação à qualidade, ao invés

de possibilitar a otimização do sistema para possibilitar a admissão de sessões com requisitos

de QoS. O próximo capítulo fornece uma descrição detalhada do sistema SDWiNeMO, solução

proposta por esta dissertação, que vai além do que foi explorado pelos trabalhos relacionados,

adicionando novos recursos que interoperam para empregar funcionalidades baseadas em SDN

e SDMN no sentido de prover uma infraestrutura WiNeMO eficiente e verdadeiramente robusta.
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Capítulo 4

Proposta do Sistema SDWiNeMO

Este capítulo apresenta a arquitetura SDWiNeMO, um sistema holístico para o gerencia-

mento de mobilidade em redes sem fio de larga escala, com funcionalidades verdadeiramente

robustas e orientadas à qualidade. As seções seguintes descrevem a visão geral do sistema e

detalham seus principais componentes e funcionalidades.

4.1 Visão geral

O sistema SDWiNeMO foi projetado com base no paradigma de Redes Definidas por Soft-

ware, com a premissa de suportar as características de heterogeneidade dos MOs, bem como

os requisitos das novas aplicações e serviços para a Internet do Futuro. O plano de controle in-

fraestruturado SDWiNeMO permite a tomada de decisões que dependem da visibilidade global

da topologia WiNeMO subjacente com baixa sobrecarga de sinalização, para perspectivas de

escalabilidade.

A abordagem proposta pelo sistema SDWiNeMO supera os tradicionais serviços de rede

atualmente em uso [HAKIRI; GOKHALE; BERTHOU; SCHMIDT; GAYRAUD, 2014], em que a ocor-

rência de um evento de sinalização (e.g. coleta de informações, identificação de problemas etc.)

aumenta exponencialmente com a escala da topologia da rede e demanda de serviços. Além

disso, as possibilidades de desempenho computacional (e.g. processamento, armazenamento,

fornecimento de energia etc.) fornecidas por abordagens de controle centralizadas são mais

adequadas para as funções de tomada de decisões em serviços de rede infraestruturados e ori-

entados para a qualidade do que as abordagens centradas no usuário.

De um modo geral, é esperado que o plano de controle centralizado SDWiNeMO possa

diminuir a complexidade do sistema como um todo, uma vez que grande parte da sobrecarga de

processamento da rede (e.g. controle de admissão, roteamento, gerenciamento de mobilidade,
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resiliência, sobre-reserva de largura de banda etc.) é enviada para o controlador, enquanto que

os nós da rede (entrada, núcleo e saída) permanecem realizando encaminhamento de pacotes.

A Figura 4.1 apresenta uma visão geral de uma infraestrutura fazendo uso do sistema SDWi-

NeMO.

Figura 4.1: Visão geral de uma infraestrutura de rede fazendo uso do sistema SDWiNeMO

Com o objetivo de cumprir os requisitos elencados neste trabalho (i.e. comunicações móveis

com QoS garantido, fazendo uso do controle de mobilidade infraestruturado e transparente), o

controlador SDWiNeMO incorporou módulos que atuam de forma integrada.

A premissa básica consiste em fornecer garantias de QoS para as sessões das aplicações

móveis, de forma ininterrupta e ubíqua, mantendo o desempenho e escalabilidade do sistema. Os

módulos do sistema SDWiNeMO são responsáveis pela orquestração avançada de mecanismos

que visam o controle do comportamento tanto da rede cabeada quanto da rede sem fio, de forma

transparente e flexível.

Na concepção do controlador SDWiNeMO os recursos de rede são mapeados em classes de

serviço por características das sessões das aplicações móveis e associados as interfaces perten-

centes aos caminhos de rede, podendo fazer uso de enlaces cabeados ou sem fio. Os mecanis-

mos que compõem o controlador SDWiNeMO exploram as capacidades de programabilidade

dos dispositivos da rede, impondo, em tempo de execução, as políticas de controle de acesso

baseadas na disponibilidade de recursos. Para tal, ambos os padrões IEEE 802.21 e OpenFlow

são utilizados a fim de se obter, de forma flexível e independente de fabricante ou imposições

restritivas de protocolos, o controle do estado da rede. De um lado o OpenFlow é utilizado para

lidar com switches (nas redes de acesso cabeadas) e PoAs (na saída da rede), enquanto que o
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IEEE 802.21 é utilizado para o controle da mobilidade nos MOs.

O Controlador SDWiNeMO adota uma arquitetura modular contendo dois principais mó-

dulos de funcionalidades que atuam de maneira integrada, o Access Network Control Entity

(ANCE) e o Mobility Control Entity (MCE), que atuam sob uma interface de comunicação, o

Network Protocol Interface (NPI). Esta abordagem de operação integrada entre estes compo-

nentes principais permite que o controlador SDWiNeMO tenha uma visão geral da topologia da

rede, sendo capaz de reagir imediatamente a eventos dinâmicos na infraestrutura (e.g. falha nos

enlaces, degradação de QoS, movimentação dos MOs etc.). A Figura 4.2 apresenta a arquitetura

modular do controlador SDWiNeMO posicionada sob uma arquitetura SDN típica, destacando

em seus módulos principais as funções de controle da rede, protocolos e interfaces.

Figura 4.2: Arquitetura modular do controlador SDWiNeMO

As seções seguintes fornecem uma visão geral dos módulos incorporados à arquitetura do

controlador SDWiNeMO, descrevendo suas principais funcionalidades. Uma descrição mais

detalhada sobre as operações de controle, protocolos, sinalizações e eventos serão fornecidas

no capítulo 5.

4.2 Access Network Control Entity (ANCE)

O Access Network Control Entity (ANCE) foi concebido seguindo a estratégia de sobre-

aprovisionamento proposta em trabalhos anteriores [CASTILLO et al., 2014][CASTILLO-LEMA et

al., 2014], uma vez que tornou-se claro que o aprovisionamento de QoS por fluxo não é adequado

para a escalabilidade e eficiência energética sob a perspectiva dos sistemas WiNeMO [LOGOTA;

CAMPOS; SARGENTO; NETO, 2013].
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A ideia principal da estratégia de sobre-aprovisionamento adotada por ANCE consiste em

disponibilizar uma quantidade excedente de recursos de rede (i.e. sobre-reserva de largura de

banda por classe de serviço), fornecendo antecipadamente informações relacionadas, de modo

a permitir que o controlador faça a gestão eficiente de sua utilização sem a necessidade de con-

sultas e sinalização por fluxos. Desta maneira, torna-se possível alocar e desalocar os recursos

excedentes com baixo custo de sinalização, ou seja, com menor carga de mensagens de controle

utilizadas nos procedimentos de gerenciamento de alocação de recursos, o que reflete em um

plano de controle mais otimizado (i.e. menores taxas de latência, consumo de largura de banda

etc.). Consequentemente, o ANCE prevê a expansão das capacidades de desempenho do sis-

tema ao viabilizar o controle avançado e escalável dos recursos, ao mesmo tempo que fornece

perspectivas de QoS garantido as sessões móveis em execução.

O conjunto de ações realizadas por ANCE fornecem: (i) pré-aprovisionamento, durante a

inicialização do sistema, de toda a rede com múltiplos caminhos de dados entre os nós que

compõem sistema, com sobre-reservas configuradas por classe de serviço em cada interface de

rede que o compõe (denotado aqui como caminho de dados com QoS habilitado); (ii) controle

de admissão dos fluxos de sessões ao longo dos caminhos de dados com QoS habilitado, com

assistência do OpenFlow; (iii) gerência (alocação dinâmica, reajustes e manutenção), de forma

auto-organizável, dos padrões de sobre-reserva por classe de serviço e em conformidade com

os requisitos de QoS e condições atuais da rede. Desta maneira, o ANCE visa evoluir as capaci-

dades de desempenho do sistema permitindo o gerenciamento avançado e eficiente de recursos,

proporcionando um serviço de transporte com QoS garantido para o tráfego selecionado.

As funcionalidades executadas por ANCE são providas através das operações realizadas

pelos seguintes sub-componentes:

• Topology Controller – Encarrega-se de: (i) descobrir dinamicamente a topologia da rede,

processando melhores caminhos de dados a partir de critérios pré-definidos; (ii) configu-

rar o mapeamento de estado de alocação de recursos em cada interface de rede pertencente

a um melhor caminho; (iii) manter um grafo da topologia da rede, com informações sobre

as condições de QoS e disponibilidade de recursos (em cada interface de rede: capaci-

dade global, largura de banda reservada/utilizada por classe de serviço, estatísticas de

atraso, perda e jitter etc.) de cada um dos enlaces pertencentes a determinados caminhos

de dados;

• Admission Controller – Tem como objetivo controlar o acesso de fluxos à rede (i.e. ad-

missão) sob demanda, por meio do controle de acesso baseado em parâmetros (i.e. que

se baseia nos parâmetros fornecidos). Os procedimentos do Admission Controller se ba-
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seiam nos seguintes parâmetros: descrição da sessão (e.g. ID da sessão, ID dos fluxos que

a compõem, ID da classe de serviço e endereços de origem e destino), requisitos de QoS

(e.g. largura de banda, tolerância a atraso, perda, jitter, Bit Error Rate – BER etc.) e as

condições atuais de QoS/disponibilidade de recursos para a seleção do melhor caminho

de dados;

• Resource Allocation Controller – Responsável pelo controle da alocação dos recursos,

que reflete na aplicação de (re)configurações de estado nos nós da rede. Tais estados são

utilizados por sistemas (e.g. filas, escalonadores etc.) para aplicar as sobre-reservas por

classe em cada interface de rede pertencente aos caminhos de dados congestionados a fim

de realizar novas acomodações sem a necessidade de disparo de eventos de sinalização.

Uma vez que as sobre-reservas são utilizadas, os ajustes nos padrões de alocação de re-

cursos passam a ser acionados em menor frequência, reduzindo significativamente a carga

de sinalização e permitindo uma eficiente utilização dos recursos. O Resource Allocation

Controller é também responsável pela aplicação dos padrões de sobre-reserva de recursos

nos nós do sistema SDWiNeMO.

O módulo ANCE faz uso do protocolo OpenFlow para aplicação das políticas de QoS e

padrões de alocação de recursos nos caminhos de dados da rede. As operações realizadas por

ANCE são acionadas em resposta aos seguintes eventos:

• Ingresso de novos fluxos na borda da rede: sempre que um novo fluxo (sem uma indicação

correspondente na tabela de fluxos local) alcança um nó na borda da rede, um evento

específico é criado pelo OpenFlow notificando o controlador SDWiNeMO, que reage

selecionando o melhor caminho de dados para acomodar este novo fluxo e atualiza a

tabela de estados com as informações de padrões de QoS (e.g. condições/disponibilidade

de recursos) do caminho de dados relacionado;

• Esgotamento de recursos em um caminho de dados: ao detectar condições de exaustão de

recursos em um determinado caminho, o que é feito durante a verificação de disponibi-

lidade, o controlador SDWiNeMO recalcula novos padrões de sobre-reserva na tentativa

de acomodar os fluxos demandantes no caminho de dados selecionado;

• Mudanças na topologia da rede: ao detectar a ocorrência de anomalias na rede (e.g. fa-

lhas nos enlaces/dispositivos ou adição de novos nós) o controlador SDWiNeMO inicia

o processo de identificação e seleção de novos caminhos de dados que estejam em con-

formidade com os requisitos dos caminhos possivelmente afetados e re-roteia tais fluxos

para o novo destino.
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Desta forma, a abordagem de sobre-aprovisionamento de recursos adotada por ANCE for-

nece a perspectiva de possibilitar efetivamente o provimento de múltiplos caminhos de dados

com garantias de QoS de forma ágil e com baixa sobrecarga de sinalização enquanto mantém a

escalabilidade.

