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Encom 2022

– Aprendizagem de Máquina, Convergência Digital e Comunicações –

O Instituto de Estudos Avançados em Comunicações (Iecom) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará (IFCE) – Campus Guaramiranga, têm a satisfação de realizar a 12a edição da Conferência Nacional em Comu-
nicações, Redes e Segurança da Informação (ENCOM 2022), evento que tem o objetivo de contribuir com a disseminação
e desenvolvimento da pesquisa cient́ıfica nacional.

O Evento

O Encontro Anual do Iecom em Comunicações, Redes e Criptografia (ENCOM) é um congresso nacional que vem sendo
organizado ininterruptamente desde 2011. Em sua oitava edição, em 2018, o evento passou a ser denominado Conferência
Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação, mantendo a sigla tradicional.

O ENCOM 2022 visa reunir pesquisadores, estudantes, professores, empresários e profissionais das áreas de comu-
nicações, telemática, redes de computadores, informática, criptografia, e tecnologia da informação e comunicações, para a
discussão de pesquisas e soluções nessas áreas e em áreas correlatas.

O encontro cient́ıfico vem sendo promovido a partir de parcerias de instituições de ensino superior e empresas com o
Instituto de Estudos Avançados em Comunicações (Iecom), entidade sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade
pública e conveniada com o CNPq, sediado no Campus I da Universidade Federal de Campina Grande.

O ENCOM 2022 foi realizado entre os dias 14 e 16 de outubro de 2022, em formato presencial, organizado pelo IFCE
– Campus Guaramiranga, contando com apoio de professores e pesquisadores de várias instituições de ensino e pesquisa.
O evento também contou com a presença de renomados palestrantes.

Os artigos correspondentes aos melhores trabalhos apresentados na Conferência foram indicados para avaliação pela
editoria da Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação (RTIC), registrada no Qualis da Capes.

O Iecom

O Instituto de Estudos Avançados em Comunicações, também designado pela sigla Iecom, constitúıdo em 1 de julho
de 2003, é uma pessoa juŕıdica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede no
munićıpio de Campina Grande, Estado da Paráıba, em que é de Utilidade Pública de acordo com a Lei Municipal 4.650.

O Iecom tem como missão a promoção à cultura, incentivo ao voluntariado e a inserção de estudantes no mercado de
trabalho, desenvolvimento tecnológico, formação técnico-cient́ıfica, fomento à produção cient́ıfica de alto ńıvel e intercâmbio
entre comunidades cient́ıficas de interesses afins.

Para conhecer mais sobre o Iecom, visite a página http://iecom.org.br.

O IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Guaramiranga está localizado no
munićıpio de Guaramiranga, o qual dista da capital cearense em aproximadamente 106 km. A riqueza natural e a vocação
para a realização de eventos art́ısticos e culturais tornaram Guaramiranga um destino tuŕıstico consolidado nacional e
internacionalmente, o que requer profissionais qualificados para atender os visitantes oriundos dos mais diversos lugares
do mundo.

Para conhecer mais sobre o IFCE, visite a página https://ifce.edu.br/guaramiranga/campus_guaramiranga/

o-campus.
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Dr. Glendo de Freitas Guimarães
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Encom 2022 – Programação Final

Sexta-feira, 14 de outubro de 2022

08h30 Café
09h30 Minicurso 1: Caracterização Experimental de Dispositivos em Microfita Utilizando Equipamentos

de Medição de Baixo Custo
11h00 Minicurso 2: Estudo Sobre a Propriedade Intelectual, Redação de Patentes e Busca de Anteriori-

dade Aplicado às Antenas em Microfita
12h30 Almoço
13h30 Plenária 1: Impactos do 5G na Gestão de Projetos – Dr. Francisco Rodrigo P. Cavalcanti, UFC
14h30 Sessão Técnica 01 (Sessão Remota)
16h00 Plenária 2: Fotônica e suas Aplicações – Dr. Glendo de Freitas Guimarães, IFCE
17h00 Plenária 3: Aplicação de sistemas de sensores ópticos no monitoramento de estruturas – Dr. João

