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RESUMO 

Com a criação dos smartphones e o advento da Internet móvel houve vasto 
crescimento e consolidação da utilização de aplicações que antes eram somente 
possíveis em desktops e notebooks: navegação na Web, chamadas VoIP (Voice over 
IP), mensagens de texto instantâneas, vídeoconferências e mais uma gama de outros 
serviços. Desta maneira, o nível de complexidade no trabalho de O&M (Operation and 
Maintenance) das operadoras se intensificou, junto ao notável incremento no número 
de usuários. É no sentido de avaliar a percepção destes usuários sobre estas aplicações 
e ajudar as operadoras a detectar problemas que, neste trabalho, foi desenvolvido o 
QoExpert: um aplicativo que mede parâmetros de rede importantes para o 
gerenciamento do QoE (Quality of Experience) e permite que o usuário faça uma 
reclamação de maneira simples e rápida, caso deseje.  
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ABSTRACT  

 With the foundation of smartphones and the advent of mobile Internet, there was 
great development and consolidation of applications that before were possible only in 
desktops and notebooks like Web navigation, VoIP calls, instant text messaging, 
videoconferences and many other services. In this way, the level of complexity in O&M 
(Operation and Maintenance) for mobile operators was intensified and user base has 
grown up. To assess user perception about these applications and help mobile service 
providers to detect problems, in this undergraduate work QoExpert was developed: a 
mobile app that reads important network parameters for QoE (Quality of Experience) 
managing and allows users to complain in a simple and fast manner. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta considerações iniciais 

relacionadas ao contexto, objetivos e assuntos 

importantes do trabalho. 

1.1 Motivação 

O mundo vive a era da mobilidade. A conectividade sem fio vem se tornando 
necessidade para negócios, entretenimento, segurança e relações interpessoais.  Uma 
grande variedade de serviços e aplicações coexiste em uma rede complexa e 
heterogênea, que compreende diferentes tipos de tecnologias de acesso. 

Com o progresso de sistemas de primeira geração até os de quarta geração, os 
serviços se tornaram mais sofisticados devido principalmente ao poder de 
processamento dos novos elementos de rede das tecnologias de acesso 2G, 3G e 4G, o 
que levou a esquemas de modulações mais complexos e maior número de protocolos de 
transporte (GOMEZ et al., 2005). Uma maneira de perceber esta complexidade é notar a 
quantidade de parâmetros configuráveis em estações radio base.  

Com o avanço das redes móveis celulares e o crescimento do uso de 
smartphones, o acesso à informação se tornou simples e fácil. Hoje não é mais 
necessário ter um desktop e estar numa sala fechada para estar conectado (DIAS DE 
ALECRIM, 2006). Esta mudança na forma como nos comunicamos e acessamos 
informação vem acompanhada de algumas dificuldades relacionadas à mobilidade: 
desvanecimento multipercurso (atenuação do sinal devido aos caminhos diferentes 
tomados pelas diferentes partes do sinal enquanto o transmissor está em movimento), 
que gera aumento na taxa de erros e retransmissões. Junto a isso, o consumidor final 
está cada vez mais exigente. É neste sentido que surge o QoS, ou Quality of Service. 

1.2 Objetivos 

 O objetivo deste trabalho é analisar a atual percepção dos usuários de serviços 
móveis por meio do  QoExpert: um aplicativo para plataformas Android que lê 
parâmetros da rede celular importantes na medição do  QoE e possibilita que o usuário 
faça uma reclamação rápida.  

1.3 Quality of Service - QoS 

O QoS visa prover a melhor qualidade possível ao usuário destes variados 
serviços. Prover QoS é otimizar o uso dos recursos da rede, diminuir os custos por 
unidade de informação transmitida e reservar recursos para aplicações que necessitam 
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deles para funcionar com qualidade. (GOMEZ et al., 2005). Afinal, é o usuário gera 
receita às operadoras e é devido à ele que elas existem. 

Em geral, usuários finais se importam somente com os aspectos que são visíveis 
à eles. Do ponto de vista do usuário, pode-se dizer que: 

Somente importa o QoS percebido por ele; 
• O número de atributos controláveis deve ser o menor e mais simples 

possível; 
• O QoS deve ser provido fim-a-fim (ETSI, 2014). 

Desde sua criação, a Internet tem oferecido apenas o serviço de melhor esforço, 
caracterizado pela ausência de garantias de QoS às aplicações. A inadequação deste tipo 
de abordagem às aplicações que necessitam de maior quantidade de recursos para 
funcionar com qualidade motivou o desenvolvimento de propostas para um novo 
modelo de serviços que agregasse o conceito de QoS na Internet, permitindo às 
aplicações requisitar diferentes quantidades de recursos, fornecendo diferentes 
características de qualidade (DIAS DE ALECRIM, 2006). 

1.4 Quality of Experience - QoE 

A ótima percepção do serviço pelo usuário final é o grande objetivo das 
operadoras. Esta percepção da qualidade do ponto de vista do cliente é um ponto 
subjetivo e mais abrangente, definido como Quality of Experience, ou QoE (GOMEZ et 
al., 2005). Para atender as expectativas dos usuários é essencial compreender os fatores 
que degradam sua percepção e os que a melhoram. No entanto, estudar de forma eficaz 
o QoE dos aplicativos móveis e serviços tradicionais como chamadas de voz continua a 
ser uma tarefa desafiadora, em grande parte devido à falta de uma metodologia de 
gerenciamento padronizada e controlada (CHEN, 2014). Uma forma de controlar o 
nível de qualidade dos serviços prestados pelas operadoras é feita pelo órgão regulador. 
No Brasil, é chamado de ANATEL. 

1.5 Trabalhos Relacionados 

 Dois trabalhos bastante relacionados ao QoExpert são os aplicativos NxDroid e 
OpenSignal. Os dois visam avaliar a qualidade da experiência do usuário. Ainda, o 
OpenSignal auxilia o usuário a melhorar a qualidade da sua conexão, apontando de onde 
vem o sinal proveniente da estação rádio base ou roteador WiFi. Na parte 3.4, 
detalharemos com maior profundidade estes trabalhos. 

1.6 Estrutura do Texto 

 O capítulo 2 mostra a fundamentação teórica que embasa o QoExpert. O capítulo 
3 explica a metodologia usada para executar a implementação do aplicativo e servidor 
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Web. Os resultados são mostrados no capítulo 4. A análise e discussão dos resultados é 
feita no capítulo 5. No capítulo 6, concluímos o trabalho. Finalmente, no capítulo 7 
explicitamos quais são os próximos planos para dar continuidade ao QoExpert. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo está presente todo o conteúdo 

necessário para o completo entendimento do 

QoExpert. 

2.1 Evolução das Tecnologias de Acesso  

A partir de 1980, ocorreu o primeiro grande desenvolvimento dos sistemas de 
telefonia móveis, com o aparecimento de sistemas analógicos que tiveram boa aceitação 
no mercado e cresceram rapidamente. Estes sistemas ficaram conhecidos como sistemas 
de primeira geração (1G) (MANUEL; PAIVA, 2007). 

Em 1989, o ETSI, ou European Telecommunications Standards Institute, 
assumiu a coordenação do grupo de trabalho formado para desenvolver um sistema de 
comunicações europeu, o GSM, ou Groupe Spéciale Mobile. As primeiras 
especificações técnicas surgiram em 1991, abrindo as portas para a segunda geração de 
redes móveis. (MANUEL; PAIVA, 2007). 

A partir daquela data, o GSM mudou drasticamente a forma como enxergamos a 
telefonia móvel. O GSM se tornou a tecnologia global de segunda geração. Em 2005, 
mais de 460 operadoras no mundo implementaram o sistema (GOMEZ et al., 2005).  

Em meados de 2000, esforços levaram ao projeto IMT-2000, ou International 
Mobile Telecommunications-2000(TELECO, 2015), pertencente à ITU, ou 
International Telecommunications Union. Este projeto tinha como objetivo definir os 
requisitos de um sistema de terceira geração (3G). Com o intuito de minimizar os custos 
de transição entre as segunda e terceiras gerações, surgiu o UMTS, ou Universal Mobile 
Telecommunications System, um dos mais importantes membros da família IMT-2000. 
A especificação do UMTS é assegurada pelo 3GPP, ou Third Generation Partnership 
Project, entidade formada por vários organismos internacionais relacionados às 
telecomunicações (MANUEL; PAIVA, 2007).  

O UMTS é a principal tecnologia 3G em todo o mundo, grande parte devido à 
sua interoperabilidade com o GSM. De acordo com (QURESHI, 2014), no final de 
2013, o UMTS cobria aproximadamente 60% da população mundial, sendo este um 
aumento de 10% em relação a 2012. 

O crescimento do 3G é conduzido devido a crescente demanda por acesso à 
Internet, à facilidade de compra de smartphones e ao esforço regulatório de conectar os 
não conectados. A ANATEL, por exemplo, obriga as operadoras à implementar redes 
de acesso para prover acesso à Internet e chamadas de voz em áreas rurais e escolas 
públicas. Dois exemplos de programas governamentais de inclusão digital são o PNBL, 
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ou Programa Nacional de Banda Larga; e PBLE, ou Programa Banda Larga nas Escolas 
(PORTAL ANATEL, 2010). 

As motivações para a padronização da quarta geração de redes móveis seriam, 
entre outras, dar continuidade à competição com o sistema 3G; demanda crescente dos 
usuários por maior velocidade e QoS; e demanda por diminuição de custos (CAPEX - 
Capital Expenditure e OPEX – Operational Expenditure) (3GPP, 2004). Divulgado em 
2008 pelo 3GPP Release 8, O LTE, ou Long Term Evolution, é a quarta geração (4G) de 
redes móveis.  

No final de 2013, as redes LTE cobriam cerca de 20% da população mundial. 
Em 2012, somente 10%. Em 2019, é previsto que a cobertura LTE atenda 65% da 
população mundial (QURESHI, 2014). 

Atualmente, apesar do surgimento de redes de quarta geração, a tecnologia 2G 
ainda é importante e existente no mundo todo. Em Brasília, capital do Brasil; e São 
Paulo, maior e mais desenvolvida cidade do Brasil, aproximadamente 37% das estações 
radio base são de segunda geração, levando em conta as quatro grandes operadoras do 
país – Tim, Vivo, Claro e Oi (ANATEL, 2015). 

2.2 Sistemas de Segunda Geração 
 

 O sistema 2G pode operar em diferentes bandas de frequência: 400MHz 
(somente Europa), 900 e 1800MHz (mais comum) e 850 e 1900MHz. As informações 
enviadas da ERB para a mobile station  (MS) no (downlink) e da MS para a ERB 
(uplink) é transmitida em diferentes canais (GOMEZ et al, 2005).  

Uma característica importante do 2G era o acesso ao meio feito com uma 
combinação de FDMA, ou Frequency Division Multiple Access e TDMA, ou Time 
Division Multiple Access. Em outras palavras, dividia-se a banda de frequência (máxima 
de 25MHz) em (124) canais de mesma banda (200kHz). Cada canal é dividido em 8 
timeslots de tamanho fixo. A cada setor de uma ERB, ou estação rádio base, é alocado 
uma quantia fixa de canais e neles a informação, que enviada em um canal de tráfego 
(TCH - Traffic Channel), é transmitida em timeslots de tamanho fixo. A figura 1 ilustra 
a forma de acesso do GSM.  
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Figura 1: Combinação de TDMA com FDMA usada no GSM. 

Fonte: Adaptada de ESTRUTURA DO CANAL DE RÁDIO (2002). 

Em resumo, um canal físico é a combinação de um ARFCN, ou Absolute Radio 
Frequency Channel Number (número do canal) com um timeslot. 

Canais lógicos são definidos no padrão GSM. Eles são subdividos em canais de 
tráfego e de controle. Canais de controle podem ser dedicados ou compartilhados pelos 
usuários. Dentre os canais de controle, os mais importantes são o BCCH, ou Broadcast 
Control Channel; FCH, ou Frequency Correction Channel e SCH, ou Synchronization 
Channel (GOMEZ et al., 2005).  

O BCCH é um canal de controle unidirecional ponto-multiponto - da ERB para 
os MS, ou Mobile Stations, com função de irradiar informações necessárias para as MS 
fazerem seu registro na rede. O BCCH é configurado para ser transmitido num canal 
fixo e é irradiado constantemente pela ERB na máxima potência. 

O uso de FDMA confere ao GSM uma natureza multi-portadora, já que há uma 
sub-portadora para cada sub-canal de largura 200kHz. Assim, as frequências disponíveis 
devem ser distribuídas cuidadosamente para evitar zonas de interferência (GOMEZ et 
al., 2005). 

Um exemplo de interferência que pode acontecer é: dadas duas ERBs BSA120 e 
BSA032 distantes 1 km uma da outra e tendo cada uma três setores. Um setor é a área 
da superfície terrestre em que uma antena é responsável por prover cobertura. Supondo 
que o setor 2 da ERB BSA120 (destacado em vermelho) esteja apontado para o setor 3 
da ERB BSA032. Se o BCCH do setor 2 da ERB BSA120 estiver no mesmo canal do 
BCCH do setor 3 da ERB BSA032 (destacado em vermelho), haverá interferência e elas 
não conseguirão trafegar chamadas com qualidade. 



27 
 

 

Figura 2: Exemplo de cenário em que pode ocorrer interferência. 

Fonte: TIM BRASIL (2015). 

 

Figura 3: Arquitetura da rede GSM . 

Fonte: JORGE VASCONCELOS BARBOSA (2014). 

2.2.1 GSM: Arquitetura 

Uma rede GSM, tal como a maioria das redes de comunicação sem fio, está 
dividida em duas redes menores: RAN, ou Radio Access Network (rede de acesso) e 
CN, ou Core Network (núcleo da rede). A primeira tem como principal função permitir 
que os utilizadores acessem a rede por ondas eletromagnéticas. Por outro lado, o CN 
possui as funções de comutação (interligação de usuários), gerenciamento de recursos e 
interfaceamento com outras redes, como outras operadoras ou Internet. No CN também 
estão inseridos os bancos de dados de informações de usuários, necessários para validar 
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e autenticar o uso do serviço pelo assinante (JORGE VASCONCELOS BARBOSA, 
2014). 

O primeiro elemento é o UE, ou User Equipment (o mesmo que MS), que é o 
dispositivo celular do cliente. O UE troca informação com a BTS, ou Base Transceiver 
Station (o mesmo que ERB) pela interface Um. As BTS recebem/enviam informação de 
controle e de tráfego de/para as UEs. É composta basicamente de rádios transmissores e 
receptores (TRX), processadores de sinal, antenas e cabos feeder (TELECO, 2015). 

