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Capítulo 6
Redes Sem-fio e Redes 
Móveis

A note on the use of these ppt slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). 
They’re in PowerPoint form so you can add, modify, and delete slides  
(including this one) and slide content to suit your needs. They obviously 
represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the 
following:
 If you use these slides (e.g., in a class) in substantially unaltered form, 
that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
 If you post any slides in substantially unaltered form on a www site, that 
you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and 
note our copyright of this material.

Thanks and enjoy!  JFK/KWR

All material copyright 1996-2007
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Computer Networking: 
A Top Down Approach 
5th edition. 
Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley, April 
2009. 
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Capítulo 6: Redes Sem Fio e Redes Móveis

Introdução 
 Número de telefones sem fio (móveis) excede 

atualmente o número de assinantes de telefones! 
 Redes de computadores: laptops, palmtops, PDAs, 

telefones com habilidades para Internet 
prometem um acesso generalizado à Internet em 
qualquer lugar e momento

 Dois importantes (mas diferentes) desafios
 Sem fio: Comunicação sobre enlaces sem fio
 Mobilidade: Tratamento de usuários móveis que 

mudam seu ponto de ligação com a rede
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Capítulo 6 – Visão Geral
6.1 Introdução
Sem fio
6.2 Enlaces sem fio, características

CDMA
6.3 IEEE 802.11 LANs sem fio (“wi-fi”)
6.4 Acesso celular à Internet 

Arquitetura
Padrões (ex.: GSM)

Mobilidade
6.5 Princípios: endereçamento e roteamento para usuários 

móveis
6.6 IP móvel
6.7 Tratando mobilidade em redes celulares
6.8 Mobilidade e protocolos de alto nível
6.9 Resumo
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Elementos de Rede Sem Fio

Infra-estrutura
de

Rede

Hospedeiros sem fio

 Laptop, PDA, IP phone
 Rodam aplicações
 Podem ser fixos ou móveis

 “sem fio” nem sempre 
significa mobilidade
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Elementos de Rede Sem Fio (cont.)

Infa-estrutura
de

Rede

 Estação-base

 Tipicamente se conecta à 
rede cabeada

 Relay – responsável por 
enviar pacotes entre a 
rede cabeada e os 
hospedeiros sem fio na 
sua “área”

 Ex.: torres de celular;
 Pontos de acesso 802.11 
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Elementos de Rede Sem Fio (cont.)

Infra-estrutura
de

Rede

 Enlace sem fio
 Tipicamente usado para 

conectar os hospedeiros 
móveis à estação-base

 Também usado como 
enlace de backbone 

 Protocolos de acesso 
múltiplos coordenam o 
acesso ao enlace 

 Várias taxas de dados e 
distâncias de transmissão
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Características de Padrões de Enlaces 
Sem Fio

Indoor
10-30m

Outdoor
50-200m

Mid-range
outdoor

200m – 4 Km
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outdoor

5Km – 20 Km

.056

.384

1

4

5-11

54

IS-95, CDMA, GSM 2G

UMTS/WCDMA, CDMA2000 3G

802.15

802.11b

802.11a,g

UMTS/WCDMA-HSPDA, CDMA2000-1xEVDO 3G cellular
enhanced

802.16 (WiMAX)

802.11a,g point-to-point

200 802.11n

D
at

a 
ra

te
 (

M
bp

s)

data



6: Redes sem Fio e Mobilidade 6-8

Elementos de uma Rede Sem Fio (cont.)

Infra-estrutura
de

Rede

 Modo infra-estrutura
 A estação-base 

conecta hospedeiros 
móveis à rede cabeada

 handoff: hospedeiro 
móvel muda de uma 
estação-base para a 
outra
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Elements of a wireless network (cont.)
Modo Ad hoc
 Não há estações-base
 Nós podem transmitir 

somente para outros 
nós dentro do alcance 
do enlace

 Nós se organizam numa 
rede própria: roteiam 
entre eles mesmos
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Taxonomia das Redes Sem Fio

Único hop Múltiplos hops

Infra-estrutura
(e.x., APs)

sem
Infra-estrutura

host conecta-se à
estação base (WiFi,
WiMAX, cellular) 
a qual conecta-se à

Internet

Não existe estação base,
 não há conexão com a
Internet (Bluetooth, 

Rede ad hoc)

host encaminha através
de vários nós sem fio
para conectar-se à

Internet: rede em malha

Não há estação base; não
há conexões à Internet.