Crisostomo Weyl Albuquerque Costa, UFPA
18h30 Cerimônia de Abertura

Sábado, 15 de outubro de 2022

08h00 Café
08h30 Minicurso 3: Robótica com Lego EV3
10h00 Minicurso 4: Introdução às Redes Neurais Artificiais em Python
12h00 Almoço
13h30 Plenária 4: Tomografia por Micro-ondas para Detecção de Câncer Cerebral Infantil – Dr. Alexandre

Maniçoba de Oliveira, IFSP
14h30 Sessões Técnicas 02, 03 e 04
16h00 Plenária 5: Identificação por Radiofrequência (RFID): Conceitos e Aplicações – Dr. Edmilson

Carneiro Moreira, IFCE
17h00 Plenária 6: Aplicação de Aprendizagem de Máquina para Supervisão Autônoma de Estruturas de

Suporte a Linhas de Transmissão e Comunicação – Dr. Antônio Wendell de Oliveira Rodrigues,
IFCE

Domingo, 16 de outubro de 2022

07h30 Café
08h30 Encerramento
09h00 Programação Cultural
12h00 Almoço
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Sessões Técnicas

Sessão Técnica 01 – Chair: Prof. Jorge Fredericson de Macedo Costa da Silva

14h30 Proposta de Redimensionamento de Imagens Utilizadas para Classificar a Retinopatia Diabética
14h50 Detecção de Anomalias com Isolation Forest e Explicação com Valores SHAP
15h10 Uma Análise sobre a Recuperação de Sinais definidos sobre Grafos
15h30 SDN como Mecanismo de Segurança em Redes 5G: Um Roadmap de Recomendações da ITU-T
15h50 Aspectos de Segurança de NFV em Redes 5G: Uma Visão Geral

Sessão Técnica 02 – Chair: Prof. Tiago dos Santos Façanha

14h30 Analysis of Scheduling Algorithms for 5G Networks with mMIMO and Cross-Cell User Mobility
14h50 Current Consumption Required for IMS Voice Call Services in 5G SA Mobile Networks
15h10 Uso de Redes FTTH para Implementação de Sistema 5G

Sessão Técnica 03 – Chair: Prof. Jorge Fredericson de Macedo Costa da Silva

14h30 Cifragem de Imagens Utilizando a Transformada Numérica Manobrável do Cosseno
14h50 Monitoramento de Variáveis em um Campus Inteligente por meio da Tecnologia LoRa
15h10 Caracterização de Eventos de Vazamentos com Uso da Taxa de Cruzamento por Zero em Ambiente

de Plataforma de Petróleo Offshore
15h30 Análise Comparativa de Arquiteturas Distribúıdas de Sistemas Móveis
15h50 Sistema de Monitoramento e Controle de Vacinas usando Internet das Coisas

Sessão Técnica 04 – Chair: Prof. José Alexandre de Castro Bezerra Filho

14h30 Avaliação de Desempenho da Estimação de Fase da Portadora na Presença da Interferência
Epidêmica

14h50 Planejamento de Cobertura de Small Cells em Ambiente de Aeroporto Utilizando o Algoritmo de
Otimização Busca Cuco

15h10 Integração e Diferenciação de Células de Cobertura em uma Rede Centralizada de Acesso via Rádio
Considerando Efeito de Maré

15h30 Impacto em Aplicações de Controle Industrial Operando em Ambientes Orientado a Confiança
Zero