Conjuntos de BTSs são conectados aos elementos controladores, no GSM 
chamados de BSC, ou Base Station Controllers. Os BSCs fazem o gerenciamento de 
recursos (aloca um canal para chamada) e controle de handover. Handover é o processo 
de passagem da conexão de um setor para outro. Pode acontecer  de várias maneiras: de 
uma BTS para outra; entre setores da mesma BTS; de um setor GSM para outro setor 
UMTS; de um setor UMTS para um setor LTE. 

As interfaces que ligam as BTSs aos BSCs são chamadas de Abis e conferem 
grande importância à rede de acesso, pois são elas o meio de transmissão de toda a 
informação das BTSs em direção ao núcleo da rede e vice-versa. Podem funcionar por 
TDM, ou Time Division Multiplexing, ou mais recentemente, por IP (Internet Protocol). 
Em TDM, a interface é mapeada em E1s, tendo, portanto 32 timeslots de 64 kbps, sendo 
dois para sinalização e 30 para tráfego (JORGE VASCONCELOS BARBOSA, 2014). 

A MSC, ou Mobile Switching Center, é o elemento responsável pela comutação 
de chamadas de voz. Faz ainda a conexão da operadora local para outras operadoras ou 
para a rede de telefonia fixa. Além disso, possui quatro bancos de dados (Home 
Location Register, Visitor Location Register, Equipment Identity Register, 
Authentication Center) que carregam informação sobre os usuários. 

2.2.2 A Transição para Dados: GPRS 

Nos anos 90, visando implementar a ideia das redes móveis de terceira geração, 
foi planejado evoluir a rede GSM, que até então provia serviços baseados em comutação 
de circuitos (GOMEZ et al., 2005). O objetivo era obter um sistema que trafegasse voz e 
dados e que reaproveitasse elementos da rede GSM. 

O suporte à transmissão de dados em redes de segunda geração limita-se a 
aplicações simples, como por exemplo, o envio e recebimento de mensagens de e-mail 
baseado em texto, não provendo velocidade e conectividade adequadas para acesso à 
Internet como temos atualmente (DIAS DE ALECRIM, 2006). 

A grande evolução do padrão 2G foi sua integração com um sistema de 
comutação de pacotes de dados, sendo este o mesmo tipo de comutação usado no 
protocolo IP, ou Internet Protocol. Ao contrário da técnica de comutação de circuitos, 
que aloca um circuito fim a fim para o usuário, a comutação de pacotes utiliza o 
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caminho somente quando há dados para transmitir. Esta evolução inseriu uso mais 
eficiente do espectro e da banda disponível. A esta tecnologia foi dado o nome de 2,5G.  

Desta maneira, foi criado o GPRS, ou General Packet Radio Service. As 
mudanças introduzidas afetaram os níveis e elementos de rede diferentes. Porém, não 
houve modificação na interface aérea (GOMEZ et al., 2005). 

A informação comutada por circuitos agora é transmitida em um novo canal 
lógico: o PDCH, ou Packet Data Channel. Embora seja codificado de maneira diferente 
em relação ao TCH, ele usa a mesma estrutura FDMA com TDMA (GOMEZ et al., 
2005).  

2.2.3 GPRS - Mudanças na Arquitetura 

Os novos elementos reusam a interface de rádio e alguns dos elementos do core. 
Um novo elemento é chamado de PCU, ou Packet Control Unit, que é a extensão da 
BSC para implementação dos novos protocolos RLC/MAC (Radio Link 
Control/Medium Access Control) e processa os pacotes vindos das BTSs ou dos SGSNs 
(Serving GPRS Support Node). 

Algumas das funções do PCU são converter pacotes de dados em formato que 
pode ser transmitido na interface aérea; gerenciar recursos de rádio (RRM – Radio 
Resource Management) e implementar medições de QoS (AGILENT 
TECHNOLOGIES, 2015). Mais à frente detalharemos o QoS no GPRS. 

No core, foram acrescentados dois novos elementos: o SGSN e o GGSN, ou 
Gateway GPRS Support Node. No domínio da comutação de pacotes, o SGSN 
desempenha funções análogas às desempenhadas pelo MSC no domínio da comutação 
de circuitos. O SGSN provê adaptação entre o mundo IP e a pilha de protocolos do 
GPRS. Enquanto isso, o GGSN é a porta de entrada para a Internet e para outras redes 
GPRS (MANUEL; PAIVA, 2007). 

2.2.4 Aplicação do QoS no GPRS 

A tecnologia GPRS suporta diferenciação de serviços baseado em parâmetros 
que influenciam métricas de qualidade, tais como atraso e velocidade. 

O início da negociação de QoS vem com a ativação do contexto PDP (Packet 
Data Protocol), que nada mais é do que a conexão física do MS com o SGSN. 
Posteriormente, o MS requisita o QoS desejado, assim como um NSAPI, ou Network 
Service Access Point Identifier. Já que o MS pode estabelecer vários contextos PDP (um 
para cada aplicação), a função do NSAPI é identificar os pacotes de dados para cada 
aplicação. 
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Embora a implementação de diferenciação de serviços seja feita pelo fornecedor 
(ex. Ericsson, Nokia, Huwaei), quatro diferentes classes de QoS são definidas no padrão 
GPRS: conversational, streaming, interactive e background (GOMEZ et al., 2005). 

Baseado na classe de QoS acordada, ao chegar na camada UDP/TCP, será 
inserido um cabeçalho UDP ou TCP. No caso de TCP, um exemplo de parâmetro de 
QoS é o controle de fluxo (AGILENT, 2015). 

Outro nível de negociação de QoS acontece na camada LLC, ou Layer Link 
Control. A função primária do LLC é fornecer um link seguro entre o SGSN e o MS. 
Para isto, o cabeçalho LLC contêm informação de controle, verificação de sequência de 
frame e valores SAPI (Service Access Point Identifier). Neste caso, o SAPI refere-se ao 
tipo de serviço associado ao frame LLC para aquele contexto PDP. Os serviços para 
este frame podem ser níveis de usuário de 1 a 5: níveis que variam de acordo com 
parâmetros de QoS tais como tamanho de buffer, atraso e número de retransmissões. 
Note que estes níveis são acordados no processo de negociação do QoS (AGILENT, 
2015). Maior aprofundamento em QoS acontecerá no tópico “QoS”. 

2.2.5 EDGE: A evolução do GPRS 

 Também conhecida como 2,75G, o EDGE, Enhanced Data Rates for GSM 
Evolution, é uma melhoria do sistema GSM/GPRS que aumentar o throughput e otimiza 
a utilização do espectro (JORGE VASCONCELOS BARBOSA, 2014).  

Com o EDGE, o tráfego de dados, comutado por pacotes, sofreu transformações 
positivas. Isto aconteceu devido ao surgimento de uma nova camada física, que usufrui 
melhor de cada timeslot (até 59,2 kbps) com o uso de uma nova técnica de modulação 
em conjunto com algoritmos de adaptação da conexão. 

Enquanto que no GSM/GPRS era usada a modulação GMSK, ou Gaussian 
Minimum Shift Keying, no EDGE é usada a modulação 8-PSK, ou 8-Phased Shift 
Keying (8-PSK). 

No GMSK, cada símbolo contém apenas um bit, enquanto que no 8-PSK cada 
símbolo transmite 3 bits. Isto significa que no mesmo período de tempo é enviada a 
mesma quantidade de símbolos. Porém, são enviados três vezes mais informação, 
aumentando em três vezes o throughput (JORGE VASCONCELOS BARBOSA, 2014). 

Em contrapartida, a probabilidade de haver um erro na decodificação do símbolo 
no 8-PSK é maior, pois a distância entre os símbolos é menor. A robustez do sistema 
EDGE é grande, pois ele consegue se adaptar à qualidade e nível de sinal. A figura 4 
compara os esquemas de modulação 8-PSK e GMSK. 
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Fonte: Adaptada de AGILENT TECHNOLOGIES (2005). 

 No GMSK, o bit “1” é representado por uma variação positiva na frequência 
(giro do fasor no sentido anti-horário) e o bit “0” é representado por uma variação 
negativa na frequência (giro no sentido horário).  

2.3 Sistemas de Terceira Geração  

A primeira versão da tecnologia móvel de terceira geração, chamada de Release 
99, era essencialmente uma consolidação das especificações do GSM e o 
desenvolvimento da nova rede de acesso, chamada de UTRAN, ou UMTS Terrestrial 
Radio Access Network. (3GPP, 1999).  

Uma das premissas do UMTS era minimizar os impactos no core ao introduzir a 
UTRAN. Dada esta premissa, os maiores impactos foram a criação de uma nova 
interface entre core e rede de acesso; assim como a melhoria na sinalização de core para 
levar em conta as novas capacidades oferecidas pela UTRAN. 

2.3.1 Arquitetura do UMTS 

Na parte de acesso, todas as entidades são novas. A BTS do 2G agora se chama 
NodeB, enquanto que a BSC agora é chamada de RNC, ou Radio Network Controller. 
Porém, a nível de elementos de rede, o core é o mesmo. 

Um importante marco para prover suporte ao QoS fim-a-fim no domínio da 
comutação de pacotes são as conexões chamadas “Iu Bearers”, existentes na interface 
que liga a RNC ao SGSN, chamadas de IuPS. Embora importante, este marco foi 
padronizado somente em releases posteriores ao R99 (3GPP, 1999). A figura 5 ilustra os 
novos componentes da rede UTRAN e suas interfaces. O núcleo da rede está 
simplificado devido à sua semelhança em relação ao GSM/GPRS/EDGE. 

Figura 4: Comparativo 8-PSK e GMSK . 
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Fonte: Adaptada de TEKTRONIX (2015). 

 

Na parte de protocolos, são inseridos novos protocolos na UTRAN, mas não no 
core, onde houve mudanças nos protocolos já existentes.  

A grande diferença do UMTS para o GSM é a forma de acesso múltiplo à rede. 
No GSM/GPRS/EDGE, o acesso era compartilhado na frequência e no tempo. No 
UMTS, padrão desenvolvido pelo 3GPP, a forma de acesso é baseada em WCDMA, ou 
Wideband Code Division Multiple Access, que oferece maior eficiência espectral e 
largura de banda, quando comparado ao GSM (ETSI, 2000). 

Falando-se em throughput, ou taxa de transmissão, a primeira versão do GPRS 
permitia um máximo de 171,2 kbit/s. Isto era conseguido numa situação ideal, usando 
os 8 timeslots nas melhores condições de transmissão possíveis. No Release 99 do 
UMTS, a máxima taxa de transmissão teórica é de 2Mbit/s (3GPP, 2010). 

2.3.2 Acesso ao Meio: WCDMA 

A escolha para a forma de acesso no 3G foi decidida após grande período de 
discussão técnica durante os anos 90(ETSI, 2000). A tecnologia escolhida não divide os 
usuários em frequência e tempo, mas sim em códigos, como o próprio nome indica. De 
forma simplista, cada usuário usa toda a largura de banda disponível, ou seja, não há 
divisão da banda em sub-canais e não há divisão do tempo em timeslots. 

WCDMA é uma técnica de acesso ao meio baseada em espalhamento espectral, 
ou seja, a informação é espalhada ao longo da largura de banda disponível (espectro). 
Em outras palavras, usa canais cuja largura de banda é bem maior do que a banda 
necessária para transmitir o que o usuário deseja. A técnica de modulação codifica a 
informação em símbolos. O decodificador (presente no MS do usuário final), sabendo o 

Figura 5: Arquitetura da rede UTRAN. 
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código fornecido, pode remontar o sinal original proveniente da mistura de sinais de 
outros usuários naquela banda. (ETSI, 2000). 

Para isto, um esquema de acesso múltiplo por divisão de códigos em sequência 
direta foi escolhido. A figura 6 mostra o processo por qual passa a informação do 
usuário (3GPP, 2010).  

 

 

Figura 6: Processo de formação do sinal WCDMA. 

Fonte: Adaptada de Mobile Radio Communications (2008). 

O spreading, ou espalhamento, multiplica a sequencia de dados do usuário pelo 
código, criando o sinal em banda larga. Note que a largura de banda do código é bem 
maior que a largura de banda de sequência de dados. Por isso o sinal resultante possui 
banda larga. A escolha do scrambling code, que deve ser ortogonal à todos os outros, 
assegura que a informação original seja obtida (ETSI, 2000).  

2.3.3 A evolução do WCDMA: HSPA 

HSPA, ou High Speed Packet Access foi e tem sido a evolução das redes 
WCDMA. Usado para aumentar a velocidade e diminuir atrasos, o primeiro passo foi o 
surgimento do HSDPA, que é o HSPA no downlink. Após ser introduzido no Release 5, 
veio o segundo passo, HSUPA, no Release 6. A evolução do HSPA, chamado de 
HSPA+, veio no Release 7. 

Para alcançar o objetivo, foram adicionadas funções na NodeB. A mais 
importante delas foi o LA, ou Link Adaptation, possibilitando mudar a taxa de 
codificação e a modulação, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) ou 16QAM 
(Quadrature Amplitude Modulation), de acordo com a qualidade do canal. Para que isso 
seja possível, foi criado o CQI, ou Channel Quality Indicator, que indica a qualidade do 
canal de rádio por meio de mensagem da MS para a NodeB. Outra mudança importante 
foi a criação de um novo canal, o HS-DSCH, ou High Speed – Downlink Shared 
Channel. A máxima velocidade no HSDPA é de 14.4Mbps, comparado com uma taxa 
de 384 kbit/s do Release 99.  
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Na evolução do HSPA, o HSPA+, modulação de maior ordem (64QAM no 
downlink e 16QAM no uplink) e MIMO, ou Multiple Input Multiple Output, são usadas. 
MIMO, também chamado de multiplexação espacial, é usado para aumentar a taxa de 
bits usando duas ou mais antenas simultaneamente no transmissor e receptor. Em 
Releases posteriores, o DC-HSDPA, ou Dual Carrier-HSDPA, foi introduzido. Nele, é 
usado agregação de portadoras de duas bandas de 5 MHz cobrindo a mesma área e por 
consequência dobrando a velocidade (3GPP, 2007). 

2.4 Sistemas de Quarta Geração 

 O LTE, ou Long Term Evolution, tem sido o sistema de quarta geração mais 
usado no mundo. Introduzido no Release 8 do 3GPP, usa duas novas formas de acesso, 
o OFDM e o SC-OFDMA. 

2.4.1 Separação das formas de acesso: OFDM e SC-FDMA 

 O OFDM baseia-se no uso de sub-portadoras estreitas resultando em uma 
transmissão multiportadoras. 