Pode ser necessário
encaminhar através de
vários nós sem fio até

alcançar o destino 
(MANET, VANET)
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Características do Enlace Sem Fio (1)
Diferenças do enlace cabeado…

Potência reduzida do sinal: os sinais de rádio atenuam à 
medida que eles se propagam através do meio (path 
loss)

 Interferência de outras fontes: as freqüências padronizadas 
para redes sem fio (ex., 2,4 GHz) são compartilhadas por 
outros equipamentos (ex., telefone sem fio); motores também 
produzem interferência

 Propagação de múltiplos caminhos: o sinal de rádio reflete no 
solo e em objetos. O sinal principal e os refletidos chegam ao 
destino em instantes ligeiramente diferentes

...tornam a comunicação através (mesmo no caso ponto-
a-ponto) de enlaces sem fio muito mais difícil. 
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Características do Enlace Sem Fio (2)
 SNR: relação sinal-ruído

 SNR grande – fácil de extrair o 
sinal do ruído: situação favorável

 SNR versus BER: compromisso
 Dada uma camada física: 

aumenta a potência -> aumenta o 
SNR-> reduz o BER

 Dado um SNR: escolher uma 
camada física que atenda o BER 
com o maior throughput

• SNR pode mudar com a 
mobilidade: adaptar 
dinamicamente a camada física 
(técnica de modulação, taxa)
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Características das Redes Sem Fio
Múltiplos remetentes sem fio e receptores criam 

problemas adicionais (além do acesso múltiplo):

A
B

C

Problema do terminal oculto
 B, A ouvem um ao outro
 B, C ouvem um ao outro
 A, C, não podem ouvir um ao outro, 

implica que não se dão conta das 
suas interferências em B

A B C

A’s signal
strength

space

C’s signal
strength

Atenuação do sinal:
 B, A ouvem um ao outro
 B, C ouvem um ao outro
 A, C não podem ouvir a 

interferência em B
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Code Division Multiple Access (CDMA)

 Usado em vários padrões de canal broadcast (celular, satélite 
etc)

 Um código único é atribuído a cada usuário; i.e., ocorre um 
particionamento do conjunto de códigos

 Todos os usuários compartilham a mesma freqüência, mas cada 
usuário tem a sua própria seqüência de “chipping” (i.e., código) 
para codificar os dados

 Sinal codificado = (dados originais) X (seqüência de chipping)
 Decodificação = produto interno do sinal codificado e da 

seqüência de chipping
 Permite a coexistência de múltiplos usuários e a transmissão 

simultânea com um mínimo de interferência (se os códigos 
forem “ortogonais”)
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CDMA: Codificação/Decodificação
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CDMA: Dois transmissores



6: Redes sem Fio e Mobilidade 6-17

Capítulo 6
 6.1 Introdução
 Sem fio
 6.2 Enlaces sem fio, características

 CDMA
 6.3 IEEE 802.11 LANs sem fio (“wi-fi”)
 6.4 Acesso celular à Internet 

 Arquitetura
 Padrões (ex.: GSM)

 Mobilidade
 6.5 Princípios: endereçamento e roteamento para usuários 

móveis
 6.6 IP móvel
 6.7 Tratando mobilidade em redes celulares
 6.8 Mobilidade e protocolos de alto nível
 6.9 Resumo



6: Redes sem Fio e Mobilidade 6-18

IEEE 802.11 Wireless LAN
 802.11b

 2.4 – 2.485 GHz faixa de 
rádio sem licença

 até 11 Mbps
 direct sequence spread 

spectrum (DSSS) na camada 
física

• Todos os hospedeiros 
usam a mesma 
seqüência de código

 802.11a 
 Faixa de 5.1 - 5.8 GHz
 Até 54 Mbps

 802.11g 
 2.4 - 2.4855 GHz
 Até 54 Mbps

 802.11n: múltiplas antenas 
(MIMO)

 2.4-5 GHz
 Até 200 Mbps

 Todas usam CSMA/CA para acesso múltiplo
 Todas possuem as versões estação base (Ponto de 

Acesso) e ad-hoc
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802.11 LAN: Arquitetura

 Host sem fio comunica com 
a estação base

 Estação base = ponto de 
acesso (AP)

 Basic Service Set (BSS) 
(aka “cell”) no modo infra-
estrutura contém:

 Hosts sem fio
 Ponto de acesso (AP):  

estação base
 Modo ad hoc: somente 

hosts

BSS 1

BSS 2

Internet

switch
ou roteadorAP

AP
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802.11: Canais & Associação
 802.11b: o espectro 2.4GHz-2.485GHz é dividido em 11 

canais com diferentes frequências
 Administrador do AP admin escolhe a frequência para o 

AP
 Possibilidade de interferência: canal pode ser o mesmo 

em outros APs vizinhos!
 host: necessita associar-se a um AP

 escaneia os canais através da escuta de quadros beacon  
contendo o nome do AP (SSID) e o endereço MAC

 seleciona o AP para se associar
 pode ter que se autenticar 
 tipicamente executará DHCP para obter o endereço IP na 

subrede do AP
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802.11: passivo/scanning ativo

AP 2AP 1

H1

BSS 2BSS 1

1
22

3 4

Scanning Ativo: 

(1) quadro de exploração (Probe) enviado em 
broadcast por H1

(2) quadro de resposta enviado pelos APs
(3) envio de quadro de requisição de 

associação: H1 -> AP selecionado 
(4) envio do quadro de resposta ao pedido de 

associação: AP selecionado -> H1

AP 2AP 1

H1

BSS 2BSS 1

1
2

3

1

Scanning Passivo: 
(1) quadros beacon enviados pelos APs
(2) envio de quadro de requisição de 

associação: H1 -> AP selecionado 
(3) envio do quadro de resposta ao pedido 

de associação: AP selecionado -> H1
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IEEE 802.11: múltiplos acessos
 Evita colisões: 2 ou mais transmitindo ao mesmo tempo
 802.11: CSMA – sente o meio antes de transmitir

 não colide com alguma transmissão em andamento
 802.11: não tem detecção de colisão!

 dificuldade de recepção do sinal (detectar colisão) quando está 
transmitindo devido à baixa energia do sinal (fading)

 não detecta colisão em todos os possíveis casos: terminal escondido, 
fading

 objetivo: evitar colisões: CSMA/C(ollision)A(voidance)

A
B

C
A B C

Energia do
sinal de A

espaço

Energia do
sinal de C
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IEEE 802.11-Protocolo MAC: CSMA/CA
Emissor 802.11
1 caso o canal esteja livre durante DIFS 

unidades de tempo então 
transmite todo quadro (não tem CD)

2 caso o canal esteja ocupado então 
inicia temporização de backoff aleatório
decrementa a temporização enquanto o 

canal está livre
transmite quando a temporização expira
se não tem ACK, aumenta o intervalo de 

backof aleatório, repete 2
802.11 receiver
- caso o quadro tenha sido recebido OK
   retorna ACK após SIFS unidades de tempo 

(ACK necessário devido ao problema do 
terminal escondido) 

emissor receptor

DIFS

dado

SIFS

ACK
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Evitando colisões (mais)
ideia:  permitir ao emissor “reservar” o canal ao invés de tentar o 

acesso aleatório: evita a colisão para quadros longos
 o emissor inicialmente transmite um pacote pequeno de request-

to-send (RTS) para o AP usando o CSMA
 pacotes RTS podem colidir com outros pacotes RTS 

(entretanto são pacotes pequenos)
 AP envia pacote CTS em resposta ao RTS
 CTS é escutado pelos outros nós

 emissor transmite o quadro de dado
 outras estações retardam suas transmissões

evita colisões entre quadros de dados por meio
do uso de pacotes pequenos de reserva
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Collision Avoidance: pacotes RTS-CTS 

APA B

tempo

RTS(A)
RTS(B)

RTS(A)

CTS(A) CTS(A)

DATA (A)

ACK(A) ACK(A)

reserva / colisão

deferido
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Controle
do 

quadro
duração

endereço
1

endereço
2

endereço
4

endereço
3

carga CRC

2 2 6 6 6 2 6 0 - 2312 4

seq
control

802.11 quadro: endereçamento

Endereço 2: endereço MAC
do host sem fio ou do AP
transmissor do quadro

Endereço 1: endereço MAC
do host sem fio ou do AP
destino do quadro

Endereço 3: endereço 
MAC da interface do 
roteador no qual o AP está 
conectado

Endereço 4: usado 
somente no modo ad hoc
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Internet
roteador