15h50 Avaliação do Smart Detection em Provedor de Serviço de Internet
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Resumo—As pesquisas na área de telecomunicações 

requerem uso de equipamentos que estão alocados em um 

espaço físico no interior dos laboratórios nos centros de 

pesquisas e universidades. Um desses dispositivos são os VNAs – 

Analizador de redes vetorial, instrumentos utilizados com 

bastante frequência para caracterizar dispositivos nas faixas de 

RF e micro-ondas. Até o início dos anos 2000, esses 

equipamentos só estavam disponíveis em forma de equipamentos 

de bancada, com um custo bastante elevado. Mais recentemente, 

foram disponibilizadas VNA portáteis de baixo custo 

(aproximadamente 150 USD), cobrindo a faixa de frequência até 

6,3 GHz, tornando possível a realização de medições em RF e 

micro-ondas não apenas nas Instituições de ensino, mas até 

mesmo em casa, pelos próprios alunos. Nesse sentido, está 

proposta de minicurso visa a abordagem de dispositivos em 

microfita, com a realização de experimentos fazendo uso do 

LiteVNA portátil de baixo custo. 

 

Palavras chaves—Baixo custo, dispositivos em microfita, 

micro-ondas, telecomunicações. 

 

I. OBJETIVO GERAL 

Apresentar as possibilidades de caracterização experimental 

de dispositivos em microfita utilizando equipamentos de 

baixo custo. 

                                                        
Manuscrito recebido em 18 de maio de 2022. 
Andrécia Pereira da Costa faz parte da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: andrecia.costa@ufpa.br).  

Alfrêdo Gomes Neto faz parte do Instituto Federal da Paraíba – IFPB (e-

mail: alfredogomesjpa@gmail.com). 

Rafael Suzuki Bayma pertence a Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: rafaelbayma@ufpa.br). 

André Luiz da Silva Aranha é discente da Faculdade de Engenharia Elétrica 

da Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

andrearanha2017@gmail.com). 

Ângelo Neto Cruz Aragão é discente da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

angeloaragao10@gmail.com). 

Cascio Batista da Costa é discente da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: casciobatista@gmail.com). 

Joanes Martins Galvão é discente da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

joanes.galvao@tucurui.ufpa.br). 

Matheus Gama da Silva é discente da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

matheus.gama.silva@tucurui.ufpa.br). 

Laura Carlesso dos Santos é discente da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

lauracarlesso16@gmail.com). 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apresentar as características de dispositivos como 

antenas e filtros em microfita; 

2. Apresentar as características do LiteVNA na faixa de 50 

kHz a 6,3 GHz; 

3. Caracterizar experimentalmente os dispositivos em 

microfita utilizando o LiteVNA.  

 

III. EMENTA 

1. Conceitos básicos sobre os dispositivos em microfita.  

2. Características do LiteVNA.  

3. Caracterização experimental dos dispositivos em 

microfita utilizando o LiteVNA. 

 

IV. MOTIVAÇÃO 

O minicurso tem a intensão de abordar o tema proposto sobre 

a análise de dispositivos em microfita, com a realização de 

experimentos fazendo uso do LiteVNA portátil de baixo 

custo. Acredita-se que dessa forma, terá uma contribuição 

significativa para os participantes que fazem uso dessas 

tecnologias. A escolha desse tipo de instrumento de medição 

tem sido pelo desafio de apresentar baixo custo em relação 

aos outros tipos de VNAs, sendo possível comprá-lo 

aproximadamente por R$ 800,00 e também por possuir uma 

estrutura compacta, podendo deslocar o equipamento de 

medição para qualquer ambiente que o projetor requeira. 

 

V. METODOLOGIA 

Inicialmente o minicurso seguirá com uma explanação dos 

conceitos básicos sobre os dispositivos em microfita. Como 

também, os conceitos sobre o equipamento de baixo custo, o 

LiteVNA, suas características e faixas de operação. E por fim, 

será realizada a caracterização experimental dos dispositivos 

em microfita utilizando o LiteVNA. 

VI. EQUIPAMENTOS  E MATERIAIS  NECESSÁRIOS 

Projetor de imagens multimídia, computador, filtros e antenas 

em microfita*, LiteVNA*. 