 Os recursos de rádio no OFDM, ou Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing, usado no downlink, podem ser vistos em  gráfico tempo versus frequência. 
No eixo da frequência, as sub-portadoras tem largura de 15kHz. É usado um prefixo 
cíclico (cyclic prefix) para manter a ortogonalidade entre elas. Os símbolos, podendo 
variar na quantidade de bits de acordo com a modulação, são agrupados em blocos de 
recursos (resource blocks), que tem uma largura de 180kHz na frequência - 12 
portadoras de 15kHz - e 0.5ms no tempo. No domínio do tempo, 0.5ms é o equivalente 
a 7 símbolos OFDM. A cada usuário é alocado um número de blocos de recursos. 
Quanto mais blocos um usuário recebe e quanto maior for a modulação usada nos 
elementos de recurso dos blocos, maior será o throughput. A figura 7 ilustra o 
funcionamento do OFDM (ERICSSON, 2015). 

 

Figura 7: Recurso físico do LTE no downlink, baseado em OFDM. 

Fonte: Adaptada de ERICSSON (2015). 
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Além da sua aplicação no LTE, o OFDM também é usado nos padrões IEEE 
802.11a/b/g (WiFi) e 802.16 (WiMAX). 

A técnica de acesso usada no uplink é chamada de SC-FDMA, ou Single 
Carrier-FDMA, possui performance parecida e tem essencialmente a mesma estrutura 
do OFDM. Esta forma de acesso foi escolhida devido à sua baixa PAPR, ou Peak to 
Average Power Ratio, quando comparada com OFDM. 

O OFDM tem alta PAPR devido à sua natureza multiportadoras, que possuem 
altas amplitudes nos seus picos, enquanto que no SC-FDMA é usada somente uma, 
como o próprio nome indica. Um elevado PAPR gera a necessidade de utilização de 
amplificadores caros, aumentando o custo dos equipamentos móveis e seu consumo de 
bateria, inviabilizando o seu uso com qualidade pelo usuário final (JORGE 
VASCONCELOS BARBOSA, 2014). 

O PAPR mede a relação da amplitude máxima do sinal com o seu valor médio e 
visa comparar a intensidade dos picos com o valor efetivo. O sinal SC-FDMA pode ser 
obtido aplicando a transformada de Fourier discreta (DFT) ao sinal espalhado OFDM 
(LIN, 2006).   

2.4.2 A arquitetura LTE 

A arquitetura do LTE é baseada na evolução do núcleo da rede 2G/3G com 
operações e algoritmos simplificados e com maior custo benefício. A nova arquitetura 
foi designada para suportar uso massivo de serviços baseados em IP (Ericsson, 2015). 

Chamada de EPS, ou Evolved Packet System, a arquitetura LTE também é 
composta de rede de acesso e núcleo de rede. A rede de acesso agora é chamada de E-
UTRAN, ou Evolved-UTRAN. O núcleo de rede é chamado de EPC, ou Evolved Packet 
Core. O EPC foi implementado com objetivo de otimizar a performance da rede e 
facilitar o uso de serviços multimídia. 

A arquitetura simplificada implementa somente dois nós no plano do usuário: a 
estação rádio base (eNodeB) e o SGW, ou Serving Gateway (BEMING et al., 2015). No 
plano de controle, a conexão é feita com o MME, ou Mobility Management Entity. As 
eNodeBs agora implementam também a parte de inteligência e controle da rede de 
acesso, antes feita pelas RNCs. 

O MME é o mais importante elemento de sinalização do EPC. Suas funções 
englobam paging e autenticação do usuário final. Além disso, guarda informação de 
localização dos usuários e seleciona o SGW apropriado durante o processo de registro. 
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Figura 8: Arquitetura da rede LTE. 

Fonte: Ericsson (2015). 

Uma das funções da eNodeB é alocar à UE um ou mais blocos de recurso, 
atribuindo a ele um conjunto de portadoras durante um determinado tempo (JORGE 
VASCONCELOS BARBOSA, 2015). 

2.5 Qualidade: Conceito, Órgão Regulador, Parâmetros e Indicadores.  

 Qualidade pode ser definida como atender plenamente os requisitos do cliente ou 
superar as expectativas do cliente. A NBR ISO 8402 (1994), norma brasileira sobre 
qualidade do órgão internacional ISO, ou International Organization for 
Standardization, define qualidade como “a totalidade das características de uma 
entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e 
implícitas”. 

 Qualidade é a totalidade das características de uma entidade que afetam a sua 
capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas (ITU-T, 2008). 

 Nos serviços de telecomunicações, especificamente em telefonia móvel, a 
qualidade depende não só do provedor (operadoras), mas também de fatores externos 
que interferem na percepção do usuário. Estes fatores são, geralmente, prédios e 
construções; árvores; chuva; relevo da região e deslocamento do usuário (ANATEL, 
2015). 
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2.5.1 O Papel do Órgão Regulador – ANATEL 

 Criada pela Lei Geral de Telecomunicações de 1997, a ANATEL, Agência 
Nacional de Telecomunicações, é o órgão governamental que regula, outorga e fiscaliza 
o nível de qualidade dos serviços de telecomunicações no Brasil.  

 É papel da ANATEL adotar as medidas que atendam ao interesse público e que 
tenham como objetivo o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil. Dentre as 
suas funções, destacam-se: administrar o espectro de frequências dentre as organizações 
que fazem o uso de alguma faixa; certificar produtos com padrões e normas 
estabelecidos por ela e garantir a qualidade do serviço prestado aos consumidores 
(ANATEL, 2015). 

Com o intuito de avaliar e garantir a qualidade, indicadores foram definidos para 
serviços fixos e móveis a fim de padronizar e gerenciar os níveis de qualidade, 
possibilitando a avaliação e regulamentação dos serviços.  

O regulamento de indicadores de qualidade do SMP (Serviço Móvel Pessoal), 
definido em 2002, tem como objetivo maior atender os anseios dos usuários quanto à 
confiabilidade e qualidade do serviço prestado pelas operadoras (ANATEL, 2015). 

2.5.2 Indicadores 

No mercado de redes de telecomunicações celulares, os fornecedores de 
infraestrutura (Ericsson, Nokia, Huwaei, ZTE) vendem os equipamentos (BTSs, BSCs, 
RNCs, NodeBs, MMEs, eNodeBs) para as operadoras, que por sua vez querem garantir 
que o funcionamento deles seja o melhor possível e ter a certeza de que a performance 
dos equipamentos atendam aos requisitos acordados nos SLAs, ou Service Level 
Agreements (Acordos de Nível de Serviço). 

Normalmente, níveis de qualidade fazem parte e são fatores importantes nestes 
documentos. Para atender aos requisitos acordados no SLA, indicadores de qualidade 
são usados. 

Hoje existem aplicações grátis e comerciais disponíveis para monitorar o nível 
de desempenho do serviço. Contudo, os diferentes perfis de mobilidade de usuários 
finais em redes sem fio e a limitação das funcionalidades dos terminais móveis 
dificultam o processo de avaliação de qualidade de aplicações. Assim, a melhor maneira 
de medir a satisfação do usuário é monitorar os indicadores associados a cada serviço 
(GOMEZ et al., 2005). 

 Indicadores são formas de representação quantitativas de características de 
produtos e serviços utilizados para avaliar e melhorar a qualidade ao longo do tempo 
(PITOMBO, 2015).  

 Os indicadores, mais conhecidos como KPIs, ou Key Performance Indicators, 
variam de acordo com os objetivos da organização. São definidos a partir de medições 



38 
 

de variáveis de entrada e saída do sistema de operação e manutenção (O&M) da 
provedora de serviços (ETSI, 2014). Estas informações são obtidas através da leitura de 
bancos de dados existentes nos elementos da infraestrutura da rede.  

 A avaliação de desempenho com KPIs gira em torno de três categorias: 
acessibilidade, retenção e qualidade. 

A acessibilidade mede a capacidade da rede de fornecer acesso ao usuário 
(GOMEZ et al., 2005). Em outras palavras, é o quociente entre a quantidade de 
tentativas de acesso com sucesso ao serviço de voz ou dados e a quantidade total de 
tentativas de acesso. Um exemplo de indicador de acessibilidade é a taxa de sucesso de 
conexões na camada RAB (Radio Access Bearer). Detalhamento maior em RAB será 
fornecido posteriormente. 

A retenção mede a capacidade de manter uma chamada ou um canal de dados 
em uso. Em outras palavras, é o número de chamadas (voz) ou conexões (dados) que 
estavam em curso, mas falharam, dividido pelo número total de chamadas ou conexões 
em curso. Um exemplo importante de indicador de retenção é a taxa de quedas de 
chamadas de voz na tecnologia 2G. Este indicador é medido e fiscalizado pela 
ANATEL. Se as operadoras tiverem este indicador acima do valor máximo permitido, 
podem ser multadas.  

Indicadores de Qualidade medem o quão bom a chamada ou conexão está. A 
maneira de fazer esta medição depende do tipo de serviço em uso. Exemplos são o 
throughput HSDPA e throughput R99. O primeiro mede a taxa de transmissão de dados 
quando se está usando a tecnologia HSDPA e o outro, usando a primeira versão do 3G: 
Release 99. 

2.5.3 QoS – Quality of Service 

 Hoje, comunicação é um fator muito importante nas atividades do mundo. Para 
suportar com qualidade as diferentes aplicações é preciso diferenciar os tipos de tráfego 
baseando-se no nível de prioridade. Por exemplo, deve ser dada uma maior prioridade 
às chamadas de voz usando VoIP (Voice Over IP), quando comparado com o acesso à 
um site Web, por ser uma aplicação em tempo real e assim mais sensível a problemas 
(BALASUBRAMANIAN, 2006).  

 Esta classificação e diferenciação dos serviços é o objetivo que está por trás do 
desenvolvimento de mecanismos para oferecer um tratamento especial à cada tipo de 
aplicação (GOMEZ et al., 2005). É com esse objetivo que surge o QoS. 

 QoS é a totalidade das características de um serviço de telecomunicações que 
suporta a sua habilidade de satisfazer necessidades implícitas e explícitas dos usuários. 
(ITU-T, 2008) 
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Do ponto de vista da rede, é a capacidade de prover serviços diferentes com 
recursos diferentes. Isto não significa criar recursos adicionais (não há como criar 
largura de banda), mas sim reservá-la para uma aplicação de tempo real, por exemplo 
(CHIOARIU, 2004). 

 Em redes celulares móveis, de acordo com (BALASUBRAMANIAN, 2006), 
QoS é a capacidade de fornecer um serviço satisfatório ao usuário, incluindo qualidade 
de chamada de voz, nível de sinal, acessibilidade alta, taxa de quedas baixa, alto 
throughput e baixo atraso para aplicações de dados. 

 Existem parâmetros que influenciam diretamente o QoS, afetando a percepção 
do serviço pelo usuário: 

• Throughput: taxa de transmissão de dados [kB/s ou MB/s]; 
• Taxa de Perda de pacotes: pacotes perdidos devido desvanecimento do sinal 

ou descartados devido lotação de buffers. [pacotes/s]; 
• Latência: tempo percebido pelo usuário desde a requisição de um serviço e 

seu fornecimento [s ou ms]; 

• Jitter: aplicável somente no uso de dados. Corresponde à variação da 
latência, ou seja, a variação do tempo que os pacotes levam para chegar ao 
destino. Uma rede com latência constante possui jitter nulo. Também 
chamado de PDV (Packet Delay Variation). [s ou ms]. 

 

2.5.4 Desafios do QoS na Comutação de Circuitos e Pacotes 

 
Desde seu surgimento, a Internet vem funcionando segundo o serviço de melhor 

esforço, distribuindo a mesma quantidade de recursos para todas as aplicações. Este 
comportamento não tem sido um problema, já que hoje a Internet suporta serviços de 
tempo real, como streaming de vídeos e VoIP (Voice Over IP). 

Contudo, este tratamento igualitário não consegue controlar congestionamento, 
podendo degradar a qualidade e até bloquear o acesso à esses serviços, principalmente 
nas redes de telecomunicações, onde a demanda por recursos é muito alta devido à 
grande quantidade de usuários compartilhando a mesma estação rádio base. 

 
Assim, o surgimento de serviços que demandam maior quantidade de recursos, 

junto à exigência dos usuários, estão criando a necessidade de gerenciar melhor o QoS 
nas redes de telecomunicações. 

 
Enquanto ao passo que a visão da comutação de circuitos é baseada em uso 

exclusivo e permanente de um canal de rádio enquanto a chamada está em curso, a 
comutação de pacotes permite a multiplexação de fluxos de dados de diferentes 
usuários, compartilhando os mesmos recursos no tempo. Desta forma, técnicas são 
necessárias para fornecer a quantidade correta de recursos para os diferentes serviços de 
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dados, fazendo-os funcionar com qualidade e sem degradar o funcionamento dos outros 
(GOMEZ et al., 2005). 

 
A figura 9 ilustra o processo de diferenciar fluxos de dados de naturezas 

diferentes, dando maior prioridade ao tráfego de vídeo, devido à sua sensibilidade ao 
atraso e throughput. 

 
 
 
 

Fonte: Adaptada de GOMEZ et al.  (2005). 

2.5.5 Mecanismos de Diferenciação de Tráfego 

 No intuito entender como funcionam os algoritmos de QoS, é necessário 
sabermos os principais mecanismos de gerenciamento de tráfego:  
 

• Classificador de Pacotes: mapeia pacotes em diferentes classes, de forma que 
pacotes na mesma classe são tratados com a mesma prioridade. 

• Agendador de Pacotes: fornece prioridades à cada pacote. Assim, são 
formadas filas, sendo uma para cada prioridade. Pacotes de mesma 
prioridade são encaminhados à mesma fila. 

• Controle de Admissão: usado para decidir se um novo usuário pode acessar a 
rede de acordo com as suas necessidades de QoS (que dependerão da 
aplicação). O controle de admissão se relaciona diretamente com o bloqueio 
de acesso à rede, impactando diretamente no indicador de acessibilidade. No 
UMTS, o bloqueio do acesso ocorre geralmente devido à falta de potência da 
RRU (Radio Resource Unit) – dispositivo que fornece os recursos de rádio 
ao sistema irradiante da NodeB - e falta de códigos de canalização (códigos 
ortogonais que separam os usuários). No GSM, geralmente acontece devido 
falta de timeslots livres. 

Figura 9: Diferenciação de tráfego. 
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• Queda de Pacotes/Chamadas: descartar um pacote ou chamada de voz 
devido falta de recurso, falta de cobertura no local ou falha no handover. 
 

2.5.6 Padronização do QoS 

 
Sabendo que o uso de serviços baseados em dados (comutação de pacotes) não 

funcionava em redes GSM, a partir do GPRS, as redes celulares e redes IP passaram a 
funcionar juntas. A partir daí surgiu a necessidade de promover a integração dos 
mecanismos de QoS dos dois tipos de redes e a melhor maneira foi padronizar. No 
domínio da rede celular, o órgão padronizador é o 3GPP. No domínio da Internet, é o 
IETF. 

O IETF, ou Internet Engineering Task Force, é uma grande comunidade 
internacional constituída de engenheiros de rede, operadoras, fornecedores e 
pesquisadores engajados com a evolução da arquitetura e operação da Internet (IETF, 
2015). 