4.3 Mobility Control Entity (MCE)

O Mobility Control Entity (MCE), principal contribuição deste trabalho, segue o paradigma

SDMN, sendo projetado para gerenciar o (re)posicionamento de MOs em redes móveis sem

fio concorrentes de forma transparente e orientada à qualidade, e com base em parâmetros

multicamadas. O MCE adota um mecanismo de gerência de mobilidade, com plano de controle

infraestruturado, que supera as típicas soluções de controle por meio de inovadoras funções

orientadas à qualidade implantadas em níveis granulares, capazes de fornecer garantias de QoS e

comunicações móveis ininterruptas. O MCE interopera com o ANCE para aprimorar as funções

de controle de mobilidade fornecendo garantias de QoS para o tráfego móvel, sendo capaz de

manter a QoE em níveis aceitáveis ao longo do tempo.

O MCE possui funcionalidades que indicam quando é necessário antecipar o handover de

um MO para um PoA vizinho. Basicamente, o MCE mantém informações de estado que de-

terminam quando um MO está em processo de se afastar fisicamente de um PoA (evidenciado

pela diminuição do RSSI), bem como detectam a degradação de QoS (aumento das taxas de

perda/atraso, BER e SNR) em um determinado tráfego móvel (mapeado em classes de serviço

por requisitos de QoS). O MCE dispara o handover para um PoA vizinho por meio da abor-

dagem soft handover, como forma de prevenir a perda de conectividade e, assim, assegurar a

manutenção das sessões em execução no MO. Outro aprimoramento é na tomada de decisões,

feita em níveis mais granulares com o objetivo de selecionar o melhor novo PoA para o reposi-

cionamento do(s) MO(s) selecionado(s). Ao realizar este trabalho, o MCE leva em consideração

os requisitos de QoS de todas as sessões móveis em execução no(s) MO(s) a ser(em) reposici-

onado(s), bem como as atuais condições e capacidades de todo o caminho de dados candidato.

Após a seleção do melhor caminho de dados, o MCE executa o handover apropriadamente.

A principal contribuição do MCE está na inovadora técnica de balanceamento de carga por

mobilidade. Seu objetivo é maximizar as oportunidades de admissões de novos MOs em PoAs

com alta demanda de acesso e saturação de recursos (i.e. sem capacidade de acomodar novos

fluxos de sessões móveis), atendendo aos requisitos de QoS de todas as sessões em execução

após os procedimentos de liberação dos recursos. Convencionalmente, as típicas abordagens de
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controle de acesso rejeitam as novas requisições de estabelecimento de sessões durante períodos

de saturação de recursos.

As seguintes operações resultam do processo de balanceamento de carga por mobilidade

executado por MCE: (i) re-organização da rede para permitir a acomodação de MO(s) requi-

sitante(s) em PoAs congestionados, com garantias de QoS; (ii) liberação de recursos através

do reposicionamento de MOs em outros PoAs na área de cobertura, de forma transparente e

de maneira auto-organizável; e (iii) conjunto de decisões orientadas à qualidade para assegurar

níveis aceitáveis de QoE. Ao selecionar MOs para o reposicionamento, o MCE leva em consi-

deração prioritariamente as sessões com menor rigor nos requisitos de QoS, de forma a reduzir

os efeitos causados pela degradação após o handover.

O MCE foi projetado para fazer uso das facilidades providas pelo padrão IEEE 802.21

(MIH), tendo em vista a necessidade de fornecer suporte a operações de mobilidade nos MOs,

incluindo: multihoming, capacidade de monitoramento do meio sem fio, identificação de PoAs

candidatos e configuração do handover. Conforme apresentado na Figura 4.2, a arquitetura do

módulo MCE é composta por três sub-componentes (MO Mobility Anticipate, PoA Selection

Controller e Mobility-based Load Balancer), descritos nas subseções seguintes.

4.3.1 MO Mobility Anticipate

O MO Mobility Anticipate foi concebido baseado na estratégia de monitoramento de redes

OpenFlow [ADRICHEM; DOERR; KUIPERS, 2014] com a perspectiva de prever dinamicamente a

movimentação de MOs para novos PoAs. Sua função é obter estatísticas relacionadas com o

meio sem fio, necessárias para derivar as condições de QoS em cada PoA associado aos MOs

posicionados.

O processo de supervisão/monitoramento é realizado considerando dois tipos de intervalos

de tempo: Regular e Crítico. O modo Regular é o padrão do sistema, pelo qual a supervisão é

configurada para coletar dados: (i) a cada 10 segundos, para se obter as condições de QoS dos

PoAs disponíveis; e (ii) a cada 5 segundos, para se obter os parâmetros de conectividade sem fio

de cada MO associado. O modo Crítico realiza a coleta dos dados dos PoAs a cada 2 segundos

e dos MOs conectados a cada segundo. O MO Mobility Anticipate é implementado levando em

consideração os limiares predefinidos sob as condições de QoS dos PoAs e dos parâmetros de

conectividade sem fio dos MOs. Em casos onde o RSSI entre um determinado PoA e um MO a

ele associado exceda um limite predefinido, geralmente provocada pela movimentação do MO,

o MO Mobility Anticipate assume a condição de uma desconexão iminente, e assim modifica

o modo de supervisão para Crítico. Caso o limite seja novamente excedido nos próximos dois
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ciclos de monitoramento, o MO Mobility Anticipate aciona o PoA Selection Controller com

informações específicas do MO (i.e. endereço e requisitos de QoS de cada uma das sessões de

aplicações móveis em execução) para iniciar o processo de handover.

4.3.2 PoA Selection Controller

Outro grande diferencial do MCE está em sua capacidade de realizar decisões orientadas

à qualidade em níveis mais granulares para selecionar o melhor novo PoA. O PoA Selection

Controller tem como objetivo executar o handover de MOs com a premissa fundamental de

fornecer melhor conectividade, que significa manter conectadas as sessões das aplicações mó-

veis em execução com garantias ininterruptas de QoS.

Conforme elucidado na seção 4.3.1, o MO Mobility Anticipate aciona o PoA Selection Con-

troller ao detectar que um MO está prestes a perder a conexão com seu PoA atual. Caso isso

ocorra, o PoA Selection Controller fará uso do Extended Elitism for Best Selection (E2BS)

[SILVA et al., 2014], um novo método de seleção de PoAs baseado na abordagem MADM, com

intuito de selecionar o melhor novo PoA dentre a lista de PoAs disponíveis na área de cobertura

do referido MO (indicado pelo MO Mobility Anticipate) que seja capaz de atender aos requisitos

de QoS das suas sessões de aplicações móveis.

Após a seleção do melhor novo PoA, o PoA Selection Controller fará uso do IEEE 802.21

para executar o procedimento de handover no referido MO para a nova rede. Como consequên-

cia deste evento de mobilidade, um novo endereço IP (disponível no pool de endereços do novo

PoA) poderá ser atribuído ao MO e, assim, a sessão pode ser interrompida.

A fim de manter a sessão conectada ininterruptamente, o PoA Selection Controller faz uso

da interface de comunicação OpenFlow para instruir o novo PoA a modificar o valor do ende-

reço IP de destino no cabeçalho de todos os fluxos de entrada (pertencentes as sessões móveis

em execução no MO reposicionado) pelo novo endereço IP designado durante o processo de

handover. Desta maneira, o novo PoA assume a função de proxy entre o emissor dos fluxos e o

MO destinatário destes, sendo capaz de viabilizar o envio de fluxos entre a origem e o destino

com baixa latência, pela não triangulação adotada por mecanismos típicos de sistemas baseados

em Mobile IP [PERKINS, 2010][PERKINS; JOHNSON; ARKKO, 2011]. Esta abordagem permite

manter as sessões móveis ininterruptamente, mesmo após o processo de handover, sendo total-

mente transparente para a entidade emissora dos fluxos.
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4.3.2.1 Extended Elitism for Best Selection (E2BS)

E2BS é um método de decisão de handover, concebido para integrar o mecanismo de to-

mada de decisão do sistema SDWiNeMO, que estende a estratégia de seleção elitista [ENGEL-

BRECHT, 2007][LAUMANNS; ZITZLER; THIELE, 2000] combinando-a com recursos MADM para

viabilizar decisões de mobilidade orientadas à qualidade de forma eficiente, atendendo as exi-

gências de qualidade dos fluxos de sessões móveis e também através das condições de qualidade

oferecidas pelos PoAs.

A estratégia de elitismo empregada por E2BS é baseada em uma avaliação multiatributo dos

critérios de qualidade das redes candidatas. No modelo proposto, a população é representada por

um conjunto de PoAs e seus atributos. Esta técnica é usada para selecionar o PoA que ofereça

os melhores critérios de conexão. A avaliação da qualidade oferecida pelos diversos PoAs para

selecionar o melhor é realizada por meio da medida da similaridade [TANG; ZHU; WEI; ZHU,

2008] entre os atributos do PoA de referência e os demais candidatos. O PoA de referência é

aquele que possui os valores ideais, ou seja, atributos como atraso e jitter, por exemplo, devem

possuir valores próximos a zero.

Baseado na abordagem MADM, E2BS foi concebido para lidar com os valores de impor-

tância (pesos) de diversos tipos de aplicações por meio de diferentes classes de tráfego, com

exigências de qualidade distintas.

As seguintes etapas são necessárias para a realização do cálculo da pontuação das redes

candidatas:

Primeira etapa: Os valores dos atributos devem ter sua escala normalizadas para que atributos

com maiores valores não dominem o resultado:

Para cada atributo xi j, a normalização é dada por:

‖ xi j ‖=
xi j− x̄ j

σ j
(4.1)

Sendo:

x̄ j =

n
∑

i=1
xi j

n
A média de cada atributo (4.2)

σ j =

√√√√√ n
∑

i=1
(xi j− x̄ j)2

n−1
O desvio padrão dos atributos (4.3)
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Segunda etapa: Aplicação dos pesos aos atributos normalizados:

vi j = w j∗ ‖ xi j ‖ (4.4)

Terceira etapa: Cálculo da distância Euclidiana entre cada atributo do PoA candidato e o PoA

de referência:

di j =

√
n

∑
j=1

(vi j− ri j)2 (4.5)

A rede selecionada será aquela cuja pontuação final for a de maior valor:

S = MaxScore(d) (4.6)

O Algoritmo 1 apresenta a operação básica do E2BS.

Onde:

• PoAC: PoA candidato;

• PoAR: PoA de referência;

• Weight: Valores de importância (pesos) dos atributos (de acordo com sua classe de serviço);

• M: Matriz de decisão (formada por todos os atributos de qualidade das redes candidatas).

Algoritmo 1: Operação básica do método E2BS
1 for each PoAC in MO range do
2 Identify QoS Parameters;
3 Add to Decision Matrix M(PoAC);

4 for each PoAC(i) in M do
5 Normalize Data(PoAC(i));

6 for each PoAC(i) in M do
7 M[i]←M[i]×Weight;

8 for each PoAC(i) in M do
9 Distances[i]← Compute Euclidean Distance(PoAC[i], PoAR);

10 Find BestScore(Distances);

Em [SILVA et al., 2014] é realizada uma análise de desempenho do E2BS com dois dos

métodos MADM mais empregados em mecanismos de decisão de mobilidade da atualidade

(SAW e TOPSIS). Os resultados das avaliações comprovaram a eficácia do método E2BS em

relação aos demais.
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4.3.2.2 Mobility-based Load Balancer

A estratégia de balanceamento de carga por mobilidade provida pelo Mobility-based Load

Balancer é o recurso mais importante do MCE. Isso porque ela explora as capacidades de auto-

organização do sistema SDWiNeMO com o objetivo de maximizar o número de admissões em

situações de congestionamento. Situações deste tipo são ocasionadas pela indisponibilidade de

recursos em PoAs com alta demanda de acesso, observada durante tentativas de acomodação de

MOs.