AP

H1 R1

AP MAC addr  H1 MAC addr R1 MAC addr
Endereço 1 Endereço 2 Endereço 3

Quadro 802.11

R1 MAC addr  H1 MAC addr 
Endereço dest. Endereço origem 

Quadro 802.3

Quadro 802.11: endereçamento
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controle
do quadro

duração
endereço

1
endereço

2
endereço

4
endereço

3
carga CRC

2 2 6 6 6 2 6 0 - 2312 4

seq
control

Tipo
do 
AP

Subtipo
para
AP

mais 
frag

WEP
More
data

Power
mgt

retry Rsvd
Versão do
protocolo

2 2 4 1 1 1 1 1 11 1

Quadro 802.11    (cont)
# seq do quadro
(para RDT)

Tipo do quadro
(RTS, CTS, ACK, dado)
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hub ou 
switch

AP 2

AP 1

H1 BBS 2

BBS 1

802.11: mobilidade na mesma 
subrede

roteador H1 permanece na mesma 
subrede IP: endereço 
IP permanece o mesmo

 switch: qual AP é 
associado com H1?

 Auto-aprendizado (Cap. 
5): o switch receberá o 
quadro de H1 e aprenderá 
qual é a porta do switch 
que deve ser usada para 
alcançar H1
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802.11: características avançadas

Taxa de adaptação
 estações móveis alteram 

dinamicamente a taxa de 
transmissão (modulação 
no nível físico) já que a 
SNR altera-se à medida 
que a estação se move 

QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)

BPSK (1 Mbps)

10 20 30 40
SNR(dB)
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10-2

10-3

10-5

10-6

10-7

10-4

operating point

1. SNR reduz e BER 
aumenta à medida que o nó 
afasta-se da estação base
2. quando BER torna-se 
elevado, rádio altera para uma 
taxa de transmissão mais 
baixa, mas com BER reduzido



6: Redes sem Fio e Mobilidade 6-31

802.11: capacidades avançadas
Gerenciamento de energia
 Nó -> AP: “Vou dormir até o próximo quadro 

beacon”
o AP sabe que não adianta transmitir quadros 

para este nó até o próximo beacon
o nó acorda antes do próximo quadro beacon

 quadro beacon: contém uma lista dos nós para 
os quais o AP tem quadros aguardando para 
serem enviados
o nó continuará acordado caso esteja na lista 

divulgada no quadro beacon; caso contrário, 
dormirá até o próximo quadro beacon
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M
raio de
cobertura

S

SS

P

P

P

P

M

S

dispositivo mestre

dispositivo escravo

dispositivo inativoP

802.15: PAN - personal area network 
 menos de 10m de diâmetro
 Substituição de cabos 

(mouse, teclado, headphones)
 ad hoc: sem infraestrutura
 mestre/escravos:

 escravos requisitam permissão 
para enviar (para o mestre)

 mestre concede permissão
 802.15: evoluiu a partir da 

especificação do Bluetooth
 2.4-2.5 GHz 
 máximo de 721 kbps
 máximo de 4 Mbps (802.15.1)
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802.16: WiMAX
 Similar ao 802.11 & celular: 

modelo baseado na estação 
base

 Transmissões para/da 
estação base por meio de 
antena omnidirecional

 estação base para estação 
base por meio de antena 
direcional

 Diferentemente do 802.11:
 cobertura ~ 10 Km (“cidade 

ao invés de cafés”)
 ~14 Mbps

point-to-multipoint

point-to-point
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802.16: WiMAX: escalonamento downlink, 
uplink
 quadro

 subquadro down-link: estação base -> nó 
 subquadro uplink: nó -> estação base

p
re

a
m

.

DL-
MAP

UL-
MAP

DL
burst 1

SS #1
DL

burst 2
DL

burst n
Initial
maint.

request
conn.

downlink subframe

SS #2 SS #k

uplink subframe

…

…

…

…

estação base informa aos nós quem irá receber (DL map) 
e quem irá enviar (UL map) e quando

 padrão WiMAX provê mecanismo para realização de 
escalonamento mas não o algoritmo de escalonamento
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Mobile 
Switching 

Center

Rede telefônica
pública e
Internet

Mobile 
Switching 

Center

Componentes da arquitetura de rede celular

 conecta células à rede
 gerencia início de chamadas
 trata mobilidade

MSC

 cobre região 
geográfica
 base station (BS) 
análoga a 802.11 AP
 usuários móveis se 
conectam à rede por 
meio da BS
 interface aérea: 
protocolo das camadas 
física e de enlace entre 
estação base (BS) e 
usuários móveis