 
A figura 10 mostra os escopos de QoS dos órgãos supracitados.   

 

 
Figura 10: Escopo do QoS definido pelo 3GPP e IETF.  

Fonte: Adaptada de GOMEZ et al. (2005). 

 
Do terminal móvel até o GGSN, o órgão padronizador é o 3GPP. O GGSN é um 

elemento importante no provimento de QoS fim-a-fim, já que faz o mapeamento dos 
requisitos de QoS da rede celular para a Internet. 

 
Para padronizar a implementação de QoS na Internet, o IETF definiu técnicas de 

provimento de QoS: IntServ e DiffServ. 

2.5.7 QoS baseado em IP 

 
O IntServ segue o modelo de QoS sinalizado, onde os terminais móveis enviam 

os requisitos à rede. Baseado no RSVP, ou Resource Reservation Protocol, o IntServ 
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sinaliza e reserva o QoS desejado para cada tipo de fluxo. O RSVP tem a função de 
reservar recursos para uma sessão, usando controle de admissão (CISCO, 1997). 

 
O DiffServ trabalha no modelo de QoS provisionado, em que existem definição 

de classes de tráfego variando em seus requisitos, chamadas de CoS, ou Class of 
Service. Para implementar as classes, um byte chamado Type of Service (ToS) é 
adicionado ao cabeçalho IP. O DSCP, ou Differentiated Service Code Point, é uma 
sequência de seis bits que faz parte do ToS (CISCO, 2005).  

2.5.8 QoS Fim a Fim 

 Para oferecer qualidade à percepção do usuário, o QoS deve ser provido fim-a-
fim, ou seja, de um equipamento móvel ao outro. Em outras palavras, é a avaliação do 
serviço do ponto de vista do usuário final. 
 

Este provimento não é trivial, devido às várias camadas de protocolos (PHY, 
MAC, LLC) e elementos de rede (NodeB, RNC, SGSN, GGSN). A figura seguinte 
procura desmembrar de forma simplificada os elementos de rede envolvidos no 
provimento de QoS fim a fim.  
 

 
Figura 11: QoS Fim a Fim. 

Fonte: Adaptada de GOMEZ et al. ( 2005). 

No caso de dois terminais móveis estarem na rede da mesma operadora de 
telecomunicações, o provimento de QoS da rede UMTS é suficiente. No entanto, 
quando um TE (Terminal Equipment) se conecta a um TE de outra operadora, ou a um 
servidor na Web, o QoS fim a fim depende da rede UMTS e de mecanismos externos, 
como IntServ ou DiffServ. 

2.5.9 Evolução do QoS em redes celulares. 

Devido às exigências do mercado e à evolução tecnológica, os padrões de redes 
celulares avançaram muito. Hoje, já existe a quarta geração de tecnologias móveis. Da 
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mesma forma, este avanço aconteceu com o QoS, que evoluiu junto aos novos releases, 
atendendo às necessidades dos novos serviços (GOMEZ et al., 2005) 

 Em redes de primeira e segunda geração, somente um serviço era importante 
para o QoS: voz. O maior objetivo era fornecer uma boa qualidade nas chamadas 
(BALASUBRAMANIAN, 2006). 

A partir do GPRS, em que o acesso à Internet foi possibilitado pela adição do 
sistema de comutação de pacotes às redes de telecomunicações, uma enorme gama de 
aplicações passou a ser oferecida. Junto a isso, surgiu a necessidade de diferenciar 
tráfegos de aplicações diferentes, fornecendo os recursos necessários à cada uma. 

2.5.10 QoS no GPRS  

A introdução do bearer service no GPRS foi o primeiro passo para o provimento 
de QoS em redes móveis celulares. Baseado no conceito de contexto PDP (Packet Data 
Protocol), que é uma conexão lógica entre o equipamento móvel e o GGSN, é feita a 
diferenciação de pacotes de diferentes aplicações.  

Quando o equipamento móvel é ligado, ele inicia o processo de attach, que é o 
registro na rede. Após o attach estar completo, é feita ativação do contexto PDP. Neste 
passo, o SGSN e GGSN criam um contexto PDP contendo informações sobre a conexão 
de dados, como o perfil de QoS, endereço IP e APN (Access Point Name). O APN é um 
nome lógico que referencia um GGSN e identifica uma rede externa (KESSENS, 
SOININEN. 2006). 

Um dos parâmetros definidos no momento do estabelecimento do contexto PDP 
é o nível de QoS. Assim, o tráfego enviado na mesma conexão PDP possui o mesmo 
QoS. Numa situação prática, em que o usuário envia um email e também acessa um 
servidor Web, ele teria dois contextos PDP definidos. Contudo, tráfegos de aplicações 
diferentes com o mesmo QoS podem ser transmitidos em cima do mesmo contexto 
PDP. 

Um fator que limita o uso de aplicações interativas e de tempo real, onde vários 
contextos PDP com perfis de QoS diferentes devem ser ativados ao mesmo tempo para 
a mesma aplicação, é o fato de que o terminal recebe um endereço PDP (normalmente 
endereço IP) para cada contexto PDP, impossibilitando o uso desses serviços. 

No GPRS, o perfil de QoS é definido de acordo com os quatro atributos 
seguintes: prioridade, atraso, confiabilidade e throughput. A tabela abaixo os descreve. 
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Tabela 1: Atributos que definem perfil de QoS no GPRS. 

Atributo de QoS Descrição 

Classes de Prioridade 
Prioridade na manutenção do serviço. Três classes: 
Alta, Normal e Baixa. 

Classes de Atraso 
Atraso fim-a-fim na rede GPRS. Três classes com 
atrasos estabelecidos, variando no atraso médio e 
atraso 95 percentil, e uma classe melhor esforço. 

Classes de Confiabilidade 
Taxas de erro em função de probabilidades: de perda 
de pacote, de entrega fora de sequência, de pacotes 
duplicados e de pacotes corrompidos. Cinco classes. 

Classes de Throughput 

Velocidade esperada para um contexto PDP, em função 
de velocidade média e de pico. A velocidade de pico 
varia de 8 a 2048 kbps. A velocidade média varia de 
0.22 bps até 111 kbps. 

Fonte: Adaptada de GOMEZ et al. (2015). 

2.5.11 QoS no UMTS 

No Release 99 era possível o uso de vários contextos PDP com o mesmo 
endereço IP, cada um contendo seu nível de QoS. A figura 12 mostra um cenário de uso 
de dois contextos PDP com o mesmo endereço IP. 

 

Figura 12: Terminal móvel com ativação de contextos PDP diferentes, e mesmo endereço IP. 

Esta capacidade foi possibilitada pela implementação do TFT, ou Traffic Flow 
Template, que é atribuído a todos os contextos PDP secundários. Desta maneira, o 
tráfego downlink que chega ao GGSN é direcionado ao contexto PDP correto (GOMEZ 
et al., 2005). 

O Release 99 introduziu novos atributos de QoS, tais como: classes de tráfego, 
ordem de entrega, tamanho máximo do pacote, throughput garantido, prioridade de 
alocação e retenção, entre outros. As quatro classes de tráfego introduzidas variam em 
função dos atributos de QoS. Contudo, os dois fatores importantes que segregam as 
quatro classes são a sensibilidade ao atraso e a taxa de erros de em pacotes. A tabela 
abaixo as explica e resume: 
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Tabela 2: Classes de tráfego no UMTS e suas características. 

 
Classes de Tráfego Características Principais Aplicações possíveis 

Tempo 
Real 

Conversação 
(Conversational) 

▪ Simétrica (os dois nós 
transmitem) 
▪ Sensível ao atraso 
▪ Atraso baixo e constante 

▪ Chamada de voz 
tradicional 
▪ VoIP 

Fluxo corrente 
(Streaming) 

▪ Assimétrica (um nó 
transmite) 
▪ Sensível ao atraso 
▪ Atraso com baixa variação 

▪ YouTube 
▪ Web Radio 

Não 
Tempo 
Real 

Interativa 
(Interactive) 

▪ Assimétrico (maior 
capacidade para downlink) 
▪ Natureza Requisição-
Resposta 
▪ Diminuir taxa de erros de bit 

▪ Web 
▪ Requisições em 
bancos de dados 

Fundo 
(Background) 

▪ Nó de destino não espera 
pelos dados 
▪ Diminuir taxa de erros de bit. 

▪Email 
▪ SMS 

 

O maior desafio que o QoS no UMTS enfrenta é o mapeamento das quatro 
classes em mecanismos de QoS em domínios diferentes (CHIOARIU, 2004) (Figura 7). 
Em outras palavras, um pacote com DiffServ vindo da Internet em direção a um móvel 
registrado na rede UMTS, ao chegar no GGSN, deve ser tratado com o perfil de QoS de 
uma das quatro classes acima. 

O fornecimento de QoS fim a fim tem duas dimensões. Uma delas, que 
compreende o desafio citado acima, é a horizontal, ou seja, entre domínios. A outra 
dimensão é a vertical, que consiste no mapeamento de atributos de bearer service de 
camadas mais altas em parâmetros de camadas mais baixas (CHIOARIU, 2004). No 
tópico seguinte será explicada a arquitetura do QoS na rede UMTS, que é definida em 
camadas bearer service. 

2.5.12 Arquitetura do QoS no UMTS 

A arquitetura para QoS das redes UMTS é uma evolução da arquitetura de QoS 
para o GPRS. Nesta arquitetura, um bearer service é definido por CHIOARIU (2004) 
como o serviço de fornecimento de recursos para transmitir dados entre pontos da rede. 
Seu objetivo é definir as características e funcionalidades entre os pontos finais da 
comunicação, realizando um suporte fim a fim. A figura 13 ilustra este cenário. 
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Figura 13: Arquitetura do QoS no UMTS. 

Fonte: Adaptada de GOMEZ et al. (2005). 

A figura acima mostra a dimensão vertical do QoS no UMTS. A primeira 
camada é o QoS fim a fim, decomposto no bearer service do UMTS junto aos 
mecanismos externos (DiffServ, IntServ, MPLS). O UMTS bearer service é fracionado 
no BS (bearer service) da rede de acesso (RAB - Radio Access Bearer) e BS do núcleo. 
O mapeamento dos atributos de QoS do UMTS BS para o RAB é direto. Alguns 
possuem o mesmo valor nas duas camadas: máximo throughput, ordem de entrega, 
tamanho máximo do pacote, entre outros. Atraso de transmissão e taxa de erros de 
pacotes possuem valores diferentes (CHIOARIU, 2014). 

O motivo dos atributos acima citados serem diferentes é devido ao fato de que o 
BS do Núcleo pode introduzir erros e atraso, que não devem ser contabilizados no RAB. 
O exemplo a seguir explica melhor: suponha que o atraso de transmissão do UMTS BS 
é 410 ms. Este atraso é dividido em 300 ms para o RAB e 110 ms para o BS do núcleo, 
também chamado de CNBS (Core Network Bearer Service). 

O CNBS é baseado em IP ou ATM, sendo IP o mais rápido e desejado pelas 
operadoras. Apesar de ainda serem encontrados backbones ATM, a maioria das redes de 
transporte das operadoras é IP. Neste caso, é usado o DiffServ.  

Mais ainda, o RAB é dividido em radio BS (do UE até a NodeB) e Gb/Iu BS (da 
NodeB até a RNC – interface Iu - ou da RNC até o SGSN – interface Gb). 
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2.5.13 QoS no LTE 

A padronização do QoS no LTE está descrita no Release 8 e herdou o conceito 
de bearer do UMTS. Agora, O QoS varia em função do chamado EPS (Evolved Packet 
System) bearer. Um assinante possui um bearer padrão e vários EPS bearers dedicados. 

Houveram modificações em relação aos atributos de QoS no UMTS. São 
definidos 9 QCIs (QoS Class Indicators), variando em função da garantia de 

throughput, prioridade, atraso e taxa de erro de pacote. A tabela abaixo as sintetiza. 

Tabela 3: Classes de QoS no UMTS. 
Fonte: Adaptado de HUWAEI (2014). 

 

Os parâmetros seguintes influenciam na escolha do QCI para o EPS bearer, já 
que tem reflexo nos atributos da tabela acima:  

• Prioridade de Alocação e Retenção (ARP): prioridade de ativação ou 
modificação de um bearer. Se recursos estão ineficientes, ARP decide se um 
bearer pode antecipar e tomar os recursos de outro bearer. 

• Throughput Máximo: máxima velocidade garantida a um bearer. Aplicável 
somente em classes com throughput garantido. 

• Throughput Máximo Agregado por APN: throughput agregado em classes 
sem garantia de throughput nas conexões de dados com o mesmo APN. 

• Throughput Máximo Agregado por UE: throughput agregado em classes sem 
garantia de throughput para um mesmo UE. 

2.5.14 Arquitetura do QoS no LTE 

A figura 14 ilustra a arquitetura em camadas do QoS no LTE. 

QCI Throughput Garantido Prioridade Atraso (ms) Taxa de Erros de Pacotes Exemplos

1 2 100 10^-2 VoIP

2 4 150 10^-3 Videoconferência

3 3 50 10^-3 Jogos em tempo real

4 5 300 10^-6 Video (buffered)

5 1 100 10^-6 Sinalização IMS

6 6 300 10^-6 Video (ao vivo), Web, Email, FTP

7 7 100 10^-3 Voz, video (ao vivo), jogos interativos

8 8 300 10^-6 Video (buffered), Web, Email, FTP

9 9 300 10^-6 Video (buffered), Web, Email, FTP

Sim

Não
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Figura 14: Arquitetura do QoS no LTE. 

Fonte: Adaptada de HUWAEI (2014). 

Semelhante à arquitetura do QoS no UMTS, porém um pouco mais simplificada 
devido ao número reduzido de camadas, o QoS Fim a Fim no LTE depende do 
cumprimento dos requisitos de qualidade em cada camada, iniciando no Radio,S1 e 
S5/S8 bearers, que dão origem ao fornecimento de QoS total da rede LTE (EPS 
bearer). 

O mapeamento horizontal entre as bearers funciona com o uso de TFTs, assim 
como no GPRS. O móvel usa o TFT uplink para separar em classes os fluxos de dados e 
transmiti-los nos radio bearers. O P-GW (Packet Gateway) usa o TFT downlink para 
classificar fluxos de dados e transmiti-los nas bearers S5/S8. As eNodeBs e S-GW 
(Serving Gateway) repassam dados baseando-se nas relações de mapeamento entre as 
bearers rádio, S1 e S5/S8. Semelhante ao GPRS e UMTS, os parâmetros de QoS variam 
com as bearers.    