Diante da impossibilidade de realizar novas admissões em um PoA com alta demanda de

acesso, o Mobility-based Load Balancer conduz um processo de reposicionamento de MOs já

associados ao PoA para outro(s) PoA(s) viáveis (i.e. que estejam na área de cobertura dos MOs

e sejam capazes de acomodar suas sessões móveis com QoS garantido). Este procedimento

envolve a adoção de uma abordagem de decisão orientada à qualidade que atua em níveis mais

granulares e visa a liberação de recursos para a acomodação de MOs requisitantes (e.g. MO

cujo handover foi solicitado pelo MO Mobility Anticipate).

Como forma de viabilizar esta operação de reposicionamento, o Mobility-based Load Ba-

lancer toma conhecimento das condições de QoS de todos os PoAs disponíveis (através do

esquema de monitoramento provido pelo MO Mobility Anticipate), bem como do comporta-

mento de mobilidade dos MOs a eles associados (conforme descrito na subseção 4.3.1). Desta

maneira, este componente prevê a maximização das admissões em situações de saturação de

recursos, superando as típicas abordagens atualmente existentes (que simplesmente rejeitam

novas requisições), enquanto mantém níveis apropriados de QoS para todos os MOs envolvi-

dos.

A escolha dos MOs para o processo de reposicionamento (i.e. aqueles que serão movidos no

intuito de liberar recursos para acomodação de novos MOs) no PoA congestionado é conduzida

dando prioridade para os que executam sessões com requisitos de QoS menos rigorosos e estão

mapeados em classes de serviço com menor sensibilidade à QoS do que os demais, visando

reduzir os efeitos da degradação da QoE durante e após o processo de handover. A Figura

4.3 apresenta um caso de uso para exemplificar a estratégia de balanceamento de carga por

mobilidade no sistema SDWiNeMO.

O exemplo na Figura 4.3 apresenta três redes sem fio concorrentes, gerenciadas por PoA#1,

PoA#2 e PoA#3, com taxas de saturação de 95%, 90% e 40%, respectivamente. Além disso,

MO#b, MO#c e MO#d estão associados ao PoA#1, enquanto o MO#a está associado ao PoA#2.

Em um determinado instante, o MO Mobility Anticipate identifica que o MO#a está fisicamente
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se movendo (evento E1) e solicita ao PoA Selection Controller que selecione um PoA viável para

realizar sua acomodação. Ao identificar que o PoA#1, selecionado como candidato, não tem

recursos disponíveis para acomodação do MO#a, o Mobility-based Load Balancer é acionado

para realizar o reposicionamento de MOs com o intuito de liberar recursos para permitir a

sua acomodação. Desta forma, o Mobility-based Load Balancer determina que MO#c e MO#d

devem ser reposicionados, uma vez que estão executando sessões com requisitos de QoS menos

rigorosos e mapeados em classes de serviço com menor sensibilidade à QoS (e.g. alta tolerância

à perda e atraso). Neste caso, o PoA#3 é selecionado para a acomodação do MO#c e MO#d,

pois provê melhor conectividade em relação aos requisitos de QoS das sessões ativas. Isso

significa que o Mobility-based Load Balancer realiza o handover de ambos, MO#c e MO#d,

para o PoA#3 (eventos E2 e E3), liberando no PoA#1 os recursos necessários para a admissão

do MO#a (evento E4).

Figura 4.3: Caso de uso da estratégia de balanceamento de carga por mobilidade

Nos casos onde a lista de PoAs disponíveis, fornecida pelo PoA Selection Controller, não

apresente PoAs candidatos com recursos suficientes para a acomodação de um MO requisi-

tante, o ANCE é solicitado para providenciá-los. Isto é realizado através de reajustes nos atuais

padrões de sobre-reserva (uma descrição deste procedimento é fornecida no capítulo 5).

A estratégia de balanceamento de carga por mobilidade proposta neste trabalho representa

uma inovadora contribuição que visa otimizar as capacidades e desempenho de sistemas Wi-

NeMO de larga escala. Esta estratégia tem como objetivo maximizar o número de admissões de

MOs em sistemas com alta demanda de acesso, reduzindo os efeitos da escassez de recursos,

atuando de forma orientada à qualidade.



56

Até onde a revisão bibliográfica constatou, atualmente não existe na literatura um me-

canismo de controle de mobilidade que trabalhe com a mesma granularidade encontrada na

técnica de balanceamento de carga por mobilidade proposta pelo sistema SDWiNeMO. Além

disso, vale ressaltar a importância das funções de decisão orientadas à qualidade empregadas

no processo de seleção de MOs para o reposicionamento, tendo em vista fornecer garantias de

QoE as sessões de forma transparente.
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Capítulo 5

Operação do sistema SDWiNeMO

Este capítulo fornece uma descrição detalhada da interação entre os dois principais com-

ponentes do controlador SDWiNeMO (ANCE e MCE), apresentando suas principais operações

para a realização dos procedimentos fazendo uso da abordagem orientada à qualidade.

5.1 Inicialização do sistema

A inicialização do sistema (system bootstrapping) é realizada pelo Topology Controller

após o completo carregamento dos demais componentes que compõem o sistema SDWiNeMO.

Este procedimento consiste em descobrir os nós da rede adjacentes ao controlador SDWiNeMO

de modo a sobre-aprovisionar recursos. Isto implica em configurar mecanismos embarcados

nos nós para refletir as quantias de recursos pretendidas para auxiliar o Admission Controller

em relação à acomodação de múltiplos fluxos com QoS garantido sem a necessidade de eventos

de sinalização adicionais.

A Figura 5.1 apresenta um diagrama de sinalização com as principais operações e eventos

relacionados ao processo de inicialização no sistema SDWiNeMO. Quando um nó de rede do

sistema SDWiNeMO (switch ou PoA habilitados com OpenFlow) é conectado à rede, uma men-

sagem OpenFlow OFPT_HELLO [OPENFLOW SWITCH, 2015] é enviada ao controlador SDWi-

NeMO a fim de estabelecer uma conexão e negociar a versão do protocolo OpenFlow a ser

utilizado (passos 1.1 e 1.2 da Figura 5.1). Após isso, o Topology Controller faz uso de men-

sagens OpenFlow FeatureReq [OPENFLOW SWITCH, 2015] para obter as informações sobre os

recursos e capacidades de cada nó da rede adjacente ao sistema SDWiNeMO (passos 1.3 e 1.4

da Figura 5.1), enviando mensagens OFPT_FEATURES_REQUEST ao longo de cada caminho

que conecta os nós conhecidos na rede. Consequentemente, cada nó alcançado pela mensa-

gem OFPT_FEATURES_REQUEST irá responder ao controlador SDWiNeMO através de uma
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mensagem OFPT_FEATURES_REPLY, informando seus recursos e capacidades (e.g. DPID,

lista de interfaces, configurações de fila etc.). Após este procedimento, o Topology Controller

utiliza o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) [OPENLLDP, 2015] para obter informações adi-

cionais dos nós da rede, tais como endereço MAC/IP e tipo do dispositivo (e.g. switch, roteador

ou PoA), de modo que seja capaz de construir uma estrutura lógica que represente a topologia

física da rede disponível, armazenando esta informação em uma tabela de estados.

Figura 5.1: Diagrama de sinalização da inicialização do sistema SDWiNeMO

Durante a inicialização do sistema o Topology Controller configura sobre-reservas em todos

os nós da rede no sentido de compor caminhos de dados concorrentes com QoS garantido. As

informações dos caminhos de dados são armazenadas em uma tabela de estados e disponibiliza-

das antecipadamente para processamento, o que permite decisões de encaminhamento de forma

ágil e sem sinalização adicional. Para tal, o Topology Controller faz uso do conhecimento da to-

pologia física da rede e calcula todas possibilidades de caminhos unicast de cada nó de entrada

para todos os PoAs presentes no sistema. Em [NETO; MONTEIRO; CURADO; MENDES, 2008] é

apresentada uma descrição detalhada deste procedimento.

De toda a lista processada são descartados todos os caminhos que não respeitam (ou corres-

pondam) aos critérios pré-definidos (e.g. sentido downstream do nó de entrada ao nó de saída,

topologias sem loops e número máximo de nós no caminho), sendo os demais armazenados na

tabela de estados. Como exemplo da explicação anterior, considera-se uma rede com apenas um

nó de entrada A, que é conectado a um nó central B, que por sua vez conecta três nós de saída:

C, D e E. Os caminhos unicast resultantes neste cenário são: [01: A-B-C], [02: A-B-D] e [03:
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A-B-E].

Em seguida, o Topology Controller calcula os padrões de sobre-reserva iniciais para aplicar

em cada uma das classes de serviço disponíveis (uma fila para cada classe, sendo no máximo

8 filas permitidas pelo OpenFlow) dos nós adjacentes, levando em consideração as capacidades

de cada interface, limites máximo/mínimo de sobre-reserva por classe e índice inicial de sobre-

reserva (e.g. 1/2, 1/3, 1/4 da capacidade máxima de reserva por classe). Mais detalhes sobre a

forma de realização dos cálculos de sobre-reserva, limites e reajustes, podem ser encontrados

em [NETO; CERQUEIRA; CURADO; MONTEIRO; MENDES, 2007].

As sobre-reservas por classe de serviço são aplicadas através da configuração de parâme-

tros de filas (i.e. tipo e limites), viabilizados pelo padrão OpenFlow através do utilitário DPCTL

[CPQD, 2015]. Para esse fim, o esquema de sinalização OpenFlow FlowMod [MCKEOWN et al.,

2008] foi estendido para permitir ao Topology Controller a aplicação das funcionalidades descri-

tas em todos os nós de rede selecionados para compor o melhor caminho de dados. Basicamente,

o Topology Controller compõe uma mensagem OFPT_FLOW_MOD (passo 2.1 da Figura 5.1)

contendo ambos, a modificação da tabela de fluxos (adicionando, removendo ou modificando

uma determinada entrada de fluxos) e os novos padrões de sobre-reserva por classe (criando ou

modificando os limites máximos para uma lista de filas pertencentes a uma interface), e envia

para todos os nós pertencentes ao caminho de dados afetado. Consequentemente, cada um dos

nós que receber a instrução contida na mensagem OFPT_FLOW_MOD realizará as modifica-

ções requisitadas, modificando as configurações dos caminhos de dados relacionados.

Em adição ao serviço de entrega unicast, o Topology Controller também habilita o sistema

SDWiNeMO para comunicações multiparte, pelo qual um mesmo fluxo é entregue para múlti-

plos MOs sem a necessidade de duplicação de pacotes na rede, com exceção de nós especiais

(branching nodes), como no multicast, para otimização da largura de banda. O Topology Con-

troller aplica as garantias de QoS (i.e. alocação de sobre-reservas) nos caminhos relacionados as

comunicações multiparte através da funcionalidade OpenFlow GroupMod [OPENFLOW SWITCH,

2015] (etapa 3.1 da Figura 5.1), pelo qual os nós recebem mensagens OFPT_GROUP_MOD e

são instruídos a modificar (adicionar ou remover) suas tabelas de grupos. Essencialmente, uma

entrada na tabela de grupos faz um fluxo de entrada ser replicado em várias interfaces (ao passo

que no unicast apenas uma é considerada), serviço este conhecido como agregação, no nó de

entrada, e desagregação, no nó de saída.