Célula

rede cabeada
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Redes celulares: o primeiro trecho

Duas técnicas para 
compartilhar espectro de 
rádio entre estação móvel 
e BS

 FDMA/TDMA combinados: 
dividem o espectro em 
canais de diferentes 
frequências e dividem cada 
canal em slots de tempo

 CDMA: code division 
multiple access

bandas de
frequência

slots de tempo
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Padrões para celular: rápida visão

Sistemas 2G: canais de voz
 IS-136 TDMA: FDMA/TDMA combinados 

(América do Norte)
 GSM (Global System for Mobile communications): 

FDMA/TDMA combinados 
 o mais amplamente implantado no mundo

 IS-95 CDMA: code division multiple access

IS-136 GSM IS-95
GPRS EDGECDMA-2000

UMTS

TDMA/FDMA
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Padrões para celular: rápida visão

Sistemas 2.5 G: canais de voz e de dados
 Extensões 2G para as demandas que não podiam 

esperar o serviço 3G
 general packet radio service (GPRS)

 Evoluiu a partir do GSM 
 Dados enviados em múltiplos canais (se disponíveis)

 Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE)
 Também evoluiu a partir do GSM, usando modulation avançada 
 Taxa de transmissão de até 384Kbps

 CDMA-2000 (fase 1)
 Taxa de transmissão de até 144Kbps
 Evolução a partir do IS-95
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Padrões para celular: rápida visão

Sistemas 3G: voz/dados
 Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS)

 Serviço de dados: High Speed Uplink/Downlink 
Packet Access (HSDPA/HSUPA): 3 Mbps

 CDMA-2000: CDMA em slots de tempo TDMA
 Serviço de dados: 1xEvolution Data Optimized 

(1xEVDO)  de até 3,1 Mbps (Rev. A)

 A cada dia novas tecnologias para rede celular são 
apresentadas, mantendo a área em evolução 
permanente: 4G => LTE (Long Term Evolution).
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Long Term Evolution (LTE 4G)

● Downlink: picos de até 326 Mbps com 20 MHz de banda
● Uplink: picos de até 86.4 Mbps com 20 MHz de banda
● Opera com TDD e FDD (Time & Frequency Division 

Duplexing)
● Banda escalável até 20 MHz, cobrindo 1.4 MHz, 3 MHz, 

5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz
● Eficiência espectral aumentada de 2 a 4 vezes em 

relação ao padrão HSPA
● Latência reduzida: até 10 ms  de RTT entre host e 

estação base
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O que é mobilidade?
 Espectro de mobilidade do ponto de vista da camada 

de rede:

sem mobilidade alta mobilidade

Usuário móvel sem
fio, usando o mesmo
ponto de acesso

Usuário móvel 
atravessando 
múltiplos pontos de 
acesso e mantendo 
as conexões ativas

Usuário móvel, 
conectando/ 
desconectando da 
rede via DHCP
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Mobilidade: Vocabulário
Rede “home”: “home” 
permanente do nó móvel
(e.x., 128.119.40/24)

Endereço permanente: 
endereço na rede home; 
pode ser sempre usado 
para alcançar o nó móvel
e.x., 128.119.40.186

Agente home: entidade que 
executa as funções de mobilidade 
em nome do nó enquanto este 
encontra-se remoto

Rede de 
longa 

distância

correspondente
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Mobilidade: mais vocabulário

Care-of-address: 
endereço na rede visitada
(e.g., 79.129.13.2) 

rede de longa
distância

Rede visitada: rede na qual 
o nó móvel se encontra no 
momento (e.x., 79.129.13/24)

Endereço permanente:  permanece 
constante (e.x., 128.119.40.186)

Agente externo (foreign 
agent): entidade na rede 
visitada que realiza as 
funções de mobilidade 
em nome do nó móvel

correspondente: deseja 
comunicar-se com o nó 
móvel
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Mobilidade: abordagens
 Deixar a cargo do roteamento: os roteadores propagam, através da 

troca usual das informações das tabelas de roteamento, os 
endereços permanentes dos nós móveis que se encontram visitando 
a rede.