2.6 QoE – Quality of Experience. 

Enquanto o QoS foca em como o serviço é fornecido do ponto de vista da rede, o 
QoE visa avaliar como o serviço é fornecido do ponto de vista do cliente. O QoE é 
definido pelo (ITU-T, 2008) como o nível de qualidade percebido pelos usuários, e pode 
ser definido por uma opinião pessoal. Entender QoE é de grande importância para 
aumentar as receitas das operadoras, pois fornecer uma boa experiência ao usuário é 
estimular o seu consumo. A figura 15 mostra a visão do usuário final, percebendo a rede 
de telecomunicação como um tubo que conecta o equipamento móvel ao servidor.

  

Figura 15: Visão do usuário final em relação à rede. 

Fonte: Adaptado de GOMEZ et al. (2005). 
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2.6.1 Desafios para avaliar o QoE 

Nas tecnologias de primeira geração e início da tecnologia GSM, quando 
basicamente somente os serviços de voz e SMS eram fornecidos, as operadoras 
avaliavam seu desempenho em indicadores gerais como cobertura e capacidade. 

Em comparativos e benchmarkings (avaliação e comparação entre provedores de 
serviço), taxa de quedas de voz, acessibilidade de voz e qualidade das chamadas de voz 
eram boas métricas, devido à sua generalidade e facilidade de medição. Elas tinham 
grande correlação e conseguiam refletir a satisfação ou insatisfação dos usuários. 

Contudo, ao movermos para a área de serviços de dados, as diferentes fontes de 
tráfego (majoritariamente servidores Web), possuem perfis diferentes. Além disso, 
usuários compartilham os recursos do mesmo canal; a modulação e, por consequência o 
throughput variam de acordo com as condições do local e retransmissões acontecem em 
casos de erros (GOMEZ et al., 2005).  

Além disso, uma gama de serviços baseados na Internet passou a ser fornecida. 
Serviços estes que demandam diferentes quantidades de recursos e possuem 
características diferentes (E-mail, sites Web, download de arquivos, VoIP, vídeo sob 
demanda, vídeo ao vivo). Esta variedade gera dificuldade em retratar a experiência do 
usuário. Desta maneira, é necessário obter pontos de correlação entre indicadores de 
desempenho e experiência do cliente. 

O QoE é constituído de duas componentes: a quantitativa e a qualitativa. A 
quantitativa é influenciada pelo QoS fim a fim, ou seja, pelos mecanismos da 
infraestrutura de rede e é independente do usuário. A componente quantitativa não 
possui tanto significado para o usuário. Os fatores quantitativos influenciam fortemente 
o QoE e são mais fáceis de serem medidos, já que na prática estes fatores são os 
algoritmos das tecnologias sem fio, podendo assim ser avaliados objetivamente. 

A qualitativa é influenciada pelas expectativas dos usuários, condições do 
ambiente, contexto e fatores psicológicos (ITU-T, 2008), podendo até mesmo ser 
classificado em termos humanos, como “bom”, “ruim”, “aceitável” ou “excelente” 
(MANUEL, PAIVA. 2007).  

Uma maneira de avaliar a parcela qualitativa (subjetiva) é por meio de pesquisas. 
Assim, foi feita uma pesquisa com pessoas residentes em Brasília, acerca do seu ponto 
de vista em relação aos problemas no uso dos serviços de comunicação. Será 
apresentada e analisada na Metodologia.  

 No entanto, as duas componentes são inseparáveis e fortemente relacionadas: um 
melhor funcionamento da rede se traduz em uma melhor avaliação pelo usuário. É 
importante ressaltar que isto nem sempre acontece. Um importante indicador de 
qualidade é a acessibilidade. Não é verdade dizer que se a acessibilidade está boa 
(próxima a 100%) o usuário está satisfeito. Acessibilidade boa quer dizer que a rede 
consegue alocar recursos para quase todos os usuários. Porém, se o throughput estiver 
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baixo, a percepção do usuário será ruim. De fato, para um leigo, acessibilidade boa e 
throughput baixo podem ser interpretados como acessibilidade baixa: o tempo para 
carregar a página Web é tão grande que o usuário desiste. 

2.6.2 Fatores Quantitativos 

O desempenho relacionado aos fatores quantitativos é afetado por todos os 
protocolos das diferentes camadas e pelos elementos de rede, desde o terminal móvel 
até o servidor da aplicação. Uma comparação pode ser feita com o QoS, que provê 
diferenciação de tráfego, agindo somente até a camada de rede. A figura 16 ilustra este 
cenário.  

 

Figura 16: Escopo de monitoramento do QoS e QoE. 

A figura 17 procura destrinchar a figura acima, mostrando os protocolos em cada 
camada numa rede GPRS. 

 

Fonte: Adaptada de GOMEZ et al. (2005). 

A figura acima procura mostrar ao leitor a complexidade do provimento de um 
serviço de qualidade fim a fim, devido à quantidade de protocolos nas camadas.  

Para entender as raízes dos problemas de degradação na percepção do usuário 
final, é necessário compreender os mecanismos de sinalização que acontecem entre o 
móvel e a estação rádio base. 

Figura 17: Protocolos nas camadas de uma rede GPRS. 
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2.6.3 RRC no UMTS 

O RRC é um mecanismo que influencia fortemente o consumo de bateria, o 
throughput e a latência: métricas importantes no gerenciamento do QoE. 

Presente nas redes 3G e, posteriormente, com modificações na rede 4G, a troca 
de mensagens RRC, ou Radio Resource Control, localiza-se na camada três da pilha de 
protocolos. O RRC controla a alocação de recursos aos usuários e age na interface entre 
o móvel e a NodeB (ou eNodeB). Basicamente, a UTRAN e E-UTRAN enviam 
informações da rede para a UE através das mensagens RRC.  

O RRC classifica o UE em uma máquina de estados: IDLE, DCH (Dedicated 
Channel), FACH (Forward Access Channel), PCH (Paging Channel) e URA_PCH 
(UTRAN Registration Area_PCH). Os mais importantes estão na figura 18. 

 

Figura 18: Principais estados RRC e transições no UMTS. 

Fonte: Adaptada de GRIGORIK (2015). 

• IDLE é um estado de baixo consumo de bateria. O dispositivo somente ouve 
tráfego de controle. Recursos não são alocados ao usuário.  

• DCH é um estado de alto consumo de bateria, alto throughput e canais de 
comunicação dedicados no downlink e uplink. 

• FACH é um estado de médio consumo de bateria, throughput bastante inferior 
(aproximadamente 20kbps) e canais de comunicação compartilhados. As 
transições entre os estados acontecem devido presença de dados para transmitir 
ou timeout, que significa que o temporizador expirou e o móvel deve mudar de 
estado. 
 

 Desta maneira, a transferência de um pacote no UMTS é baseada nas trocas de 
estados RRC. Num download via FTP (File Transfer Protocol), o início do 
estabelecimento da conexão TCP é feito com uso de canais comuns, ou seja, no estado 
FACH. Posteriormente, ao iniciar a transmissão dos dados, é necessário alocar um canal 



52 
 

dedicado ao usuário. Por consequência, atrasa o download do arquivo todo. Isto 
acontece devido ao processamento da requisição junto à alocação do DCH. As 
consequências ao usuário são: aumento do atraso total para transferir o arquivo e 
aumento do RTT.  

Desta maneira, o temporizador de liberação do DCH possui um impacto grande na 
percepção do usuário. Uma medida cabível às operadoras é evitar que o atraso de 
alocação do DCH aconteça sempre que o usuário quiser acessar alguma página Web, 
aumentando o temporizador de liberação, ou seja, deixando o usuário mais tempo no 
estado DCH. 

2.6.4 RRC no LTE 

 Assim como no UMTS, no LTE o estado em que se encontra o móvel é 
controlado pela estação rádio base que o atende. Houve modificações em relação à 
máquina de estados do UMTS. A figura 19 mostra o funcionamento do RRC e seus 
estados no LTE. 

 

Figura 19: Principais estados RRC e transições no LTE. 

Fonte: Adaptada de GRIGORIK (2015). 

• IDLE é correspondente ao IDLE no UMTS 
• Após sincronizar com a rede, o móvel passa de IDLE para ativo e dados 

podem ser transmitidos. Após o timeout de temporizadores, pode ir para 
um estado de menor potência: DRX curto ou longo. 

• DRX Curto: Recepção Descontinuada Curta. Sem recursos alocados. O 
dispositivo vai para este estado se esteve inativo por um período de 
tempo configurado, após estar Ativo. Somente escuta broadcasts de 
sinalização da rede, economizando bateria.  

• DRX Longo: Recepção Descontinuada Longa. Sem recursos alocados. O 
dispositivo vai para este estado se esteve inativo por um período maior 



53 
 

após ter transmitido dados. Dispositivo fica inativo por maior período de 
tempo entre os instantes em que “acorda” para escutar os broadcasts. 

Apesar da máquina de estados RRC do LTE ser otimizada, o maior throughput 
da tecnologia 4G confere aos dispositivos um maior gasto energético. 

2.6.5 Throughput e Seus Fatores Quantitativos. 

O throughput é uma das métricas de QoS e QoE mais importantes na percepção 
do usuário final. O máximo throughput teórico é normalmente degradado por diferentes 
fatores. Devido a isso, nesta parte procuramos destrinchar os fatores quantitativos que o 
influenciam. 

GOMEZ (2005) classifica os fatores influenciadores do throughput em efeitos 
de enlace e efeitos de camadas superiores.  

• Efeitos de Enlace: Dependem das condições da infraestrutura de rede, tais 
como cobertura, interferência, compartilhamento de recursos e nível de sinal. 
O desempenho resultante do conjunto destes fatores é chamado de 
throughput de enlace, referente aos dados (payload) passados às camadas de 
transporte e aplicação. O RRC detalhado acima é um exemplo de efeito de 
enlace.  
 

• Efeitos de Camadas Superiores: Dependem dos protocolos das camadas de 
transporte e aplicação. São independentes da infraestrutura da rede. 
Exemplos de fatores degradantes são os cabeçalhos e estabelecimento de 
conexão TCP. 

 
 Dependendo das condições de rádio, a conexão fim a fim pode manter o mesmo 
comportamento durante a transmissão, ou pode apresentar certas variações, detalhadas 
acima. 

 
 Estas variações são lentas ou abruptas. As variações lentas ocorrem devido 
variações nas condições do enlace sem fio e consequentemente afetando o throughput 
médio. As variações abruptas acontecem devido resseleção de células, handover entre 
tecnologias e falhas de cobertura. (GOMEZ et al., 2005) 

2.6.6 Latência e Seus Fatores Quantitativos 

 Na análise dos autores, a latência é o parâmetro de QoE mais influente na 
experiência do usuário. No trabalho presente, vamos definir a latência como um 
intervalo de tempo entre um estímulo e a resposta, ou seja, entre a causa e o efeito. 
Neste sentido, temos vários contextos onde a latência se aplica. 



54 
 

 No contexto do protocolo TCP, o RTT (Round Trip Time),  é o tempo 
estimado entre a transmissão de um segmento TCP e o recebimento do seu ACK 
(confirmação) 

 No contexto do QoE, a latência é o intervalo de tempo entre a requisição de um 
serviço (por exemplo, o clique no botão “Ir” do Google) e o aparecimento da resposta 
na tela do dispositivo. Esta é a maneira que usuários enxergam o termo “lentidão”. Na 
visão do usuário, a operadora é um tubo que o conecta à Internet ou às outras pessoas. 

 Da mesma maneira que as condições de rádio afetam o throughput, elas também 
causam aumentos súbitos de latência. 

 Baixa potência do sinal no local incrementa o atraso devido às retransmissões na 
camada RLC. Isto pode acontecer em túneis, elevadores, subsolos e também em locais 
habituais da cidade, porém com falha de cobertura.  

 Na resseleção de células devido movimentação, o móvel troca mensagens de 
sinalização e controle que levam tempo para serem completadas, interrompendo a 
transmissão do payload (GOMEZ et al., 2005).  

2.6.7 Fatores Qualitativos 

Como dito acima, os fatores qualitativos são aqueles que retratam exatamente o 
ponto de vista do usuário final, normalmente de uma forma “leiga”. A característica 
mais importante destes fatores é que eles são avaliados de maneira subjetiva e 
psicológica. Ou seja, de forma não exata. Dentre estes fatores, destacam-se:  

• Localização do dispositivo: indoor ou outdoor; 
• Material de que são feitas as paredes do local: Concreto, vidro transparente, 

gesso; 

• Visada do dispositivo com a antena de acesso: direta ou não; 
• Expectativa do usuário: pode ter uma expectativa alta devido boas 

experiências anteriores. 
• Fabricante do dispositivo: dispositivos de marcas diferentes podem ter 

desempenho diferente, quando sujeitos às mesmas condições de rede. Isto 
acontece devido à implementação do fabricante. Um exemplo é o ganho da 
antena. 

 Juntando todos estes fatores, o usuário final irá classificar o serviço como 
“bom”, “ruim”, “aceitável”, “excelente” ou “horrível”. 

É neste sentido que o ITU-T recomendou três técnicas de medição do QoE 
qualitativo: Mean Opinion Score(MOS), Percentual Evaluation of Speech 
Quality(PESQ) e E-model (OBAFEMI, 2011). As três técnicas acima são para medição 
de QoE em chamadas de voz. Desta maneira, como o foco deste trabalho é nos serviços 
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de dados e devido ao fato de que eles podem ser aplicados também na avaliação de 
aplicações de dados, serão apresentados somente o MOS e o E-model.  

2.6.8 Técnicas de Medição de QoE qualitativo. 

No intuito de avaliar melhor e de forma mais exata a parcela psicológica da 
percepção do usuário, o ITU-T padronizou as três técnicas acima descritas. 

2.6.9 Mean Opinion Score  - MOS 

 O MOS (Pontuação Média por Opinião) foi adotado pelo ITU-T como a forma 
padrão de medição subjetiva da qualidade da voz. Na prática, o teste usa um grupo de 
escutadores que irão dar à chamada de voz uma nota que varia de 1 a 5, sendo 5 a maior 
nota. A média aritmética das notas é a nota final (OBAFEMI, 2011). 

 A desvantagem do MOS é que os testes não conseguem ser feitos em larga 
escala. Contudo, é uma maneira simples de analisar as opiniões dos usuários, retratando 
a sua percepção. Outra vantagem é que ele pode ser aplicado em serviços de dados. Um 
exemplo seria o mesmo grupo assistir a um vídeo no Youtube e dar uma nota de 1 a 5. 

2.6.10 E-model 

 A técnica de medição E-model foi criada com o objetivo de medir a qualidade 
percebida pelo usuário em tempo real, e não após a chamada ser finalizada, como no 
MOS. O E-model tem como variável de medição o TRF, ou Transmission Rating 
Factor, que varia de 0 a 100, com valores excelentes de 90 a 100. Para chegar ao valor 
do TRF, medições são feitas enquanto a chamada de voz ocorre. A seguinte fórmula 
mostra como o TRF é calculado. 