Neste ponto a operação de inicialização do sistema é concluída, resultando na disponibiliza-

ção de informações de QoS sobre toda a topologia do sistema SDWiNeMO de forma antecipada.

Desta forma, o controlador SDWiNeMO permite o gerenciamento de conectividade de múlti-
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plos fluxos de sessões em tempo real, sem a necessidade de consultas excessivas e propagação

de sinalização adicional na rede.

Em casos de modificações na topologia, o Topology Controller é acionado através de novas

mensagens OpenFlow OFPT_HELLO [OPENFLOW SWITCH, 2015], o que causa a ativação do

mecanismo de inicialização e descoberta de topologia. A partir disso, novos caminhos de dados

são identificados (através das informações obtidas pelo protocolo LLDP) e as devidas configu-

rações das tabelas de fluxos (com padrões iniciais de sobre-reservas) são realizadas para compor

a nova estrutura.

5.2 Configuração de sessões sensíveis à QoS

No sistema SDWiNeMO, a configuração de sessões sensíveis à QoS tem como premissa

dar suporte ao transporte de fluxos com QoS garantido. É importante ressaltar que as aplicações

que resultam em menor impacto na largura de banda e/ou atraso (incluíndo peer-to-peer, e-mail,

navegação web etc.) [WELZL; ROS, 2011] são classificadas pelo sistema SDWiNeMO como

tráfego não prejudicial e, portanto, não são consideradas para configuração de sessões sensíveis

à QoS.

Em essência, o Admission Controller classifica como best-effort todos os fluxos cujas infor-

mações de requisitos de QoS não sejam explicitamente especificadas no cabeçalho de camada

de aplicação das sessões identificadas nos eventos PacketIn. Neste caso, é aplicada a agregação

dos fluxos que correspondam a esta categoria (best-effort) na interface pertencente ao melhor

caminho de dados selecionado. Existem duas formas de realizar a configuração de sessões sen-

síveis à QoS (direta e indireta), que serão detalhadas nas subseções seguintes.

5.2.1 Configuração direta de sessões sensíveis à QoS

Consiste em conectar múltiplas sessões de entrada sem gerar tráfego de sinalização de even-

tos no sistema SDWiNeMO. O processo tem início a partir das verificações de controle de

acesso aos recursos sobre-aprovisionados, que é dinamicamente desencadeada pela ocorrência

de eventos PacketIn, em resposta à requisição de um MO a conectar-se a uma sessão sensí-

vel à QoS (e.g. vídeo em tempo real, vídeo sob demanda e chamadas de voz). O diagrama de

sinalização e as operações relacionadas à configuração da sessão são ilustrados na Figura 5.2.

Como exemplo das operações ilustradas na Figura 5.2, considera-se um MO executando

um streaming de vídeo sob demanda na Internet (e.g. NetFlix). Ao selecionar o streaming de
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vídeo pretendido, a aplicação irá fazer uso de uma interface apropriada (e.g. RESTful) para se

comunicar com o referido provedor do serviço (etapa 1.1 da Figura 5.2), que inicia a negociação

com base em padrões de serviços de transporte multimídia da Internet, tais como RTP (Real-

time Transport Protocol), RTCP (Real Time Control Protocol) ou RTSP (Real Time Streaming

Protocol). A negociação da sessão no provedor do serviço ocorre através do envio de uma

mensagem de sinalização ao MO (etapa 1.2 da Figura 5.2) contendo informações da sessão, tais

como ID da sessão, endereços IP de origem e destino, e requisitos de QoS (e.g. largura de banda

requerida, tipo de mídia e tolerância máxima à perda, atraso e jitter). Ao serem interceptadas

por um nó de entrada no sistema SDWiNeMO (sem uma indicação correspondente na tabela

de fluxos local), as mensagens multimídia serão encaminhadas ao controlador por meio de uma

mensagem de sinalização de eventos PacketIn (etapa 1.3 da Figura 5.2), que por sua vez invoca

o Admission Controller para as verificações necessárias.

Figura 5.2: Configuração da sessão com exigência de alocação recursos

O Algoritmo 2 apresenta as etapas realizadas durante o processo de controle de admissão,

detalhando as operações conduzidas pelo Resource Allocation Controller.

Onde:

• QoSreq: Requisitos de QoS (e.g. largura de banda requerida, tipo de mídia e tolerência máxima à

perda, atraso e jitter);

• RMO: MO requisitante;

• CoSm: Classe de serviço mapeada para o fluxo da sessão;

• BWu: Largura de banda utilizada.
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O Algoritmo de controle de admissão tem início por meio da inspeção de informações chave

da sessão, fornecidas através da mensagem PacketIn, para obter informações sobre os requisitos

de QoS e endereço IP de destino (linha 1 do Algoritmo 2). Após isso, o IP do PoA associado ao

RMO é identificado (linha 2 do Algoritmo 2). Com base nesta informação, o algoritmo constrói

a lista de melhores caminhos de dados candidatos, ou seja, aqueles com capacidades de conectar

ambos, nós de entrada e PoAs (linha 3 do Algoritmo 2), atendendo aos requisitos de QoS da

sessão demandada. A lista contém a classificação dos melhores caminhos, em ordem crescente,

de acordo com a quantidade de recursos disponíveis (linha 4 do Algoritmo 2).

Algoritmo 2: Verificações de admissão durante o estabelecimento da sessão móvel
1 Retrieve PacketIn (QoSreq,RMO(IP));
2 Fetch (RMO(PoA)) in the network topology structure;
3 Compute QoS-enabled best path candidates;
4 Compose sorted list of QoS-enabled best path candidates;
5 for each QoS-enabled best path candidate do
6 if QoS-enabled best path is able to accommodate RMO(QoSreq) in CoSm then
7 Update CoSm(BWu) by RMO(QoSreq(bitrate));
8 Connect the RMO(incoming f low) to the selected QoS-enabled best path CoSm;
9 break;

10 else
11 Compute CoSm(new Over-reservation patterns);
12 if CoSm(new Over-reservation patterns) is able to accommodate RMO(QoSreq) then
13 Update CoSm(BWu) by RMO(QoSreq(bitrate));
14 Connect the RMO(incoming f low) to the selected QoS-enabled best path CoSm;
15 break;

16 Reject the RMO attachment request.

No caso da configuração direta das sessões, o Admission Controller seleciona o caminho de

dados da primeira posição da lista, ou seja, aquele que possui maior quantidade de largura de

banda residual na sobre-reserva pertencente à classe de serviço (CoSm) mapeada para o fluxo

da sessão (linha 6 do Algoritmo 2). Desta forma, o bitrate da sessão é somado ao valor atual da

largura de banda em uso (BWu) na CoSm (linha 7 do Algoritmo 2), de modo a manter as informa-

ções atualizadas para futuras verificações de admissão. Feito isso, o Admission Controller será

capaz de conectar os fluxos de entrada ao caminho de dados selecionado (linha 8 do Algoritmo

2), através da funcionalidade Openflow GroupMod, somente no PoA e nós de entrada (etapas

1.4 e 1.5 da Figura 5.2), de modo a permitir a agregação e desagregação, respectivamente.

É importante destacar que os nós do núcleo da rede não são alvo do recurso GroupMod, uma

vez que as entradas das tabelas de fluxos referentes a cada um dos melhores caminhos de dados

são configuradas com antecedência durante o processo de inicialização do sistema. Por fim,

o Admission Controller envia ao RMO as informações de sinalização contendo as instruções
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para a conexão da aplicação (etapa 1.6 da Figura 5.2). Feito isso, o RMO responde ao provedor

do conteúdo multimídia, que por sua vez inicia o envio do tráfego solicitado. Caso nenhum

dos caminhos de dados disponíveis seja capaz de acomodar a sessão, o Admission Controller

rejeitará a requisição do RMO (linha 16 do Algoritmo 2).

O recurso de agregação/desagregação possibilita uma abordagem de controle mais efici-

ente, o que é alcançado através da combinação (agregação) de múltiplas entradas da tabela de

fluxos (i.e. um para cada diferente fluxo de entrada) na mesma entrada da tabela de grupo,

reduzindo o número total de entradas nesta tabela. Esta abordagem reduz o número total de

entradas na tabela de fluxos, quando comparados a sistemas que fazem uso da abordagem por

fluxo, que requerem uma entrada para cada fluxo admitido. Desta maneira, um sistema de rede

que faz uso da abordagem por fluxo impõe processamento adicional para cada fluxo individual

(procedimento padrão do OpenFlow), não sendo, portanto, escalável.

5.2.2 Configuração indireta de sessões sensíveis à QoS

A fim de evitar a rejeição de uma nova sessão, ao detectar que todos os melhores caminhos

terão suas sobre-reservas esgotadas devido a admissão de seus fluxos, o controlador SDWi-

NeMO invoca as funcionalidades do Resource Allocation Controller (linhas 11-15 do Algo-

ritmo 2), cujo principal objetivo é maximizar o número de admissões através do reajuste dos

padrões de sobre-reserva na classe de serviço pretendida.

Um limite máximo de reserva (maximum reservation threshold) é designado para todas as

classes de serviço com o intuito de prevenir os problemas causados devido a prolongadas situa-

ções de exaustão de recursos [BLESS; NICHOLS; WEHRLE, 2003]. Além disso, um limite mínimo

(minimum reservation threshold) também é utilizado como meio de garantir QoS mínimo para

cada classe de serviço. Por esta razão, o Resource Allocation Controller nunca irá configurar

um estado de sobre-reserva abaixo do limite mínimo.

O primeiro nível de ajuste tenta ampliar o atual estado da sobre-reserva a partir de um mon-

tante que varia do padrão atual ao limite máximo de reserva. O Resource Allocation Controller

então calcula o valor a ser reajustado baseado nas demandas da classe de serviço desejada, con-

forme detalhado em [NETO; CERQUEIRA; CURADO; MONTEIRO; MENDES, 2007]. Caso o novo

padrão de sobre-reserva (após o reajuste) não seja suficiente para garantir a acomodação da

sessão, o que pode ocorrer caso o montante anterior esteja prestes a atingir o limite máximo

de reserva (e.g. restando 10% do valor atual), o Resource Allocation Controller realiza o se-

gundo nível de ajuste. A ideia desta nova tentativa consiste em tentar ampliar o limite máximo

de reserva da classe de serviço congestionada a partir da soma de valores liberados das demais
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classes pertencentes à mesma interface. Se esta tentativa for bem sucedida, o novo limite má-

ximo de reserva irá permitir novos reajustes de sobre-reserva e, consequentemente, a admissão

de novos fluxos de sessões (conforme etapas 1.4 a 1.7 da Figura 5.2). Caso contrário, os fluxos

são rejeitados.

5.3 Antecipação de handover

Sempre que um determinado MO está prestes a perder conectividade com seu PoA, o Mo-

bility Manager aciona o mecanismo de tomada de decisão com o objetivo de selecionar, dentre

as redes disponíveis na área de cobertura do MO, aquela que melhor atenda aos seus requisitos

de comunicação. Esta operação de mobilidade é realizada através do monitoramento do RSSI

entre o PoA e o MO associado. A Figura 5.3 ilustra o processo de antecipação de mobilidade

para um determinado MO, inicialmente conectado ao PoA1 e prestes a perder conectividade

enquanto se movimenta fisicamente em direção ao PoA2.