 As tabelas de roteamento indicam a localização de cada nó móvel 
no momento

 Não há alterações nos sistemas finais
 Deixar a cargo dos sistemas finais: 

 Comunicação indireta: a comunicação do nó correspondente para 
o nó móvel se dá através do agente home

 Comunicação direta: o nó correspondente obtém o endereço de 
visitante do nó móvel e comunica-se diretamente com o nó móvel
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Mobilidade: abordagens
 Deixar a cargo do roteamento: os roteadores propagam, através da 

troca usual das informações das tabelas de roteamento, os 
endereços permanentes dos nós móveis que se encontram visitando 
a rede.

 As tabelas de roteamento indicam a localização de cada nó móvel 
no momento

 Não há alterações nos sistemas finais
 Deixar a cargo dos sistemas finais: 

 Comunicação indireta: a comunicação do nó correspondente para 
o nó móvel se dá através do agente home

 Comunicação direta: o nó correspondente obtém o endereço de 
visitante do nó móvel e comunica-se diretamente com o nó móvel

não escalável
no caso de 

milhões de nós
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Mobilidade: registro

Resultado final:
 o agente externo conhece as informações sobre o nó móvel
 o agente home conhece a localização do nó móvel

wide area 
network

Rede home
Rede visitada

1

o nó móvel 
contacta o 
agente externo 
ao acessar a 
rede visitada

2

o agente externo contacta o 
agente home: “este nó móvel 
encontra-se na minha rede”
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Mobilidade via Comunicação Indireta

wide area 
network

Rede home
rede
visitada

3

2
4

1
o nó correspondente 
encaminha os pacotes 
usando o endereço 
permanente do nó móvel

o agente home 
intercepta os pacotes e 
encaminha-os ao agente 
externo

o agente externo 
recebe os pacotes e 
encaminha-os ao nó 
móvel

o nó móvel responde 
diretamente ao nó 
correspondente
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Comunicação indireta: comentários
 O nó móvel utiliza dois endereços:

 endereço permamente: usado pelo nó correspondente (a 
localização do nó móvel é transparente para o nó 
correspondente)

 care-of-address: usado pelo agente home para encaminhar 
os datagramas ao nó móvel

 As funções de agente externo podem ser realizadas pelo 
próprio nó móvel

 Roteamento triangular: nó correspondente-rede home-nó móvel
 ineficiente quando o nó
correspondente e o nó móvel
encontram-se na mesma rede
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Comunicação indireta: mobilidade entre 
redes externas

 suponha que o nó móvel move-se para uma outra rede
 registra-se no novo agente externo
 o novo agente externo registra-se com o agente home
 o agente home atualiza o endereço de visitante (care-of-

address) do nó móvel
 os pacotes continuam a ser encaminhados ao nó móvel mas 

usando o novo endereço de visitante (care-of-address)
 a mobilidade entre redes externas (foreign networks) 

ocorre de forma transparente do ponto de vista do nó 
correspondente: as conexões ativas continuam 
mantidas
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Mobilidade via Comunicação Direta 
(Direct Routing)

wide area 
network

Rede
home

Rede
visitada

4

2 4

1o nó correspondente 
requisita e recebe o 
endereço de visitante 
do nó móvel

o nó correspondente 
encaminha para o agente 
externo

o agente externo 
recebe os pacotes e 
encaminha-os ao nó 
móvel

o nó móvel responde 
diretamente ao nó 
correspondente

3
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Mobilidade via comunicação direta: 
comentários

 Contorna o problema da comunicação triangulada
 Não-transparente ao nó correspondente: o 

correspondente precisa obter o endereço de 
visitante do nó móvel através do agente home

 O que acontece se o nó móvel muda de rede externa?
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Rede de 
longa

distância 1

rede externa visitada 
quando do início da 
sessão

agente âncora 
externo

2

4

novo agente
externo

35

agente 
correspondente

correspondente

nova rede 
visitada

Acomodando a mobilidade via comunicação 
direta

 Agente externo âncora: agente externo na primeira rede 
visitada

 O dado é sempre encaminhado via o agente externo âncora
 Quando o nó móvel move-se: o novo agente externo atua para 

receber os dados encaminhados pelo agente externo antigo 
(chaining)
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Capítulo 6

 6.1 Introdução
 Sem fio
 6.2 Enlaces sem fio, características

 CDMA
 6.3 IEEE 802.11 LANs sem fio (“wi-fi”)
 6.4 Acesso celular à Internet 

 Arquitetura
 Padrões (ex.: GSM)