��� = �� −  �	 −  �
 −  �� +       (1) 

• R0 é a relação sinal ruído, incluindo ruído de circuito. 
• Is é uma combinação de todas as degradações que ocorrem simultaneamente 

com o sinal de voz. 

• Id é a degradação devido atraso 
• Ie representa as degradações causadas por codecs de baixa taxa de amostragem e 

perdas de pacotes. 

• A é um fator aditivo dependente da tecnologia usada. 

 Como vantagens, o E-model leva em conta os aspectos mais importantes para 
avaliação do QoE, como delay e perdas de pacotes. Além disso, avalia a relação sinal 
ruído, parâmetro influente na perda de pacotes e throughput. Da mesma maneira que o 
MOS, o E-model poderia ser usado para avaliar uma transferência de dados via FTP, por 
exemplo. O único fator da fórmula que não se aplicaria é o Ie: os codecs são usados para 
amostrar o sinal de voz emitido pelo ser humano (analógico) em um sinal digital que 
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será transmitido na rede, sendo este processo chamado de amostragem. Numa 
transferência com FTP, os dados já estão no formato digital, descartando o uso de um 
codec. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo explica quais foram as etapas 

completadas para a implementação do 

QoExpert. 

3.1 Fluxograma das Atividades 

 O fluxograma das atividades que segue abaixo procura ilustrar a organização e 
sequência das tarefas deste trabalho de conclusão de curso. 

  

Figura 20: Fluxograma das Atividades do Trabalho. 

3.1.1 Pesquisa de campo 

 Inicialmente foi feita uma pesquisa de campo para apuração dos principais 
problemas enfrentados pelos usuários, independentemente da operadora utilizada. Esta 
pesquisa ocorreu em Brasília em julho de 2015, através de um formulário online. Os 
resultados serão exibidos no tópico “Pesquisa de campo”. 
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3.1.2 Definição de escopo 

 Nesta etapa foram definidos os principais pré-requisitos do sistema, tais como a 
arquitetura de software, plataforma utilizada para o desenvolvimento do aplicativo, 
parâmetros de rede a serem coletados e os principais tipos de reclamações. Estas 
definições orientam o decorrer de todo o desenvolvimento do projeto e estão detalhadas 
nos tópicos seguintes. 

3.1.3 Preparação do ambiente de trabalho  

 Durante esta fase, foram preparados os ambientes para desenvolvimento dos 
softwares. A pilha de software popularmente conhecida como LAMP, ou Linux, 
Apache, MySQL, PHP,  foi escolhida para o desenvolvimento do sistema Web. Para a 
implementação do aplicativo utilizou-se o ambiente de desenvolvimento gratuito 
Android Studio, desenvolvendo o aplicativo para plataforma Android. Maior 
detalhamento do LAMP e Android será descrito posteriormente. 

3.1.4 Desenvolvimento dos Softwares 

 O desenvolvimento dos softwares formaram a principal etapa do projeto. O 
sistema Web e aplicativo foram implementados de modo simultâneo, juntamente com 
esforços para a comunicação entre ambos. Para o sistema Web, inicialmente criou se o 
banco de dados para armazenamento das reclamações e uma estrutura básica para 
interação do QoExpert com o banco de dados, e do sistema Web com o banco de dados. 

 Para o QoExpert, incialmente construiu-se a base da aplicação com a captura dos 
parâmetros de rede e a listagem das reclamações. Sucessivamente foram implementadas 
a captura da localização, informações de rede, bem como cell id , nível de sinal, latência 
e throughputs, e por fim informações referentes a bateria do aparelho. 

 Finalmente novas funcionalidades foram adicionadas ao sistema Web, iniciando 
com a listagem dos dados por meio de tabelas, criação dos gráficos pizza, gráficos barra 
e mapeamento das reclamações. 

3.1.5 Melhorias na interface gráfica 

 Por fim, realizaram-se melhorias na interface gráfica de ambos os softwares. 
Estas melhorias ocorreram para facilitar a utilização dos softwares pelos usuários. Deste 
modo, obteve-se uma interface mais amigável e dinamização das interações possíveis. 

3.2 Pesquisa de Campo – Detalhamento 

 Com o objetivo de incrementar e tornar mais prática a avaliação do QoE, foi 
feito uma pesquisa com 114 pessoas em relação à qualidade no uso de serviços de 



59 
 

dados. Na pesquisa, foi pedido que as pessoas marcassem, dentre os 9 problemas 
listados no gráfico 1, quais deles eram mais recorrentes, podendo marcar mais de um. 

 

Gráfico 1: Distribuição de problemas mais recorrentes no uso de serviços de dados. 

  

O problema mais comum foi o alto consumo de bateria. O alto throughput das 
tecnologias HSPA e 4G e as trocas de mensagens de sinalização RRC são os maiores 
motivos do alto gasto de bateria.  

      O segundo problema mais recorrente foi a má qualidade de chamadas VoIP 
através de aplicativos como Skype, WhatsApp e Viber. Algumas operadoras não 
diferenciam tráfego de voz na Internet. Sem aplicação de QoS, a chamada irá funcionar 
segundo o serviço de melhor esforço, competindo por recursos com tráfegos de outras 
aplicações naquela mesma célula. Normalmente, as métricas de QoE que mais 
degradam a qualidade das chamadas VoIP são o atraso e o jitter. O atraso torna a 
chamada mais lenta e o jitter é a medida de variação do atraso, causando assincronia na 
chamada. 

 O terceiro problema mais marcado foi a lentidão no download e upload de 
arquivos. Download de documentos em PDF e upload de imagens e vídeos em redes 
sociais são as aplicações mais comuns relacionadas a este problema. Somando o terceiro 
ao quarto problema mais recorrente – lentidão no download de páginas Web – teríamos 
28% das marcações, ultrapassando o alto consumo de bateria. Com isto, podemos 
perceber uma forte tendência na degradação da qualidade dos serviços em função do 
atraso. Hoje, a rapidez e o dinamismo trazido pelos smartphones e a facilidade de 
acesso à informação fazem com que os usuários se tornem cada vez mais exigentes. 

 É importante comentar o problema “Acampa no E e não sobe para o 3G/4G”. 
“E”, neste caso, significa EDGE. É o símbolo que aparece nos dispositivos móveis 
quando ele está conectado à tecnologia 2G. O exemplo abaixo procura explicar o 
problema mencionado. 
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 Suponha que o móvel passa por uma área com cobertura somente EDGE por um 
período pequeno de tempo. Em grandes cidades, o GPRS é usado somente em 
aplicações M2M (Machine to Machine), como em transações em terminais eletrônicos 
de compra com cartão de débito e crédito, também chamados de POS – (Point of Sale). 
Após entrar em uma área com cobertura 3G ou 4G, o móvel não consegue “subir” para 
estas tecnologias. Note que o móvel não está transmitindo ou recebendo dados. 
Entretanto, há troca de sinalização para que haja resseleção de tecnologia, devido sua 
mobilidade. Neste caso, é provável que a resseleção 2G para 3G ou 4G na rede da 
operadora não esteja definida corretamente. 

3.3 QoExpert 

O QoExpert é o aplicativo implementado em Android neste trabalho de 
conclusão de curso, cujo objetivo é medir a experiência do usuário e possibilitar que ele 
possa fazer uma reclamação rápida. Essa reclamação vai para o banco de dados Web do 
QoExpert. As operadoras poderão ter acesso a estas informações e projetarem planos de 
ação para melhorar a experiência de seus clientes. A medição da experiência do usuário 
é feita com a leitura de cinco parâmetros da conexão do equipamento móvel com a rede. 
Estes parâmetros são importantes para medir o QoE: 

• Throughput Médio de Download (Mbps); 
• Throughput Médio de Upload (Mbps); 
• Latência (ms); 

• Nível de Bateria (%) 
• Temperatura de Bateria (ºC) 

 Os throughputs e latência são as métricas que mais se relacionam com o nível de 
QoE percebido pelo usuário. O nível e temperatura da bateria também são importantes. 
Contudo, são problemas facilmente solucionáveis pelo usuário, com o uso de 
carregador.  

 Além destes, três informações obtidas que são importantes no gerenciamento das 
reclamações pelas operadoras são: 

• Tipo de Tecnologia (2G, 3G ou 4G). 
• RxLevel – Receiver Level (dBm); 

• Localização 
o Latitude 
o Longitude 
 

 No dia-a-dia das operadoras, o O&M (Operation and Maintenance) é feito 
baseado no tipo de tecnologia. Um dos primeiros questionamentos que engenheiros 
fazem para depurar um problema é saber se o problema é no 2G, 3G ou 4G.  
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 Em segundo lugar, o RxLevel, que é a potência do sinal recebido pelo celular 
proveniente da ERB no downlink, permite saber se a cobertura no local está boa ou não. 
 O RxLevel depende da distância entre o móvel e a torre, de obstruções na linha 
de visada como prédios e árvores e da frequência da portadora: quanto maior a 
frequência, maior a atenuação do sinal. É por este motivo que, geralmente, sinais de 
portadoras 900 MHz da tecnologia 2G tendem a fornecer melhor cobertura do que 
portadoras 2G de 1800 MHz. 
 
 Em locais indoor, mesmo o equipamento estando perto da torre, o sinal recebido 
pode ser extremamente fraco, geralmente devido às paredes serem de concreto ou haver 
objetos metálicos no caminho do sinal. 
 
 No QoExpert, quando o dispositivo está conectado à uma rede 2G ou 3G, o 
RxLevel é o RSSI (Received Signal Strength Indicator), que é a potência recebida em 
toda a banda da portadora, incluindo ruído térmico e ruído gerado no receptor (ETSI, 
2010). Se o móvel está conectado a uma rede 4G, o valor exibido é o RSRP (Reference 
Signal Received Power), que é definido como a média linear das potências dos 
elementos de recurso do OFDM, que carregam reference signals dentro da banda 
medida (ETSI, 2010).  
 
 A unidade do RxLevel para 2G, 3G, ou 4G é o dBm (decibel miliwatt),ou seja, a 
unidade de potência expressada através de uma escala logarítmica, em relação ao nível 
de referência de 1 mW (mili-watt). É obtido através da equação: 

 

�
�� = 10����� � �
����      (2) 

 
 Onde P é a potência em watts. Geralmente, seus valores variam de 0 a -120. 
Quanto mais próximo de 0, melhor é a cobertura. Seus valores serão sempre negativos, 
pois o valor da potência recebida em W varia de 0 a 1. A tabela abaixo ilustra possíveis 
valores de RxLevel em dBm e seu correspondente em W. 

Tabela 4: Possíveis valores de RxLevel em dBm e seus correspondentes em W. 

RxLevel 
(dBm) 

RxLevel (W) 

-60 10�� 
-70 10��� 
-80 10��� 
-90 10��� 
-100 10��� 

 

 Caso deseje, o usuário poderá fazer uma reclamação rápida marcando algumas 
das nove opções de problemas seguintes: 
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• Não envia/recebe e-mails; 

• Não envia/recebe imagens e vídeos; 
• Lentidão na resposta de aplicativos; 

• Lentidão no download/upload de arquivos; 
• Lentidão no download/upload de páginas Web; 

• Não carrega página Web; 
• Alto consumo de bateria; 
• Acampa no EDGE e não sobe para o 3G/4G; 

• Chamadas VoIP através de aplicativos com qualidade ruim. 

 É possível também escrever um comentário no espaço para textos e enviá-lo ao 
banco de dados. 

 Para possibilitar todas estas funcionalidades, uma Metodologia de 
Desenvolvimento de Software foi escolhida.  

3.4 Metodologia de Desenvolvimento do Aplicativo 

 Um processo de software, ou processo de desenvolvimento de software, pode ser 
descrito como o conjunto de ações ou atividades, sistematizadas ou aleatórias, 
realizadas com objetivo principal o desenvolvimento de um software. Com intuito de 
tornar esse processo menos caótico e mais organizado, modelos de arquitetura de 
software foram criados baseando-se em técnicas e métodos (SOMMERVILLE, 2008). 
  
 O desenvolvimento dos softwares deste projeto final foi realizado utilizando o 
modelo incremental. Neste modelo, a implementação é divida em etapas, chamadas de 
incrementos, produzindo de modo incremental o software até sua versão final. A cada 
incremento todo o ciclo de desenvolvimento é executado, do planejamento ao teste dos 
sistemas em funcionamento, e uma nova funcionalidade é adicionada ao sistema. 
  
 A etapa ou incremento inicial é conhecida como núcleo e possui as 
funcionalidades básicas do sistema. Os incrementos sucessores agregarão funções ao 
núcleo e às funcionalidades implementadas anteriormente (PRESSMAN, 2006). 

 

3.4.1 Android 

De acordo com (ANDROID DEVELOPERS, 2015), Android é a plataforma 
móvel mais popular do mundo. Construído colaborativamente pela comunidade Linux e 
mais de trezentos fabricantes parceiros de hardware, software e telecomunicações, o 
Android é o sistema operacional que mais cresce atualmente. Presente em mais de 190 
países, o Android também é uma plataforma de criação de aplicativos e jogos, assim 
como um local de distribuição dos mesmos. 

O fato de ser software livre resultou em grande colaboração e adoção de 
consumidores e desenvolvedores, aumentando a criação e consumo de aplicativos. 
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Segundo (ANDROID DEVELOPERS, 2015), usuários Android fazem download de 
bilhões de aplicativos e jogos todo mês. Basicamente, um aplicativo Android é um 
conjunto de Activities. Estas serão descritas abaixo. 

3.4.2 Activities 

 Na plataforma Android, uma Activity é um componente que fornece uma 
interface gráfica com a qual os usuários podem interagir, como por exemplo, inserir ou 
visualizar dados. Cada classe Activity gerencia uma tela ou janela a ser exibida ao 
usuário, definida por meio de um layout específico.  
 
 A forma mais fácil de definir o layout é por meio de um arquivo XML. O XML 
(eXtended Markup Language) é uma linguagem flexível e simples, designada para 
publicações eletrônicas em larga escala. O XML oferece uma estrutura entendível por 
humanos para a interface gráfica, semelhante ao HTML. 

 A vantagem de declarar a UI (User Interface) em XML é a possibilidade de 
separar melhor a apresentação do aplicativo em relação ao código fonte Java que 
descreve seu comportamento. Isto possibilita que sejam criados layouts para diferentes 
resoluções e tamanhos de tela, e diferentes idiomas (ANDROID DEVELOPERS, 2015).  

Basicamente, todos os elementos da interface do usuário em um aplicativo 
Android são criados usando objetos (vistas) chamadas de View e ViewGroup. Uma View 
é um objeto que desenha algo na tela, com a qual o usuário poderá interagir. Um 
ViewGroup é um objeto que contêm outros objetos View. 

O layout também pode ser definido em tempo de execução, onde o aplicativo 
pode criar objetos de View e ViewGroup e manipular suas propriedades por meio de 
linhas de código. 