Figura 5.3: Diagrama de sinalização do processo de antecipação de handover

Ao determinar, através do esquema de sinalização OFPT_FEATURES (etapas 1.1 e 1.2

da Figura 5.3), que o RSSI entre o MO e o PoA1 atingiu o limite mínimo pré-definido, o

MO Mobility Anticipate inicia o procedimento de handover através do envio de uma mensa-

gem MIH_Link_Actions.request(Scan) (etapa 2.1 da Figura 5.3) solicitando ao MO que de-
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tecte as redes na sua área de cobertura. Em resposta a este evento, o MO envia ao controlador

SDWiNeMO a lista de redes candidatas em sua área de cobertura por meio de uma mensagem

MIH_Link_Actions.response(CandidatePoAList) (etapa 2.2 da Figura 5.3). A partir destas in-

formações o MO Mobility Anticipate será capaz de ordenar as redes por prioridade (e.g. maior

largura de banda residual na classe de serviço pretendida) fazendo uso do mecanismo de tomada

de decisão E2BS [SILVA et al., 2014]. Uma vez que o melhor PoA é selecionado, o MO Mobility

Anticipate invoca o Admission Controller para realizar as verificações de admissão (conforme

descrito na seção 5.2). Caso as verificações sejam bem sucedidas, o Admission Controller rea-

liza as operações de configuração direta de sessões sensíveis à QoS (subseção 5.2.1) para aplicar

as funções de agregação/desagregação nos nós relacionados ao longo dos caminhos de dados

selecionados (etapa 3.1 da Figura 5.3). Por fim, o MO é posicionado no novo PoA selecionado

(etapas 4.1 a 4.4 da Figura 5.3).

Em caso de falha nas verificações de admissão anteriormente realizadas, o Admission Con-

troller realiza as operações de configuração indireta de sessões sensíveis à QoS (subseção 5.2.2)

de modo que possam efetuar os reajustes nos padrões de sobre-reserva. É importante ressaltar

que as configurações do caminho de dados anterior (para o tráfego do MO) são liberadas sem

a necessidade de envio de sinalização adicional, uma vez que as informações apenas precisam

ser atualizadas na tabela de estados local.

5.4 Balanceamento de carga por mobilidade

O controlador SDWiNeMO realiza um procedimento de balanceamento de carga por mobi-

lidade a fim de liberar recursos em PoAs com alta demanda de acesso, permitindo a admissão

de novos MOs. O balanceamento de carga realizado pelo controlador SDWiNeMO visa a li-

beração de recursos nestes PoAs através do reposicionamento de MOs a eles associados em

outros PoAs disponíveis na vizinhança, cujas capacidades sejam suficientes para acomodação

das sessões em execução nos MOs, com QoS garantido.

A seleção do(s) MO(s) para o reposicionamento tem início na derivação do montante de

recursos (i.e. largura de banda) necessários para liberação no PoA pretendido, de modo a possi-

bilitar que as verificações de admissão, para guiar a acomodação do MO, sejam bem sucedidas.

A Equação (5.1) calcula o montante de recursos necessário para liberação no PoA preten-

dido, utilizado como referência para seleção do conjunto de MOs para o reposicionamento. Para

tal, é considerado o bitrate da sessão desejada, combinado com o valor obtido a partir da razão

do montante de recursos em uso (i.e. largura de banda e limite máximo de reserva da classe de
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serviço da sessão) como uma função da largura de banda disponível após a admissão dos fluxos

da sessão.

Onde:

• BWreq: Largura de banda a liberar para permitir a acomodação do MO requisitante;

• QoSreq: Requisitos de QoS (e.g. largura de banda requerida, tipo de mídia e tolerência máxima à

perda, atraso e jitter);

• BWu: Largura de banda utilizada;

• MRth: Limite máximo de reserva da classe de serviço pretendida.

BWreq =

(
QoSreq(bitrate)+

((
BWreq

MRthread j

)
× (MRthread j−BWu−QoSreq(bitrate))

))
(5.1)

Basicamente, a soma da largura de banda utilizada pelo(s) MO(s) selecionado(s) para o

reposicionamento deve coincidir com a largura de banda de referência calculada pela Equação

(5.1). Com base nisso, o Mobility-based Load Balancer seleciona um conjunto de MOs, dentre

os atualmente associados ao PoA pretendido, cujas sessões em execução apresentem requisitos

de QoS menos rigorosos e estejam mapeadas em classes de serviço classificadas por prioridade

(i.e. em termos de sensibilidade à QoS, da menor para a maior), a fim de evitar possíveis efeitos

de degradação de QoE em virtude do reposicionamento. O Algoritmo 3 descreve o procedi-

mento de balanceamento de carga por mobilidade.

Onde:

• QoSreq: Requisitos de QoS (e.g. largura de banda requerida, tipo de mídia, e tolerência máxima à

perda, atraso e jitter);

• RMO: MO requisitante;

• PoAT : PoA pretendido pelo RMO;

• BWreq: Largura de banda a liberar para permitir a acomodação do MO requisitante;

• MOC4R: MO candidato para o reposicionamento;

• MO4R: MO selecionado para o reposicionamento no PoAT;

• PoAC: PoA candidato;

• PoAT 4R: PoA provável para o reposicionamento do MO4R;

• BWu: Largura de banda utilizada.

Inicialmente, o Mobility-based Load Balancer obtém as informações sobre os requisitos

de QoS da sessão pretendida pelo RMO que deseja se associar ao PoAT (linha 1 do Algoritmo

3). Com base nestas informações, o algoritmo realiza as verificações de admissão no PoAT (li-

nha 2 do Algoritmo 3), que identifica que nenhum dos procedimentos de reajuste (i.e. padrões
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de sobre-reserva e limite máximo de reserva) são suficientes para acomodar o RMO. Desta

forma, o mecanismo de balanceamento de carga por mobilidade é acionado, tendo início com

o processamento da Equação (5.1), de modo a obter a informação sobre o montante de recur-

sos necessários a ser liberado no PoAT para possibilitar a acomodação do RMO (linha 3 do

Algoritmo 3). Assim, uma lista com os MOs atualmente associados ao PoAT , bem como os

candidatos para o reposicionamento, é composta (linha 4 do Algoritmo 3). A lista contém uma

sequência de MOs, classificados por prioridade, iniciando por aqueles cujas sessões em exe-

cução apresentem requisitos de QoS menos rigorosos e mapeados em classes de serviço com

menor sensibilidade à QoS. Um ou mais MOs, membros da lista, podem ser selecionados (linha

4 do Algoritmo 3). A seleção é conduzida por meio da soma do bitrate total atualmente alocado

para os MOs, entre a primeira e a última posição da lista, até o limite do montante necessário

(BWreq) para acomodação do RMO. Ao final desta operação, uma nova lista (MO4R) contendo

os MOs selecionados para o reposicionamento será composta.

Algoritmo 3: Balanceamento de carga por mobilidade
1 Retrieve QoSreq(bitrate) of the RMO;
2 Execute admission control verifications in the PoAT ;
3 Compute BWreq in PoAT ; //Equation (5.1);
4 Compose a sorted list of MOC4R in PoAT ;
5 Compose a list of selected MO4R matching BWreq by the sum of MOC4R(QoSreq(bitrate));
6 for each MO4R list member do
7 Compose sorted list of PoAC able to fulfill the MO4R(QoSreq);
8 Select a PoAT 4R between the PoAC list members;
9 Instruct the MO4R to move to PoAT 4R;

10 PoAT (BWu) = PoAT (BWu) + MO4R(QoSreq(bitrate));
11 if PoAT is able to accommodate RMO request then
12 Connect the RMO(incoming f low) in PoAT ;

13 else
14 Reject the RMO attachment;

A fim de proceder com o reposicionamento dos MOs selecionados (MO4R), o Mobility-

based Load Balancer deve compor uma lista de melhores PoAs candidatos que atenda aos

requisitos de cada um dos MO4R (linha 7 do Algoritmo 3) de forma apropriada. Para isso, é

solicitado a cada MO4R que realize uma varredura das redes em sua área de cobertura. Somente

aqueles PoAs que apresentarem disponibilidade de recursos suficientes (operação assistida pelo

Admission Controller) para acomodação do MO4R serão mantidos na lista de PoAs prová-

veis para o reposicionamento do MO4R (PoAT 4R). Após isso, o PoA na primeira posição do

PoAT 4R (i.e. aquele que apresente melhores condições para a acomodação do MO4R) é seleci-

onado (linha 8 do Algoritmo 3) e o Mobility-based Load Balancer realiza os procedimentos de

handover da forma apropriada (linhas 9-10 do Algoritmo 3). Finalmente, após a liberação dos
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recursos necessários, a requisição do RMO é novamente processada (linhas 12-13 do Algoritmo

3) na perspectiva de resultar em sua admissão. Caso contrário, a requisição será rejeitada (linha

14 do Algoritmo 3). Todo o processo decisório supracitado é conduzido de uma forma orien-

tada à qualidade com o intuito de manter os MOs sempre melhor conectados e com níveis de

QoE aceitáveis. A Figura 5.4 apresenta um diagrama que compreende os eventos de sinalização

utilizados para realizar os procedimentos de balanceamento de carga por mobilidade.

Figura 5.4: Diagrama de sinalização do balanceamento de carga por mobilidade

Com base na Figura 5.4, supõe-se que o PMO está previamente associado (etapas 1.1-1.2)

ao PoAT e conecta uma sessão móvel. Em um dado momento, o RMO envia um pedido de asso-

ciação, através de uma mensagem ATTACHMENT_REQUEST, ao PoAT (etapa 2.1 da Figura

5.4). Como não há nenhuma entrada de fluxo correspondente à mensagem de associação do

PMO, o PoAT a encapsula, em uma mensagem OFPT_PACKET_IN, e encaminha ao contro-

lador SDWiNeMO (etapa 2.2 da Figura 5.4). Este procedimento acompanha as verificações de

controle de admissão, utilizadas para determinar se o PoAT é capaz de acomodar a sessão do

RMO. Uma vez que o Admission Controller percebe que o PoAT não tem recursos disponíveis

para admitir a solicitação do RMO, o Resource Allocation Controller é acionado para que ele

possa ajustar os padrões de sobre-reserva e tomar conhecimento de que a verificação de admis-

são não foi bem sucedida. Neste caso, o Mobility-based Load Balancer é invocado em uma úl-

tima tentativa de permitir a admissão do RMO. Dentre os MOs já posicionados no PoAT , o PMO

é então selecionado para o reposicionamento em um outro PoA viável. De acordo com o Al-



69

goritmo 3, o PMO é requisitado, através de uma mensagem MIH_Link_Actions.request(Scan),

a realizar uma varredura dos PoAs disponíveis em sua área de cobertura (etapa 3.1 da Figura

5.4). Em resposta a esta solicitação, o PMO envia ao controlador SDWiNeMO uma lista com os

PoAs disponíveis através de uma mensagem MIH_Link_Actions.response(CandidatePoAList)

(etapa 3.2 da Figura 5.4). Após isso, a lista de PoAs candidatos é ordenada, por prioridade, e o

PoAC é selecionado. A seleção é feita para a acomodação do PMO e as regras de agregação são

aplicadas no novo PoAC (etapa 4.1 da Figura 5.4). Seguindo o procedimento executado na de-

cisão de handover (conforme descrito na seção 5.3), o MO Mobility Anticipate instrui o PMO a

executar o handover para o PoAC (etapas 5.1-5.4 da Figura 5.4). Finalmente, o Admission Con-

troller é acionado para determinar se o PoAT possui recursos suficientes para admitir o RMO,

permitindo sua associação após a confirmação (etapa 5.5 da Figura 5.4).
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Capítulo 6

Avaliação do sistema SDWiNeMO

Com o intuito de avaliar a viabilidade da solução proposta, o sistema SDWiNeMO foi de-

senvolvido de acordo com as descrições apresentadas no capítulo 4 e com as operações descritas

no capítulo 5. O objetivo principal desta avaliação é averiguar o desempenho do sistema SDWi-

NeMO no plano de controle e no plano de dados, destacando a capacidade de maximização de

admissões, fornecendo garantias de QoS e QoE, através da integração da estratégia de controle

de admissão com o mecanismo de balanceamento de carga.