 Mobilidade
 6.5 Princípios: endereçamento e roteamento para usuários 

móveis
 6.6 IP móvel
 6.7 Tratando mobilidade em redes celulares
 6.8 Mobilidade e protocolos de alto nível
 6.9 Resumo
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Mobile IP (IP Móvel)

 RFC 3344
 Possui muitas das características discutidas: 

 home agents, foreign agents, foreign-agent 
registration, care-of-addresses, encapsulation 
(packet-within-a-packet)

 Três componentes para padronização:
 Encaminhamento indireto dos datagramas
 Descoberta do agente
 Registro com o agente home
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Mobile IP: roteamento indireto

endereço permanente: 
128.119.40.186

Care-of address: 
79.129.13.2

dest: 128.119.40.186

pacote enviado pelo 
nó correspondente

dest: 79.129.13.2 dest: 128.119.40.186

pacote enviado pelo agente home para o 
agente estrangeiro: pacote dentro de pacote

dest: 128.119.40.186

pacote do agente estrangeiro 
para o nó móvel
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Mobile IP: descoberta do agente
 anúncio do agente: agentes estrangeiro/home anunciam 

o serviço através do broadcast de mensagens ICMP 
(typefield = 9)

 

RBHFMGV 
bits 

reserved 

type = 16 

type = 9 code = 0 
= 9 

checksum 
= 9 

router address 

campos 
ICMP padrões  

extensão para  
anúncio do agente 

length sequence # 

registration lifetime 

0 or more care-of-
addresses 

0 8 16 24 

Bit R: requisição de 
registro

Bits H,F bits: agente 
home/foreign 
(estrangeiro)
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Mobile IP: exemplo de registro
 

  

visited network: 79.129.13/24 
home agent 

HA: 128.119.40.7 
foreign agent 

COA: 79.129.13.2 
 COA: 79.129.13.2 

…. 
 

ICMP agent adv. Mobile agent 
MA: 128.119.40.186 

registration req.  
COA: 79.129.13.2 
HA: 128.119.40.7 
MA: 128.119.40.186 
Lifetime: 9999 
identification:714 
…. 
 

registration req.  
COA: 79.129.13.2 
HA: 128.119.40.7 
MA: 128.119.40.186 
Lifetime: 9999 
identification: 714 
encapsulation format 
…. 
 

registration reply  

HA: 128.119.40.7 
MA: 128.119.40.186 
Lifetime: 4999 
Identification: 714 
encapsulation format 
…. 
 

registration reply  

HA: 128.119.40.7 
MA: 128.119.40.186 
Lifetime: 4999 
Identification: 714 
…. 
 

time 
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Componentes da arquitetura da rede celular

correspondente

MSC

MSC

MSC MSC

MSC

Rede telefônica 
pública cabeada

Diferentes redes celulares,
operadas por diferentes provedores
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Mobilidade em redes celulares

 Rede nativa: rede celular do provedor de uma linha 
(ex: Vivo, Claro, Tim, Oi, Nextel)
 Home Location Register (HLR): registro de base 

de dados na rede nativa contendo dados como: 
número do celular, informações de perfil, 
localização atual do celular (que pode ser até em 
rede não nativa)

 Rede visitada: rede onde o celular se encontra agora
 Pode ser a própria rede nativa;
 Visitor Location Register (VLR): registro de base 

de dados criado para cada usuário atualmente na 
rede
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Rede telefônica 
pública comutada 

usuário
móvel

Mobile 
Switching 

Center 
nativo

HLR Rede nativa

rede
visitada

correspondente

Mobile 
Switching 

Center

VLR

GSM: roteamento indireto para celular

1 Chamada roteada
para rede nativa

2

MSC nativo consulta HLR 
e obtém número de 
roaming temporário do 
celular na rede visitada

3

MSC nativo estende a chamada
até o MSC da rede visitada

4

MSC da rede visita completa a
chamada entre estação base e celular
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Mobile 
Switching 

Center

VLR

antiga 
BSS

nova
BSS

rota
antiga

rota
nova

GSM: handoff em MSC comum

 Objetivo do handoff: rotear 
chamada por outra estação 
base sem interrupção

 Razões para handoff:
 Sinal mais forte de/para a 

nova estação base: melhora 
conectividade e poupa bateria

 Balanceamento de carga entre 
estações base

 GSM não determina os 
porquês (política) de handoff, 
mas apenas como fazê-lo

 Handoff é iniciado pela 
estação base antiga
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Mobile 
Switching 