O QoExpert é composto por 5 telas, como pode ser visualizado abaixo. 

3.4.3 TelaInicialActivity 

É a tela inicial exibida pelo aplicativo. Esta tela contém a logo do aplicativo 
juntamente com dois botões, um utilizado para chamar a tela Sobre e outro utilizado 
para chamar a ParametrosActivity. 

 

 

 

 Figura 21: Campos e métodos da TelaInicialActivity. 



64 
 

3.4.4 ParametrosActivity 

Esta classe é responsável pela captura e exibição dos parâmetros de rede obtidos 
pelo aplicativo. O componente btnContinuar realiza o direcionamento dos parâmetros 
obtidos para ReclamacaoActivity, que é então exibida. 

 

Figura 22: Campos e métodos da ParametrosActivity. 

A classe ParametrosActivity é a principal classe do aplicativo, coordenando a 
obtenção de todos os parâmetros e sua exibição para o usuário de forma automática. 
Com exceção da localização, todos os demais parâmetros são obtidos por classes 
autônomas, como pode ser visualizado abaixo. 
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Figura 23: Classes autônomas e suas interações. 

 A ParametrosActivity implementa a classe LocationListener proveniente da 
plataforma Android. Desta forma, é possível obter a latitude e longitude do usuário com 
alta precisão. 

1. bateriaClass - classe responsável pela obtenção contínua da temperatura, em 
graus Celsius, e nível de carga da bateria em porcentagem. Tais medições são 
realizadas através da biblioteca BatteryManager oferecida pela plataforma 
Android, permitindo desta forma o acesso as principais informações relativas a 
bateria.  

2. downloadFile - mediante a utilização das bibliotecas HttpURLConnection, 
TrafficStats, FileOutputStream, InputStream, o aplicativo mede o valor de 
throughput  médio de download, em megabytes/segundo. Para este teste, 
cronometra-se o tempo gasto para o download de um arquivo de 1 MB 
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(megabyte) de um servidor web. A taxa média de throughput  é a divisão do 
tamanho do arquivo pelo tempo gasto para download. 

3. uploadFile - de modo similar a classe downloadFile  e com utilização das 
bibliotecas HttpURLConnection, DataOutputStream, InputStream, o QoExpert 
calcula o valor throughput  médio de upload, em Megabytes/segundo. Neste 
caso o aplicativo executa o upload de um arquivo de 462 kB (kilobytes) para o 
servidor web, calculando o tempo gasto para esta operação. 
 

4. latencia - esta classe efetua a medição da latência em milissegundos através da 
diferença de tempo entre o momento que a requisição é enviada até a chegada de 
sua resposta ao aplicativo. A medição é realizada por meio da biblioteca 
org.apache.http.HttpResponse, no qual uma requisição é enviada ao site 
"http://www.unb.br". 
 

5. MyPhoneStateListener - efetua a medição da potência do sinal recebido, em 
dBm, pelo aparelho celular através da biblioteca PhoneStateListener. 
 

6. signalStrengthClass -  esta classe atua de forma complementar a classe 
MyPhoneStateListener, capturando a potência do sinal recebido , em dBm,  para 
os casos onde a biblioteca PhoneStateListener retorna um valor nulo. Este erro 
ocorre pois alguns fabricantes de aparelhos celulares não implementam 
corretamente a funções da plataforma Android. Neste caso uma consulta é 
realizada a OpenSignal API onde é possível obter o valor médio de potência 
recebido de acordo com determinada localização, operadora e tipo de tecnologia 
utilizada. 
 

7. tipoRedeCellId - faz a identificação do tipo de tecnologia móvel utilizada pela 
aparelho em determinado momento. Esta identificação é obtida por intermédio 
da biblioteca Android telephonyManager e suas informações são armazenadas 
em objetos do tipo tipoRedeCellIdObject. 

 
 A captura de alguns parâmetros ocorre de modo assíncrono, ocorrendo em 
background enquanto a aplicação principal é executada. Faz-se então necessária a 
criação de mecanismos para comunicação entre as classes envolvidas. Este papel é 
desempenhado pela classe sendHandlerClass, que proporciona resposta a determinadas 
requisições de modo assíncrono, permitindo assim que a execução principal do 
aplicativo ocorra normalmente. 

3.4.5 ReclamacaoActivity 

 
 Esta tela contém a lista com as opções de reclamações a serem realizadas pelo 
usuário juntamente com o botão btnRegister, encarregado de finalizar a reclamação e 
inseri-la no banco de dados web. Após esta ação a TelaFinalActivity é exibida. 
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Figura 24: Campos e métodos de ReclamacaoActivity. 

3.4.6 SobreActivity 

 
Esta classe exibe informações sobre o aplicativo e seus autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.7 TelaFinalActivity 

Esta classe exibe se a reclamação foi inserida com sucesso no banco de dados 
Web. O botão btnLinkToTelaInicial é responsável pela exibição da TelaInicialActivity. 

 

 

 

3.4.8 LAMP – Linux, Apache, MySQL e PHP 

LAMP é um framework para desenvolvimento Web composto de quatro 
componentes estruturados em camadas. No mundo do software, um framework é um 

Figura 25: Campos e métodos de SobreActivity. 

Figura 26: Campos e métodos de TelaFinalActivity. 



68 
 

conjunto de funções atribuídas a ferramentas diferentes, interagindo para atingir um 
resultado específico (BACON, 2005). 

Neste caso, as quatro ferramentas são: Linux (Sistema Operacional), Apache 
(Servidor Web), MySQL (Banco de Dados) e PHP (Programação Web), organizados em 
camadas, sendo cada camada responsável por prover parte importante e crítica da 
plataforma. O resultado específico é a criação de um sistema de informação robusto, 
que neste nosso caso é o banco de dados que recebe os parâmetros de rede supracitados 
e as reclamações, possibilitando que sejam visualizadas em um servidor Web. 

3.4.9 Linux 

O Linux é o núcleo do sistema operacional onde rodam as ferramentas das outras 
camadas (Apache, MySQL e PHP) e corresponde à camada de menor nível na pilha. 
Basicamente, o Linux roda cada um dos outros componentes. No QoExpert, o Linux é o 
sistema operacional em que rodam a interface Web com os parâmetros de rede e 
reclamações.  

3.4.10 Apache 

A próxima camada é o servidor Web Apache, que responde a uma requisição de 
usuário com uma página Web. O Apache roda mais de 65% de todos os sites da 
Internet. Isto acontece devido à sua estabilidade e capacidade. 

3.4.11 MySQL 

O MySQL é responsável por prover o armazenamento de dados do sistema 
LAMP. Toda aplicação Web é um sistema de informação: produtos, contas, serviços, 
imagens. Todos estes dados serão armazenados neste banco de dados, em que é possível 
fazer requisições com a linguagem SQL. No QoExpert, os parâmetros de rede e as 
reclamações são as informações a serem gravadas armazenadas. 

As informações inseridas no banco de dados são armazenadas em uma estrutura 
predefinida de colunas, distribuídas em tabelas. Somente os tipos de dados previamente 
definidos e que apresentem determinada collation, ou seja, a codificação de caracteres 
requerida pelo banco de dados pode ser inserida. Entre os principais tipos de valores 
encontram-se:  

• Dados numéricos exatos que utilizam valores inteiros, entre eles os tipos bigint, int, 
smallint, decimal, numeric, boolean, entre outros. 

• Dados numéricos aproximados, utilizando dados numéricos de ponto flutuante. Este 
tipo primitivo permite a inserção de valores numéricos que não podem ser 
representados de maneira exata. Entre eles os tipos float e real. 

• Valores de data e hora. Este tipo permite o armazenamento de datas e horários de 
acordo com o formato desejado, como por exemplo algumas variações dos formatos 
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numéricos ou alfabéticos de mm/dd/aa, onde m, d e a representam respectivamente 
mês, dia e ano. Pode-se citar os tipos date, datetime, time e outros. 

• Cadeias ou segmentos de caracteres de comprimento fixo ou variável. Podem-se 
citar os tipos char, varchar, text, entre outros. 

• Tipos de dados binários de comprimento fixo ou comprimento variável. Sendo eles 
os tipos binary e varbinary. 

• Tipos espaciais, subdivididos em dois tipos.  Dados do tipo geometry, que oferecem 
suporte a dados planares ou dados euclidianos, ou tipo de dados geography que 
armazenam dados elipsoidais. São eles geometry, point, polygon, multipolygon, 
entre outros.  

 
Em um banco de dados algumas colunas possuem a função de identificação da 

informação inserida, possibilitando sua localização de forma única. Este identificação 
ocorre por meio de chaves primárias, ou seja, colunas que possuem valores que 
identificam exclusivamente cada linha na tabela. Estas colunas não podem receber 
valores nulos, devem ser únicas na tabela e em muitos casos recebem o atributo 
auto_increment, recebendo automaticamente um novo valor a cada nova linha. 

Além disso, a identificação de uma determinada informação também pode ser 
obtida através de chaves estrangeiras, usadas para estabelecer e criar um link entre 
dados entre duas ou mais tabelas. Para que este link entre duas tabelas ou colunas exista, 
uma coluna deve necessariamente possuir o atributo de chave primária e ser 
referenciada por uma coluna presente em outra tabela. Neste caso a segunda coluna 
torna-se uma chave estrangeira. 

3.4.12 PHP 

O PHP, ou Hypertext Preprocessor, é uma linguagem de programação 
interpretada livre. Isto significa que seu código fonte é executado por um programa de 
computador conhecido interpretador, que o converte para um código executável que 
posteriormente é executado pelo sistema operacional. 

Originalmente, o PHP era utilizado somente para o desenvolvimento de 
aplicações presentes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico para 
Web. Seu código é interpretado pelo módulo PHP presente no servidor, sendo utilizado 
para o processamento de dados e requisições, gerando também uma página HTML a ser 
visualizada no lado do cliente. 

No QoExpert, o PHP promove a interação e o tratamento dos dados entre a 
aplicação Android e o banco de dados. De forma similar, a linguagem provê a 
estruturação e leitura dos dados utilizados pelo sistema Web, sendo estes exibidos para 
o usuário.  
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3.4.13 SIG – Sistema de Informação Geográfica 

Um SIG (Sistema de Informação Geográfica) é um conjunto de programas, 
equipamentos, metodologias, dados e pessoas integrados, de forma a tornar possível a 
coleta e armazenamento de dados geográficos (FILHO;IOCHPE, 1996).  

O QoExpert faz uso de um SIG: na interface Web, o QoExpert possibilita 
visualizar um mapa com as localizações de todos os pontos onde houveram reclamação. 

Na parte de Resultados, será mostrada a imagem deste mapa, que possibilita às 
operadoras uma melhor visualização dos locais das reclamações, facilitando o seu 
tratamento. 

3.5 Sistema Web 

 O sistema Web deste projeto final utiliza o padrão de arquitetura de software 
conhecido como MVC, ou model-view-controller. Este padrão separa os dados da 
aplicação, lógica, regras de negócios e funções da interface com a qual o usuário 
interage, dividindo as funcionalidades do sistema em camadas. Abaixo segue o 
diagrama do modelo MVC. 
  

 
Figura 27: Diagrama do modelo MVC. 

 
 Nesta estrutura a visão ou interface de interação com o usuário é separada do 
controle da informação em si, representada pelo modelo. 
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Figura 27: Diagrama de Classes do Sistema Web.  
 

As classes index, controle, visao, request, DB e config são responsáveis pelo correto 
funcionamento da arquitetura MVC no sistema web. Suas funções são: 
 

1. index - checa e valida se a funcionalidade requerida pelo usuário existe e pode 
ser acessada. Em caso afirmativo, a classe index instancia a classe controle 
específica, por exemplo GraficoControle,  e chama o método requisitado. 
 

2. controle -  possui como atributos uma classe modelo e uma classe visão, sendo 
estendida por todas as classes controles. 
 

3. visao - responsável pela exibição a tela e dos dados requeridos pela controle. A 
esta exibição são adicionados o cabeçalho e rodapé a página web. 
 

4. request - esta classe possibilita a criação e captura de variáveis de sessão e 
enviadas por meio dos métodos POST, onde o valor é enviado no corpo da 
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mensagem de modo invisível, e pelo método GET, no qual o valor é enviado 
diretamente pela URL (Uniform Resource Locator). 

5. DB e Config - atuam em conjunto auxiliando a conexão com o banco de dados. 
 
 Como explicado anteriormente, as classes controle garantem que o fluxo de 
informações seja executado corretamente. Deste modo, as classes controle do sistema 
web possuem como função: 
 

1. GraficoControle - coleta e processamentos das informações contidas no banco 
de dados através  da classe modelo Reclamacoes . Posteriormente estas 
informações são exibidas por meio de gráficos nas classes visão GraficoPizza e 
GraficoBarra. 
 

2. HomeControle - possui o método para inserção dos dados obtidos pelo 
aplicativo QoExpert no banco de dados, utilizando a classe modelo 
Reclamacoes. Também é encarregada de listar as informações contidas no banco 
de dados através a classe visão lista, exibindo a informação em formato de lista, 
e pela chamada da classe visão sobre, que contém informações sobre o projeto 
final e seus autores. 
 

3. MapaControle - assim como a classe GraficoControle, esta classe coleta e 
processa as reclamações contidas no banco de dados através  da classe modelo 
Reclamacoes. Estas reclamações são exibidas através de um mapa, pela classe 
visão mapa. 
 

4. UploadToServerControle - auxilia o teste de upload realizado pelo aplicativo 
QoExpert, armazenando o arquivo de teste enviado na pasta uploads do servidor 
web. Posteriormente ao armazenamento, esta classe responde o aplicativo 
informando o sucesso ou falha no upload. 

 
 A única classe modelo presente no sistema é a classe Reclamacoes. Ela é 
encarregada de inserir, modificar, deletar ou exibir informações presentes no banco de 
dados, sendo a única a possuir acesso ao banco de dados. 

3.5.1 Banco de dados do QoExpert 

 O banco de dados web é responsável por armazenar os parâmetros obtidos por 
determinada reclamação junto ao tipo de problema enfrentado. Ele é composto por 3 
tabelas, conforme apresentado abaixo. 
 

A tabela dados_reclamacoes é a representação de uma reclamação efetuada no 
banco de dados, onde cada linha representa registro de uma reclamação diferente. Ela é 
composta por uma chave primária utilizada para identificação de uma reclamação, 
nomeada como id.  

 
Campos numéricos do tipo int de tamanho fixo, representando o número total de 

dígitos que podem ser armazenados. São elas as colunas cell_id, tipo_tecno, latencia e 
nivel_bateria, encarregadas de armazenarem o valor de identificação de um célula em 
uma rede celular, a geração da tecnologia de rede móvel utilizada, o valor de latência 
obtido pelo aplicativo e o nível de carga de bateria do usuário respectivamente. 
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Campos numéricos aproximados do tipo float. As colunas latitude e longitude 

são encarregadas de armazenarem a localização do usuário. Já as colunas de 
throughput_download e throughput_upload armazenam os valores médios da taxa de 
transferência de download e upload. Os campos rxlevel e temp_bateria guardam os 
valores da potência do sinal recebido pelo aparelho e a temperatura do aparelho em 
determinado momento. Por fim, o campo horário captura o dia e horário em que a 
reclamação foi realizada. 