6.1 Metodologia

A avaliação de novas soluções geralmente é realizada através da experimentação, por meio

de testbeds reais, ou de simulações, conduzidas com apoio de ferramentas de software que incor-

porem as características mínimas necessárias para validação das propostas. A experimentação

de mecanismos de gerência de mobilidade em larga escala requer uma grande quantidade de

MOs e PoAs reais que suportem os requisitos tecnológicos associados à proposta SDWiNeMO,

nomeadamente OpenFlow, IEEE 802.21 e 802.11. Em casos onde não seja possível dispor des-

tes recursos em grande quantidade, se faz necessário a utilização de outras alternativas menos

fiéis aos ambientes reais, nomeadamente simuladores ou emuladores de redes com capacidades

que permitam implementar funcionalidades extras a serem submetidas a avaliações.

Por definição, um simulador de rede é uma ferramenta computacional que contém uma

variedade de pacotes de software que modelam matematicamente o comportamento de tecno-

logias de rede. Os pacotes são carregados em elementos que assumem o papel de nós da rede e

reagem a eventos discretos muito bem definidos que são distribuídos na escala do tempo, tendo

como perspectiva permitir verificar o comportamento de variáveis do evento sob determinadas

condições (e.g. escolha de novas rotas, mobilidade, alterações de topologias etc.). Exemplos
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de simuladores de rede utilizados em larga escala pela comunidade científica são: Network Si-

mulator versão 3 [NS-3, 2015], OMNet++ [VARGA; HORNIG, 2008] e OPNET [OPNET, 2013].

No âmbito de simulações compatíveis com o sistema SDWiNeMO existe a iniciativa OpenNet

[CHAN et al., 2014], um simulador para Software-Defined Wireless Local Area Network (SD-

WLAN), que combina as características e funcionalidades dos simuladores NS-3 e Mininet

[LANTZ; HELLER; MCKEOWN, 2010] para fornecer um ambiente de simulação para redes sem

fio definidas por software. Entretanto, esta ferramenta se mostrou inviável por não conseguir

emular as características e capacidades de equipamentos típicos de uma SDWLAN (e.g. MOs

não possuem interfaces de rede sem fio, sendo impossível associá-los devidamente a um PoA).

Por outro lado, um emulador é um sistema computacional que se utiliza de drivers reais

embarcados no kernel do sistema operacional local para reproduzir o comportamento de um

conjunto de hardware de rede real. No âmbito da tecnologia SDN, o Mininet [LANTZ; HELLER;

MCKEOWN, 2010] é uma ferramenta notável e amplamente utilizada pela comunidade de pes-

quisa em redes de computadores pelas suas capacidades em prototipar sistemas OpenFlow e

SDN com alta fidelidade, facilidade e acurácia. O Mininet é uma ferramenta de emulação que

permite a criação de uma grande infraestrutura virtual de redes, com alta fidelidade a ambientes

reais, por permitir a programabilidade de dispositivos, embarcados em kernel, e ainda diversas

aplicações, tudo em uma única máquina. O Mininet se apoia em primitivas de virtualização do

sistema operacional, permitindo ao usuário criar, interagir, personalizar e compartilhar o protó-

tipo de um sistema SDN sobre uma topologia de rede que utiliza switches OpenFlow [PFAFF et

al., 2015]. O Mininet ainda permite customizar seu ambiente (funções do controlador e topolo-

gia) pelo uso de scripts, com a possibilidade de interação com a rede física existente utilizando

o Mininet CLI (juntamente com a API disponível), sendo ainda possível sua integração com

hardware real.

Visando atender aos requisitos de experimentações e avaliações de sistemas de redes Open-

Flow e SDN, o Mininet fornece suporte aos principais controladores reais SDN existentes, como

OpenDaylight [OPENDAYLIGHT, 2014], POX [POX, 2013] e FloodLight [FLOODLIGHT, 2013],

para atuar sob a topologia de rede. Finalmente, o Mininet oferece portabilidade total do código

utilizado no ambiente emulado para redes reais baseadas em placas NetFPGAs ou switches

comerciais.

Apesar das potencialidades do Mininet em experimentações SDN com acurácia, seu pro-

jeto foi concebido unicamente para redes cabeadas e, portanto, não cumpre os requisitos para

as experimentações da proposta SDWiNeMO. No entanto, o Mininet-Wifi [FONTES; AFZAL;

BRITO; SANTOS; ROTHENBERG, 2015], um emulador baseado no Mininet e recentemente dispo-
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nibilizado para uso em experimentações de redes sem fio definidas por software, apresenta-se

como uma solução viável. O Mininet-Wifi é capaz de emular tanto nós com interfaces de co-

municação IEEE 802.3 (switches) quanto nós que embarcam interfaces de comunicação sem fio

802.11 (PoAs e MOs), com suporte a OpenFlow. Portanto, a avaliação do sistema SDWiNeMO

se deu com apoio da ferramenta de emulação Mininet-Wifi, devido as suas capacidades de se

aproximar com maior fidelidade a uma rede sem fio real.

A metodologia adotada para avaliação de desempenho da proposta SDWiNeMO conside-

rou duas fases de experimentação: a primeira focou na criação de um ambiente de rede móvel

utilizando o software MATLAB [MATHWORKS, 2013], uma ferramenta de alto nível e intera-

tiva para computação numérica, visualização e programação, permitindo a rápida prototipação

e validação de estratégias de decisão de mobilidade, no caso deste trabalho. Da primeira fase

resultou o E2BS, que teve sua técnica de avaliação centrada nos aspectos de decisão de mo-

bilidade orientada à qualidade. A segunda etapa visou a criação de um testbed SDWiNeMO,

constituído de um ambiente de experimentação de redes móveis emulado no Mininet-Wifi. As

seções seguintes detalham a realização de cada uma destas fases de avaliação.

6.2 Primeira Fase

A primeira fase de trabalhos no âmbito dessa Dissertação de Mestrado foi dirigida à con-

cepção, avaliação e validação de um mecanismo de controle de mobilidade orientado a quali-

dade, tendo como resultado o método de decisão E2BS [SILVA et al., 2014] (subseção 4.3.2.1). O

método E2BS foi validado estatisticamente por simulações conduzidas com o auxílio do MA-

TLAB, utilizando um cenário composto de seis redes candidatas: 3GPP UMTS, IEEE 802.11 e

IEEE 802.16, sendo duas de cada. Tendo em conta que diferentes aplicações possuem diferentes

requisitos de qualidade, foram consideradas quatro classes de serviço (CoS) para cada rede.

A metodologia utilizada nas simulações foi conduzida para avaliar o desempenho do E2BS

em cenários de aplicações sensíveis a atraso e aplicações com necessidade de alta largura de

banda. No cenário considerado, E2BS foi comparado a dois dos mais relevantes métodos de

decisão de handover baseados em MADM: SAW e TOPSIS. As avaliações foram realizadas

levando em consideração quatro parâmetros de QoS para suportar as exigências de qualidade

das sessões: atraso, jitter, largura de banda disponível e BER (Bit Error Rate). Seguindo os

experimentos realizados em [PINEDA-RICO; MARTINEZ-MORALES; STEVENS-NAVARRO, 2012] e

[STEVENS-NAVARRO; WONG, 2006], os valores dos atributos foram gerados randomicamente,

baseados em intervalos padronizados, com valores típicos para cada atributo. Os valores de
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importância foram determinados através do método AHP, considerando a relevância de cada

atributo de acordo com sua respectiva classe de serviço.

As simulações foram realizadas considerando 40 pontos de decisão de handover (i.e. o

ponto específico da fase de decisão) com seis PoAs candidatos disponíveis em cada um. Cada

atributo foi gerado a partir de uma média de 20 aleatorizações e designado para um respectivo

PoA. Os resultados apresentados na Figura 6.1 foram obtidos a partir de uma média de 50

simulações para cada ponto de decisão de handover.

Figura 6.1: Resultado da simulação para um cenário considerando aplicação VoIP

Para o caso apresentado na Figura 6.1, considerando um cenário de aplicação VoIP, E2BS

selecionou redes com menor atraso em 25% das simulações, comparado a 2.5% com o SAW.

Ambos os métodos selecionaram a mesma rede em 72.5% dos casos. Em comparação ao TOP-

SIS, E2BS obteve melhores resultados em 42.5% dos casos, em contraste aos 7.5% do TOPSIS.

Em 50% dos casos, as mesmas redes foram selecionadas por ambos os métodos.

Uma análise sensitiva foi realizada para verificar se as redes selecionadas realmente pos-

suem a melhor qualidade dentre as demais. A Tabela 6.1 apresenta os resultados para o ponto

de decisão de handover 21, no cenário que considerou aplicação VoIP.

Através da análise sensitiva apresentada na Tabela 6.1 é possível perceber que E2BS se-

lecionou a melhor rede em comparação aos outros métodos, levando em consideração todo o

conjunto de parâmetros envolvidos.
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Tabela 6.1: Análise sensitiva para o cenário de aplicação VoIP

Método Atraso Jitter L. banda disponível BER
E2BS 34.1 ms 7.7 ms 566 kbps 10−4

SAW 39.5 ms 7.3 ms 528 kbps 10−3

TOPSIS 50.4 ms 5.7 ms 501 Kbps 10−2

A Figura 6.2 apresenta os resultados no cenário que considerou uma aplicação de video

streaming. Para este caso, E2BS selecionou redes com maior largura de banda disponível em

22.5% das simulações, comparado a 2.5% com o SAW. Ambos os métodos selecionaram a

mesma rede em 75% dos casos. Em comparação ao TOPSIS, E2BS obteve melhores resultados

em 35% dos casos, em contraste aos 15% do TOPSIS. Em 50% dos casos, as mesmas redes

foram selecionadas por ambos os métodos.

Figura 6.2: Resultado da simulação para um cenário considerando aplicação de video streaming

A Tabela 6.2 apresenta os resultados da análise sensitiva para o ponto de decisão de hando-

ver 38, no cenário considerando aplicação de video streaming.

Tabela 6.2: Análise sensitiva para o cenário de aplicação de video streaming

Método Atraso Jitter L. banda disponível BER
E2BS 76.9 ms 7.4 ms 49.4 Mbps 10−4

SAW 76.9 ms 7.4 ms 49.4 Mbps 10−4

TOPSIS 84.3 ms 7.3 ms 47.8 Mbps 10−2
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Neste caso, E2BS e SAW selecionaram a mesma rede, enquanto TOPSIS selecionou uma

rede com maior atraso e menor largura de banda disponível. Mais detalhes sobre este experi-

mento podem ser encontrados em [SILVA et al., 2014].

6.3 Segunda Fase

A segunda fase deste trabalho dedicou-se a conceber, avaliar e validar o sistema SDWi-

NeMO, que contempla o plano de controle SDN pelo uso integrado de ANCE e MCE para

provisionar um sistema de rede WiNeMO com funções de controle avançadas, nomeadamente

controle de admissão orientado à QoS (com apoio do mecanismo de controle de sobre-reservas

por classe do ANCE), balanceamento de carga por mobilidade e controle de mobilidade orien-

tado à qualidade. O protótipo laboral SDWiNeMO foi implementado no Mininet-Wifi, conforme

apresentado na Figura 6.3.