Center

VLR

1

3

2
4

5 6

7
8

GSM: handoff em MSC comum
1. Antiga BSS informa MSC sobre handoff 

iminente e provê lista de novas BSSs

2. MSC configura um caminho (aloca 
recursos) para nova BSS

3. Nova BSS aloca canal de rádio para 
uso pelo celular

4. Nova BSS sinaliza que está pronta

5. Antiga BSS manda celular fazer handoff 
para nova BSS

6. Celular e nova BSS trocam sinais de 
ativação do novo canal

7. Celular avisa MSC via nova BSS que 
handoff foi completado; MSC passa a 
usar nova rota para celular

8 recursos entre MSC e antiga BSS são 
liberados

antiga 
BSS

nova
BSS
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Rede Nativa

Home 
MSC

PSTN

correspondente

MSC

MSC Âncora

MSCMSC

(a) Antes do handoff

GSM: handoff entre MSCs distintas

 MSC Ancôra: primeiro 
MSC visitado na chamada

 Chamada continua sendo 
roteada via MSC Ancôra

 Outros MSCs são  
adicionados e removidos no 
final da cadeia de MSCs à 
medida que celular se move 
para novas redes

 IS-41 pode reduzir cadeia 
de MSCs por meio de etapa 
opcional de redução de 
caminho
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Rede Nativa

Home 
MSC

PSTN

correspondente

MSC

MSC Âncora

MSCMSC

(b) Após o handoff

 MSC Ancôra: primeiro 
MSC visitado na chamada

 Chamada continua sendo 
roteada via MSC Ancôra

 Outros MSCs são  
adicionados e removidos no 
final da cadeia de MSCs à 
medida que celular se move 
para novas redes

 IS-41 pode reduzir cadeia 
de MSCs por meio de etapa 
opcional de redução de 
caminho

GSM: handoff entre MSCs distintas
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Mobilidade: GSM versus Mobile IP
Elemento GSM Comentários sobre elemento GSM Elemento Mobile IP

Sistema Nativo Rede à qual pertence o número permanente 
do celular

Rede nativa

Gateway Mobile 
Switching Center ou 
“MSC nativo”. Home 
Location Register 
(HLR)

MSC nativo: ponto de contato para obtenção 
do endereço roteável do celular
HLR: base de dados no sistema nativo 
contendo número permanente, informações de 
perfil, localização atual do celular, informações 
da assinatura

Agente nativo

Sistema visitado Rede onde o celular se encontra atualmente Rede visitada

MSC visitado.
Visitor Location 
Record (VLR)

MSC visitado: responsável por estabelecer 
chamadas de/para celulares em células 
associadas com o MSC.
VLR: entrada temporária em base de dados do 
sistema visitado, contendo informações de 
assinatura para cada celular visitante

Agente 
externo

Mobile Station 
Roaming Number 
(MSRN) ou “número 
de roaming”

Endereço roteável para o segmento da 
chamada telefônica entre MSC nativo e MSC 
visitado, mas transparente para usuário do 
celular e para o correspondente

Endereço 
administrado 
(care-of-
address)
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Impacto da mobilidade sem fio em
protocolos de camadas mais altas

 O impacto deve ser mínimo . . .
 Modelo de serviço de melhor esforço inalterado
 TCP e UDP podem rodar (e rodam) sobre redes sem 

fio e móveis
 . . . mas deve haver preocupação com desempenho:

 Perda/atraso de pacotes devido a erros de 
transmissão de bit e handoff

 TCP interpreta perdas como sinal de 
congestionamento e reduz janela de 
congestionamento desnecessariamente

 Tráfego em tempo real pode sofrer com atrasos
 Enlaces sem fio têm banda mais limitada que cabeado
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Resumo do Capítulo 6

Redes sem fio
 Enlaces sem fio:

 Capacidade, distância
 Deficiências no canal
 CDMA

 IEEE 802.11 (“wi-fi”)
 CSMA/CA reflete 

características do canal 
sem fio

 Acesso cellular
 Arquitetura
 Normas (GSM, CDMA-

2000, UMTS)

Mobilidade
 Princípios: 

endereçamento, 
roteamento para 
usuários móveis

 Redes nativa e visitada
 Roteamento direto e 

indireto
 care-of-addresses

 Estudos de caso
 IP móvel
 Mobilidade em GSM

 Impacto nos protocolos 
de camadas mais altas
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