 
Figura 28: Tabelas de armazenamento dos parâmetros obtidos por determinada reclamação. 

 
A estrutura da tabela dados_lista é composta por uma coluna com atributo de 

chave estrangeira, denominada por fk_dados_reclamacoes. Esta coluna cria uma 
referência entre os dados de uma reclamação especifica da tabela dados_reclamacoes e 
os possíveis problemas relatados por esta reclamação.Os possíveis problemas são 
apresentados pelas demais colunas denominadas lista_reclamacao_X do tipo int e 
representam se determinada opção foi relatada pelo usuário, com valor 1, ou não, com 
valor 0. 
 
 A Tabela dados_lista é constituída por uma coluna com atributo de chave 
primária, nomeada por id e uma coluna do tipo varchar de tamanho 255 com atributo 
unique, o que não permite a existência de valores iguais nesta coluna. Esta tabela é 
utilizada para armazenar os textos dos possíveis problemas sofridos pelo usuário. 
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3.6 Trabalhos Correlatos 

 Aplicativos com o mesmo objetivo do QoExpert existem. Dentre eles, destacam-
se o OpenSignal e o NxDroid.  

3.6.1 OpenSignal 

 OpenSignal é um aplicativo que ajuda o usuário a aproveitar melhor o seu 
dispositivo, garantindo sempre uma boa conexão. Na prática, o aplicativo ajuda o 

cliente a receber um sinal mais forte (maior RxLevel) e achar pontos de acesso Wi-Fi 
mais próximos. Assim como o QoExpert, o OpenSignal mede o throughput de 
download e upload, RxLevel, latência e permite ao usuário contar como foi sua 
experiência. Além disso, o OpenSignal tem outras funcionalidades, como apontar de 
onde vem o sinal e fornecer um mapa de cobertura. A figura 29 mostra a tela inicial do 
OpenSignal para Android. 

 
 

Figura 29: Tela inicial do OpenSignal. 
Fonte: OpenSignal 

 

 
 

Figura 30: Tela inicial do NxDroid. 
Fonte: GOOGLE PLAY (2015) 

 

3.6.2 NxDroid 

 O NxDroid é um aplicativo feito para ajudar o usuário a compreender melhor a 
qualidade do serviço usado por ele. Com testes de velocidade, desempenho e histórico 
da qualidade, o usuário pode avaliar o seu QoE. Com o mesmo objetivo do QoExpert, 
as operadoras podem ter acesso ao feedback dado pelo usuário, podendo assim 
solucionar problemas que não são detectados em seu sistema de O&M (GOOGLE 
PLAY, 2015). A figura 30 mostra a tela inicial do NxDroid. 



75 
 

4 RESULTADOS 

Nesta seção mostraremos algumas imagens de 

telas do QoExpert funcionando, assim como 

das partes resultantes do sistema Web. 

4.1 Telas do QoExpert 

4.1.1 Tela Inicial 

 A tela inicial possibilita ao usuário clicar nos dois botões da figura seguinte. 

 

Figura 31: Tela inicial do QoExpert. 

4.1.2 Tela de Amostragem dos Parâmetros 

 Após o usuário apertar “Faça sua reclamação”, o QoExpert mostra a tela 
seguinte, com a leitura dos parâmetros. 

 

Figura 32: Tela de amostragem dos parâmetros. 
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4.1.3 Tela de Reclamação 

 Após o usuário visualizar os parâmetros e pressionar “Faça sua reclamação”, 
aparecerá a Tela de Reclamação mostrada abaixo, dando opções de problemas que 
acontecem comumente. 

 

Figura 33: Tela com a lista de reclamações 

4.1.4 Tela Final 

 Após a escolha da reclamação desejada e seu envio para o banco de dados, uma 
tela de confirmação é exibida.  

 

Figura 34: Tela de confirmação da reclamação. 
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4.1.5 Tela Sobre 

 Esta tela apresenta informações gerais sobre o aplicativo e sobre seus autores. 

 

Figura 35: Tela de confirmação da reclamação. 

 

4.2 Telas do Sistema Web 

4.2.1 Mapa das Reclamações 

 Abaixo é a visualização com o mapa das reclamações realizadas através do 
aplicativo. 

 

Figura 36: Tela de mapeamento das reclamações. 
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4.2.2 Listagem dos Parâmetros 

 Esta tela é composta por duas tabelas. A primeira tabela exibe os 
parâmetros obtidos através das reclamações realizadas e a segunda tabela apresenta o 
tipo de reclamação realizada.  

Tabela 5: Lista com os parâmetros obtidos. 

 
 

Tabela 6: Lista com os tipos de reclamação. 
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4.2.3 Gráficos em Pizza  

4.2.3.1 Gráfico por Tipo de Reclamação 

Exibição através de um gráfico em pizza dos tipos de reclamação coletados. As 
informações são exibidas de modo interativo, quando o mouse está sobre o gráfico, exibindo-se 
o tipo da reclamação e a quantidade de ocorrências. 

 
 

 
Gráfico 2: Distribuição dos tipos de Reclamação. 

4.2.3.2 Gráfico por Tipo de Tecnologia 

 Apresenta os tipos de tecnologia móvel celular utilizados pelos usuários no 
momento da reclamação.  
 

 

Gráfico 3: Distribuição por Tipo de Tecnologia. 
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4.2.4 Gráficos em Barra 

  Para os gráficos em barra, os valores são apresentados através de dez faixas de 
valores contínuos, distribuídos entre os valores máximo e mínimo adicionados a uma 
margem. 

4.2.4.1 Throughput Médio de Download   

 Exibe os valores médios de throughput de download obtidos através das 
reclamações realizadas no aplicativo.  

 

 

Gráfico 4: Gráfico de throughput médio de download. 
 

4.2.4.2 Throughput Médio de Upload  

 
 Exibe os valores médios de throughput de upload obtidos a partir das 

reclamações realizadas no aplicativo.   

 

Gráfico 5: Gráfico de throughput médio de upload 
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4.2.4.3 Nível de Sinal - RxLevel  

 
 Mostra os valores de nível de sinal de rede móvel celular obtido pelos usuários 

no momento de registro da reclamação.   
 

 

Gráfico 6: Gráfico de nível de sinal 

4.2.4.4 Latência  

 Exibe a latência obtida pelos usuários durantes os testes realizados pelo 
aplicativo Android.  

 

 
Gráfico 7: Gráfico de latência. 
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5 DISCUSSÃO 

Neste capítulo, analisamos e discutimos os 

resultados obtidos por meio da implementação 

do QoExpert, a fim de obter um entendimento 

profundo dos problemas enfrentados pelos 

usuários. 

5.1 A importância do Cellid 

 O cellid é a identificação do setor da estação rádio base em que o móvel estava 
registrado no momento da reclamação. Cada operadora possui uma numeração e 
codificação diferente para identificar sua infraestrutura de estações rádio base. É por 
este motivo que o cellid é o primeiro parâmetro que consta na lista de parâmetros. Saber 
o cellid não só ajuda, mas é indispensável no troubleshooting (resolução) do problema 
pelas operadoras. 

5.2 Relações entre Throughput e RxLevel. 

 O maior throughput no download, de 1.109 MB/s foi no momento em que o 
RxLevel não era o maior valor. O RxLevel é um dos requisitos para se ter um alto 
throughput, pois bom nível de sinal significa boa condição do canal sem fio e por 
consequências baixas chances de erro, possibilitando assim a escolha de uma modulação 
de maior ordem e consequentemente um alto throughput.  

 Entretanto, somente um bom nível de sinal não garante alto throughput. Este 
depende também da quantidade de recursos disponíveis na estação rádio base. Na 
tecnologia 2G, recursos seriam timeslots disponíveis nos canais de sinalização 
(SDCCH), canais de tráfego de dados (PDCH) e canais de voz (TCH). 

 No 3G, quando se fala em recursos, refere-se à potência da RRU (no 3G, a RRU 
é o equipamento que fornece a potência para a antena transmitir o sinal), ou Radio 
Resource Unit; códigos de canalização do WCDMA (responsáveis por separar os 
usuários) e CE, ou channel elements. Channel elements são unidades básicas de 
recursos de hardware das NodeBs. O número de CE suportados por uma NodeB indica 
a capacidade de demodulação da NodeB. Em outras palavras, quanto mais CEs uma 
NodeB possui, mais capacidade de processamento ela terá para servir os clientes. 
Inclusive, a falta de CE é um dos motivos de bloqueio de novos usuários. Isto pode ser 
percebido na reclamação número 9, que possui um dos maiores níveis de sinal, porém 
um baixo throughput (0.085 MB/s). 
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 Nas linhas 11 e 13, o throughput foi 0. Isto acontece quando há bloqueio de 
acesso do usuário pela rede. Geralmente acontece devido falta de algum dos recursos 
citados acima. Se o móvel não consegue acessar a rede, ele não consegue fazer o 
download do arquivo para medição do throughput, resultando em zero. Note que o 
throughput de upload também foi 0, mostrando que a requisição foi enviada ao servidor 
e portanto houve bloqueio.  

5.3 Influência do Throughput e RxLevel na Latência. 

 Podemos também relacionar o nível de sinal com a latência. Um exemplo é 
quando o móvel está em movimento. Devido às resseleções de célula, ocorrem 
sinalizações necessárias para a execução do handover, aumentando a latência.  

 É possível dizer que um alto throughput é relacionado à uma baixa latência, pois 
um alto throughput acontece num cenário de baixas taxas de erros e retransmissões.  

 A primeira coleta de parâmetros (linha 1) ilustra isto bem. O maior valor de 
throughput aconteceu junto a uma das menores latências. No entanto, a menor latência 
(linha 4) aconteceu junto a um baixo throughput download (0.07MB/s). Como a 
latência é calculada numa transmissão de arquivos de dados, o TCP é usado como 
protocolo de transporte. O processo contínuo de sinalização do TCP, chamado de three-
way-handshake pode aumentar o RTT (Round Trip Time), aumentando desta forma a 
latência. Outro fator influente na latência é a máquina de estados do RRC. Seu 
mecanismo de sinalização e troca de estados demandam tempo. 

5.4 Reclamações notórias 

 A reclamação mais recorrente foi “Chamadas através de aplicativos sem 
qualidade”. Isto pode acontecer devido à não diferenciação de tráfego VoIP 
 pelas operadoras, fazendo com que estas aplicações usem a mesma quantidade de 
recursos de aplicações como navegação Web. Chamadas VoIP precisam de mais 
recursos por serem de tempo real. Sem maior largura de banda direcionada, a chamada 
não terá qualidade.  

 A reclamação não envia/recebe e-mails foi a menos recorrente, devido o envio 
de e-mails não ser uma aplicação de tempo real, podendo demorar minutos ou às vezes 
horas para entregar, não havendo impacto para as duas partes. 

5.5 Análise do gráfico de tecnologias 

 Em relação aos gráficos, o gráfico de barras da tecnologia, quando aplicado em 
massa, nos permite analisar a penetração do 4G em diferentes áreas do Brasil. Sabendo 
a penetração do 4G, as operadoras podem direcionar seus investimentos para algum tipo 
de tecnologia. Por exemplo, suponha que no Nordeste, a penetração do 4G é somente de 
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8% nas linhas telefônicas. Com esta informação, as operadoras investirão em infra-
estrutura de tecnologia 3G e não 4G, já que o último não é usado no local. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Aqui, são mostradas as conclusões tiradas ao 

longo do projeto do trabalho, assim como os 

próximos planos para dar continuidade ao 

QoExpert. 

 Com a evolução das tecnologias de acesso a redes móveis celulares e o aumento 
da quantidade de serviços disponíveis, a conectividade sem fio se tornou indispensável 
para os diversos setores da sociedade. Juntamente com este crescimento da demanda, a 
necessidade por serviços com alta disponibilidade e qualidade obrigaram que vultosos 
investimentos fossem realizados para atualização e manutenção da infraestrutura de 
rede. 

 Desta forma a qualidade dos serviços oferecidos é contiuamente testada e 
avaliada pelos usuários, que, de modo geral, se manisfestam insastifeitos. Este trabalho 
foi desenvolvido no intuito de facilitar o processo de avaliação das redes movéis pelos 
usuários e auxiliar a resolução dos problemas por parte das operadoras. 

 A partir disto e com base nos conhecimentos sobre qualidade de serviço, 
qualidade de experiência e redes móveis celulares, foi apresentado neste trabalho um 
método simples e objetivo, capaz de extrair informações importantes sobre a rede, que 
afetam a percepção da qualidade pelo usuário. Inicialmente abordou-se de forma sucinta 
e objetiva a metodologia adotada no trabalho, através do fluxograma presente na 
Metodologia, sendo detalhado nos tópicos seguintes. A metodologia baseou-se em 5 
etapas: pesquisa de campo, definição do escopo, preparação do ambiente de trabalho, 
desenvolvimento dos softwares e melhorias na interface gráfica. 

 Apesar da adoção da plataforma Android, a metodologia apresentada não se 
restringe unicamente a ela. É possível estender este método para outras plataformas e 
dispositivos movéis, indicando flexibilidade na metodologia utilizada. 

 Os parâmetros lidos pelo QoExpert, tais como throughput, latência e nível de 
sinal, são extremamente importantes para se avaliar a percepção do usuário. Por meio 
deles, junto à localização e reclamações, as operadoras poderão ter acesso a um banco 
de dados importante para o seu desenvolvimento e melhoria do serviço. 

 Em conclusão, o mundo vive a era da mobilidade, velocidade e facilidade de 
acesso à informação. A mobilidade traz desafios para a evolução do QoE, pois faz com 
que fenômenos incontroláveis pelas operadoras, como falhas de cobertura devido à alta 
densidade de edifícios, prejudiquem a qualidade dos seus serviços. A velocidade e 
facilidade de acesso à informação tornam os usuários sedentos por dados, criando um 
desafio contínuo às operadoras, que devem suportar esta demanda e atendê-la com 
qualidade e rapidez. 
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 Com intuito de prosseguir e ampliar o trabalho desenvolvido, a expansão do 
QoExpert para outras plataformas se mostra como um importante aspecto para o 
projeto. Além disso, espera-se que futuros trabalhos possam otimizar a captura e coleta 
dos parâmetros de rede, criando deste modo uma aplicação mais robusta e veloz.  

 Por fim, a captura de outros parâmetros não implementados também pode ser 
interessante, pois ampliaria a quantidade de informações disponíveis possibilitando 
análises mais amplas e eficazes. 
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