Figura 6.3: Cenário da avaliação

O controlador SDWiNeMO, implementado sob o POX, foi configurado em um desktop HP

Compaq Pro 6305, AMD Athlon II X2, 8G RAM, 500 GB e sistema operacional Ubuntu 14.04.3

LTS. A infraestrutura SDMN foi emulada no Mininet-Wifi, compreendendo 6 (seis) PoAs IEEE

802.11g em uma área de sobreposição, com o objetivo de ficarem visíveis a todos os 90 MOs
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também emulados pelo software.

As definições de classes de serviço foram baseadas na especificação IEEE 802.11e, nome-

adamente AC_VI, AC_VO, AC_BK e AC_BE. Com base em [BABIARZ; CHAN; BAKER, 2006], o

Admission Controller foi configurado para realizar o controle de alocação apenas para os ses-

sões mapeadas nas classes AC_VI, AC_BK e AC_VO, de modo a satisfazer seus requisitos de

QoS. A classe AC_BE, por não apresentar características de tráfego com sensibilidade à QoS

[WELZL; ROS, 2011], não é submetida as operações do Admission Controller. Os limites má-

ximo e mínimo de reserva das classes com sensibilidade à QoS foram configurados em 20%

e 4%, respectivamente, do total de largura de banda disponível (1000 Mbps para enlaces ca-

beados e 54 Mbps para enlaces sem fio), enquanto que para a classe AC_BE foram reservados

40% da capacidade do enlace. Com o objetivo de atender a situações de alta exigência de recur-

sos, 90 sessões multimídia (uma para cada MO) foram configuradas, seguindo os parâmetros5

e requisitos de QoS6 descritos na Tabela 6.3.

Tabela 6.3: Configuração de parâmetros e requisitos de QoS por classe de serviço

Classe
da sessão Bitrate Codec Resolução Máx

perda (%)
Máx

atraso (ms)
AC_VI 2 Mbps H.264 1920x1080 (16:9) 1 150
AC_VO 800 Kbps H.264 848x480 (16:9) 4 4000
AC_BK 1 Mbps H.264 960x540 (16:9) 5 10000

Iperf [IPERF, 2013] foi utilizado para gerar tráfego para cada uma das 90 sessões multimí-

dia, sendo cada uma solicitada individualmente por um MO diferente. No que diz respeito aos

eventos de sessão, cada um dos 90 MOs é responsável por solicitar sua associação e acesso

aos fluxos da sessão (sempre no PoA1), em intervalos de tempo sequêncial (1 sessão por vez),

movendo-se progressivamente desde o início até o fim do tempo de avaliação (definida como

42 segundos). O modelo de distribuição de sessões de fluxos compreende 12 sessões mapea-

das na classe AC_VO (perfazendo um total de 9.6 Mbps), 6 para a classe AC_BK (6 Mbps) e

4 para a classe AC_VI (8 Mbps), conforme Tabela 6.3. Este modelo permite uma taxa de sa-

turação de 88% nos padrões de sobre-reserva para a classe AC_VI no PoA1, possibilitando o

desencadeamento das operações auto-organizáveis do sistema SDWiNeMO, permitindo assim

que as avaliações sejam conduzidas com maior facilidade e precisão. Os resultados obtidos na

avaliação do sistema SDWiNeMO são descritos nas próximas subseções.

5http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=357102&seqNum=2
6https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj688118%28v=ocs.15%29.aspx
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6.3.1 Resultados das análises

Dois conjuntos de avaliação foram adotados: SDWiNeMO (empregado na implementação

da proposta deste trabalho) e a SDN típico. Para o segundo caso, um sistema SDN/SDMN típico

foi implementado, tendo seus experimentos conduzidos sob as mesmas condições e configura-

ções utilizadas para a avaliação do sistema SDWiNeMO. Para realizar uma avaliação com-

parativa equilibrada, as interfaces utilizadas no sistema SDN típico foram configuradas com

suporte à QoS através de reservas estáticas, por classe de serviço (a exemplo do tradicional-

mente adotado pelos provedores de serviço Internet), e as operações de mobilidade compatíveis

com as tradicionais abordagens IP. Na metodologia de avaliação empregada, os resultados fo-

ram obtidos em um intevalo de confiança de 95%, juntamente com uma análise que está em

conformidade com fatores genéricos e relacionados ao usuário, recomendado para a avaliação

de qualidade e estimativa de desempenho [ITU-T, 2014], bem como metodologias de avaliação

de QoE [ITU-T, 2015].

6.3.2 Avaliação no plano de controle

A avaliação do plano de controle pretende investigar o impacto da proposta SDWiNeMO

no desempenho e escalabilidade global do sistema e sua capacidade em controlar a admissão

de vários MOs em condições de saturação durante o tempo da avaliação. Isto é feito através

da alocação de sobre-reservas por classe de serviço sob demanda, em resposta aos eventos de

mobilidade dos MOs, fazendo uso das funcionalidades do mecanismo de balanceamento de

carga por mobilidade. Este conjunto de avaliação fez uso das recomendações para avaliação

da qualidade e desempenho fim-a-fim fornecidas em [ITU-T, 2014]. A avaliação comparativa

engloba uma série de análises, empregando as seguintes importantes medidas de desempenho

de rede: (i) taxa global de admissões de MOs; (ii) padrões de sobre-aprovisionamento por classe

de serviço; (iii) vazão em tempo real do tráfego móvel por classe de serviço; e (iv) medidas de

taxa de sinalização. A análise dos resultados tem início no comportamento de admissões dos

MOs durante todo o tempo de avaliação em ambos os cenários, SDWiNeMO e SDN típico,

conforme apresentado na Figura 6.4.

Os resultados numéricos da avaliação de admissão revelam um taxa de probabilidade de

rejeição de 74.73% (rejeição de 68 de um total de 91 requisições de MOs) no cenário que faz

uso das configurações SDN típicas, tendo início no instante de tempo 16.46 segundos (instante

em que o PoA1 não pode realizar novas admissões, em virtude do esgotamento de recursos),

durando até o fim do tempo de avaliação. Assim, a admissão de 23 MOs registra uma taxa de
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probabilidade de admissão de 25.27%. Conforme pode ser observado na Figura 6.4, o sistema

SDWiNeMO tem apenas 1 pedido de associação rejeitado (taxa de probabilidade de rejeição

de 1.1%), mostrando que a taxa de probabilidade de admissão é de 98.9%, admitindo 90 MOs

de um total de 91 requisições. O ganho de desempenho obtido pelo sistema SDWiNeMO, em

comparação ao sistema SDN típico, é da ordem de 391.37%, o que é alcançado através da no-

tável assistência do mecanismo de balanceamento de carga por mobilidade em liberar recursos,

através do reposicionamento de MOs, para acomodação de novas demandas de sessões.

Figura 6.4: Taxa global de admissões de MOs

Como resultado deste conjunto de operações é possível prevenir a rejeição das requisições

a partir do instante de tempo 19 segundos, conforme ilustra a Figura 6.5 (a), que mostra as

operações nos estados das sobre-reservas durante o período de avaliação. Os resultados de-

monstram que a função de inicialização do sistema realiza operações de pré-aprovisionamento

(sobre-reserva inicial de 1/2 do limite máximo de reserva para a classe AC_VI e 1/5 para as clas-

ses AC_VO e AC_BK) ao longo dos melhores caminhos de dados no instante 4.23 segundos e,

portanto, permite que várias admissões sejam realizadas sem a necessidade de reajustes. Além

disso, o comportamento dos padrões de sobre-reserva das classes AC_VI, AC_VO e AC_BK

apresenta um crescimento progressivo, como resultado da admissão de novos MOs, com mais

incidência na classe AC_VI, devido as exigências de bitrate mais elevadas. Nos instantes de

tempo 16.27 e 17.52 segundos da avaliação, as sobre-reservas das classes AC_VO e AC_BK

começam a declinar, enquanto a classe AC_VI continua a crescer, o que dura até o instante de
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tempo 18.23 segundos. As ações de interação entre o ANCE e o MCE justificam o comporta-

mento apresentado na Figura 6.5 (a), uma vez que os reajustes das sobre-reservas são realizados

em virtude da necessidade do balanceamento de carga por mobilidade. A partir desta etapa, a

classe AC_VI não pode mais receber reajustes derivados das classes AC_BK e AC_VO, uma vez

que elas já atingiram seus limites mínimos predefinidos.

O comportamento da vazão instantânea por classe de serviço apresentado na Figura 6.5 (b),

que mostra a largura de banda utilizada, confirma a eficácia do controle dinâmico de sobre-

aprovisionamento realizado por ANCE e integrado ao mecanismo de balanceamento de carga

gerenciado por MCE.

(a) (b)

Figura 6.5: Comportamento de sobre-reservas e vazão durante o tempo de avaliação do sistema
SDWiNeMO no PoA1

Isto é alcançado mantendo novas admissões de MOs no PoA1, de modo a fornecer recursos

para a classe AC_VI que são derivados a partir das demais classes com menor rigor à QoS,

através do reposicionamento de MOs em outros PoAs. A Figura 6.6 apresenta o comportamento

da taxa de sinalização que resulta das funções de controle de ambos, sistema SDWiNeMO e

SDN típico, para lidar com todas as requisições de MOs durante o tempo de avaliação.

Os resultados apresentados na Figura 6.6 mostram o tráfego utilizado para o transporte de

sinalização de controle em todo o experimento durante o tempo de avaliação. Conforme pode

ser confirmado pelos resultados da Figura 6.5, o cenário de configuração SDN típico requer

uma maior taxa de sinalização (média de 2.20 Mbytes) do que o sistema SDWiNeMO (média

de 1.19 Mbytes), para admitir uma quantidade bem menor de MOs, mostrando-se, portanto,

com baixa escalabilidade. Deve-se notar que, embora a sinalização OpenFlow seja necessária

para a configuração das regras na tabela de fluxos, em uma abordagem que faça uso de uma
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base por fluxos (crescendo exponencialmente com novas notificações de entrada de fluxos), não

há nenhum evento de sinalização desta natureza na configuração fazendo uso do sistema SDN

típico, uma vez que as reservas estáticas por classe de serviço foram adotadas.

Figura 6.6: Taxa de sinalização durante o tempo de avaliação do sistema SDWiNeMO

No que diz respeito à avaliação do sistema SDWiNeMO, apenas uma regra de fluxo é im-

plantada para cada fluxo admitido, e sobre-reservas são reajustadas com baixa frequência, so-

mando 34 eventos de reajustes durante todo o tempo de avaliação para admitir 90 MOs. O

processo de inicialização do sistema ocorre durante os 8 primeiros segundos do tempo de avali-

ação, o que justifica o aumento da taxa de sinalização em relação à configuração SDN típica. No

entanto, após este período inicial, a taxa de sinalização do sistema SDWiNeMO mantém-se pra-

ticamente estável durante todo o restante da avaliação, em contraste à configuração SDN típica.

Como a mesma topologia é utilizada para ambas as configurações experimentais, o mesmo pico

de sinalização pode ser observado no instante 3 segundos do tempo de avaliação, que repre-

senta o efeito das trocas de mensagens OpenFlow OFPT_HELLO e OFPT_FEATURES entre o

controlador e os nós de rede.

Diante dos resultados apresentados pode-se afirmar que o sistema SDWiNeMO obteve um

excelente desempenho, uma vez que permitiu uma baixa taxa de sinalização (com uma taxa de

otimização média de 45.9%) para a implantação de serviços avançados de rede. Desta forma,

o sistema SDWiNeMO confirma sua capacidade em oferecer maiores benefícios em termos de

escalabilidade, eficiência e utilização de largura de banda de forma otimizada para sistemas
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WiNeMO de larga escala em comparação à configuração SDN típica. Além de todos os bene-

fícios comprovados, um outro importante diferencial é que o sistema SDWiNeMO é capaz de

realizar todas as operações sob a abordagem orientada à qualidade, mantendo os MOs sempre

melhor conectados e, consequentemente, aumentando a satisfação do usuário. A próxima seção

apresenta resultados que estimam a satisfação do usuário em termos da percepção de qualidade

das sessões em execução no MO durante o período de mobilidade.

6.3.3 Avaliação no plano de dados

A avaliação no plano de dados pretende analisar a capacidade em se manter bons níveis de

QoE para os MOs sob o efeito das operações de mobilidade. Como um esforço para permitir

uma comparação razoavelmente equilibrada com a proposta SDWiNeMO, o sistema SDN tí-

pico foi configurado para suportar operações de mobilidade através da abordagem soft handover

[VEGNI; NATALIZIO, 2014]. Esta avaliação segue as diretrizes para avaliação de QoE recomen-

dadas em [ITU-T, 2015], que considera sessões multimídia como serviços altamente sensíveis à

QoS.

Com o objetivo de realizar avaliações práticas de QoE, a metodologia empregada implicou

na análise do comportamento de um conteúdo multimídia real com tráfego mapeado na classe

AC_VI e distribuição do vídeo controlado pela ferramenta Evalvid [KLAUE; RATHKE; WOLISZ,

2003], fazendo uso de uma mídia com as seguintes características: codec H.264, resolução de

1920x1080, taxa de 30 quadros por segundo, bitrate de 2 Mbps e duração de 10 segundos

(Iperf foi mantido para as demais sessões). A fim de envolver diferentes padrões de mobilidade

para a análise do vídeo, a transmissão multimídia foi enviada para um MO selecionado para

reposicionamento através do Mobility-based Load Balancer.

Para uma aferição mais precisa, o nível de qualidade do vídeo é medido para estimar as ca-

pacidades de ambas as configurações (SDWiNeMO e SDN típico) em manter os MOs sempre

melhor conectados, de modo que possam assegurar níveis aceitáveis de QoE para as sessões

em execução. Com o intuito de avaliar o impacto das funções implementadas pelos sistemas no

plano de dados, as métricas Structural Similarity Metric (SSIM) [LIN; KUO, 2011] e Video Qua-

lity Metric (VQM) [WANG; PERVEZ; ZOU, 2010] foram selecionadas como principais métricas

objetivas de QoE. As medições foram obtidas utilizando a ferramenta de qualidade de vídeo

MSU Video Quality Measurement Tool (VQMT) [MSU VQMT, 2014], que recebe como entrada

o vídeo original (enviado pela fonte) e o vídeo processado (recebido pelo MO). A ferramenta

VQMT procede as análises da seguinte maneira: (i) para a métrica SSIM (que analisa a simi-

laridade de cores, luminosidade e estrutura), um valor entre 0 e 1 é indexado, onde o índice 1
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significa 100% de correlação (i.e. exatamente a mesma imagem) e um índice 0 indica uma dis-

paridade (i.e. nenhuma correlação), com a imagem original; (ii) na métrica VQM, que baseia-se

na comparação do vídeo recebido com o original (comparando brilho, contraste, distorção das

cores, pixels etc.), o resultado também é expresso por um número, onde a qualidade será melhor

quando este for mais próximo de 0. A Figura 6.7 apresenta o resultado da avaliação no plano

de dados fazendo uso de ambas as métricas, SSIM e VQM, para as configurações baseadas no

sistema SDWiNeMO e SDN típico.

(a) (b)

Figura 6.7: Resultado da avaliação no plano de dados com as métricas SSIM e VQM

Os resultados apresentados na Figura 6.7 revelam que as métricas de QoE, VQM e SSIM,

demonstram claramente os benefícios das funções orientadas à qualidade do sistema SDWi-

NeMO em manter os MOs melhor conectados, garantindo bons níveis de QoE. Na análise

SSIM, as funções orientadas à qualidade SDWiNeMO superam a abordagem do sistema SDN

típico mantendo uma alta correlação entre os fluxos do vídeo original e o processado, alcan-

çando uma otimização de 12.79% (média de 0.97 para SDWiNeMO em comparação com 0.86

da abordagem SDN típica). Na métrica VQM, SDWiNeMO manteve uma média de aproxi-

madamente 0.94 durante todo o tempo de avaliação, enquanto que a abordagem típica alcançou

3.38 (reduzindo a qualidade do vídeo em 359.57%). É interessante notar que SDWiNeMO man-

teve o comportamento SSIM e VQM estáveis durante toda a transmissão do vídeo (apenas com

uma pequena variação durante o período de handover). De forma contrária, a abordagem de

alta sobrecarga de controle utilizada pelo sistema SDN típico (e.g. descoberta de caminhos ba-

seada em broadcast, o que sobrecarrega o sistema e afeta todo o seu desempenho), bem como

suporte limitado à QoS (sobre-reservas estáticas) contribuem para a constante instabilidade no

comportamento da qualidade, conforme mostrado na Figura 6.7.

Com o intuito de se obter uma melhor perspectiva qualitativa a partir dos resultados apre-
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sentados na Figura 6.7, foram selecionados quadros aleatórios para mostrar o efeito resultante

do controle de mobilidade nos momentos que antecedem o handover, durante sua execução

e após a sua configuração, em ambos os cenários, SDWiNeMO e SDN típico. A Tabela 6.4

apresenta uma comparação dos quadros nos 3 momentos distintos.

As funções SDWiNeMO permitem manter o conteúdo da sessão em um alto nível de quali-

dade, o que é claramente visível em todos os quadros apresentados na Tabela 6.4. Em contraste,

na configuração SDN típica, todos os três quadros sofrem distorções, causadas principalmente

pelo efeito da perda de pacotes (taxa média de 3%, três vezes o requisito de tolerância máxima

indicada na Tabela 6.3, para AC_VI). Por fim, deve-se ressaltar que o suporte ao procedimento

de handover SDWiNeMO fornece a recepção de dados móveis de alta qualidade e sem inter-

rupções, o que é um fator de extrema importância em sistemas WiNeMO de larga escala, sob a

perspectiva da ubiquidade.

Tabela 6.4: Comparativo entre quadros de antes, durante e após o handover

Configuração Quadro [48]
antes do handover

Quadro [105]
durante o handover

Quadro [254]
após o handover

SDWiNeMO

SDN típico

Assim, os resultados das avaliações confirmam que o sistema SDWiNeMO é o mais ade-

quado para fornecer uma infraestrutura WiNeMO eficiente, uma vez que as funções auto-

organizáveis de alocação avançada de recursos e controle de mobilidade transparente e infraes-

truturado permitem o tráfego de múltiplas sessões multimídia com garantias de QoS e alto nível

de QoE ao longo do tempo. Quando comparado ao sistema SDN típico com suporte à QoS,

SDWiNeMO apresenta benefícios excepcionais, uma vez que é capaz de fornecer, de forma

mais eficiente, melhor percepção de qualidade ao usuário enquanto permite que a infraestrutura

realize a mobilidade orientada à qualidade e de forma transparente.

Diante dos resultados apresentados neste capítulo de avaliação é possível concluir que os

novos mecanismos e funcionalidades propostos pelo sistema SDWiNeMO cumprem com as

premissas de sua concepção, ou seja, conseguem prover maximização de admissões ao mesmo
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tempo que fornecem garantias de qualidade aos MOs. O próximo capítulo apresenta as conclu-

sões deste trabalho e delineia direções para os trabalhos futuros, visando aprimorar e incorporar

novas funcionalidades para os mecanismos propostos para o sistema SDWiNeMO.
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Capítulo 7

Conclusões e trabalhos futuros

De modo a contribuir na maximização de admissões mantendo os níveis de qualidade em

redes sem fio em larga escala, esta Dissertação de Mestrado propôs o sistema SDWiNeMO,

uma arquitetura definida por software que possibilita aos MOs, com diferentes padrões de mo-

bilidade e capacidades, executar sessões móveis com garantias de QoS de forma ininterrupta e

ubíqua enquanto se movem.

O sistema SDWiNeMO faz uso de inovadoras funcionalidades orientadas à qualidade, im-

plantadas em níveis granulares, capazes de fornecer garantias de QoS as comunicações móveis.

Para tal, SDWiNeMO foi concebido sob a premissa do controle de admissão orientado à quali-

dade, fornecendo garantias de QoS aos fluxos de sessões das aplicações móveis, além de fazer

uso de inovadoras técnicas de controle dos procedimentos de mobilidade, permitindo executá-

las de forma transparente e eficaz.

Desta maneira, o sistema SDWiNeMO teve como principais contribuições:

• Mecanismo de gerência de mobilidade infraestruturado, baseado no paradigma de Re-

des Definidas por Software, que faz uso do protocolo OpenFlow e do IEEE 802.21 para

aplicação de políticas de controle da rede e de execução de handover, respectivamente,

capaz de trabalhar com a antecipação e controle da mobilidade de forma transparente e

orientada à qualidade.

• Novo método de seleção de ponto de acesso sem fio, capaz de tomar decisões orientadas

à qualidade que melhor atendam aos requisitos de QoS das aplicações.

• Novo método de balanceamento de carga por mobilidade, permitindo maximizar as ad-

missões em casos de exaustão de recursos.

As avaliações conduzidas por meio de simuladores e emuladores possibilitaram validar os

mecanismos propostos sob condições que se aproximam das enfrentadas em ambientes reais. Os
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resultados das avaliações comprovaram a eficácia dos mecanismos no plano de controle, através

da maximização de admissões fazendo uso do controle de admissão orientado à qualidade, e no

plano de dados, por meio de uma avaliação que considerou a qualidade do conteúdo transmitido

pela rede, sob a perspectiva do usuário.

Neste trabalho constatou-se o potencial do uso do paradigma de Redes Definidas por Soft-

ware para o controle granular dos mecanismos de gerência de mobilidade. Sob esta perspeciva,

o sistema SDWiNeMO representa um avanço para este segmento, uma vez que proporcionou

incorporar novas funcionalidades aos mecanismos já existentes, além de propor novas técnicas

que superam as típicas abordagens de gerenciamento de mobilidade.

Diante da popularização dos sistemas de comunicações móveis e da crescente proliferação

de MOs, algumas funcionalidades devem ser incorporadas ao sistema SDWiNeMO, com o ob-

jetivo de aumentar sua capacidade de atuação. Desta forma, alguns apontamentos de trabalhos

futuros são sugeridos:

• Integrar estratégias de monitoramento de qualidade da rede, sob a perspectiva dos requisi-

tos de qualidade das aplicações, para avançar o mecanismo de antecipação de mobilidade,

de forma que este também seja disparado em casos de mudanças das condições da rede.

• Avaliar o sistema SDWiNeMO em um ambiente real, fazendo uso de um controlador

SDN, PoAs e diferentes MOs em hardware real.

• Estender as técnicas de controle de admissão de sessões móveis e balanceamento de carga

por mobilidade para outros tipos de redes móveis (e.g LTE, 5G, etc).

À frente do exposto neste trabalho, espera-se que a evolução do sistema SDWiNeMO possa

dar suporte aos modernos sistemas de comunicações móveis, bem como à crescente exigência

dos usuários.
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