Minicurso: Caracterização Experimental de 

Dispositivos em Microfita Utilizando 

Equipamentos de Medição de Baixo Custo 

Andrécia Pereira da Costa, Alfrêdo Gomes Neto, Rafael Suzuki Bayma, André Luiz da Silva Aranha, 

Ângelo Neto Cruz Aragão, Cascio Batista da Costa, Joanes Martins Galvão, Matheus Gama da Silva, 

Laura Carlesso dos Santos 
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*disponibilizado pelos proponentes. 

 

LOCAL: Sala de aula. 

 

CARGA-HORÁRIA: 4h. 

VII. PÚBLICO-ALVO 

Participantes do ENCOM 2022, graduados ou graduandos dos 

cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, 

Engenharia de Telecomunicações.  

 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20 

 

REFERÊNCIAS 

[1] DAVID, F, K. Design of na Enhanced Vector Network Analyzer. Hewlett-

Packard Journal, p.1–13,1997. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/245885921_Design_of_an_Enha

nced_Vector_Network_Analyzer. Acesso em 02 abr. 2022. 

[2] GOMES NETO, A. Medições em RF e Micro-ondas - novas 

possibilidades. Instituto Federal da Paraíba – IFPB. Grupo de 

Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado, 2021. 

[3] VERHAEVERT, J; P. VAN TORRE, P. A low-cost vector network 

analyzer: Design and realization, Loughborough Antennas & Propagation 

Conference (LAPC 2017), p. 1-5, 2017. 

[4] YOU, K. Y. Low-Cost Vector Network Analyzer for Communication 

Devices Testing - Brief Review. International Journal of Advances in 

Microwave Technology (IJAMT).  v. 2, p.93 –97, 2017. 
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Resumo—O estudo sobre a propriedade intelectual e inovação 

tecnológica aplicado as antenas em microfita vem auxiliando os 

pesquisadores na proteção e no desenvolvimento de novas ações 

e geração de produtos e processos inovadores na área de 

telecomunicações dentro das universidades. O objetivo desse 

minicurso é abordar os conceitos sobre essa temática, propor 

uma abordagem de forma teórica e prática sobre redação de 

patentes voltada as antenas em microfitas e também executar a 

busca de anterioridade sobre as antenas em microfita aplicadas 

ao sistema de telecomunicações. 

 

Palavras chaves—Antenas em microfita, inovação tecnológica, 

patentes, propriedade intelectual. 

 

I. OBJETIVO GERAL 

Promover um estudo sobre a propriedade intelectual e 

inovação tecnológica voltada as antenas em microfita. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Explanar os conceitos sobre propriedade intelectual e 

inovação tecnológica. 

2. Propor abordagem do tema de forma teórica e prática 

sobre redação de patentes voltada as antenas em 

microfitas. 

3. Executar a busca de anterioridade sobre as antenas em 

microfita. 

                                                        
Manuscrito recebido em 8 de maio de 2022. 

Andrécia Pereira da Costa faz parte da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: andrecia.costa@ufpa.br).  

João Lucas Santos Azevedo pertence a Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

joao.azevedo@tucurui.ufpa.br). 

Lucas Marcley Carvalho dos Santos pertence a da Faculdade de Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

lucas.carvalho.santos@tucurui.ufpa.br). 

Raissa Stephany Teixeira Paiva pertence a da Faculdade de Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

raissa.paiva@tucurui.ufpa.br). 

Ryan da Costa Sousa pertence a Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

ryan.sousa@tucurui.ufpa.br). 

Samantha Mota Pinto pertence a Faculdade de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

samantha.pinto@tucurui.ufpa.br). 

Thalyson Brendon Barbosa Silva pertence a Faculdade de Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal do Pará, Tucuruí, PA (e-mail: 

thalyson.silva@tucurui.ufpa.br). 

III. EMENTA 

1. Conceitos básicos sobre a propriedade intelectual e 

inovação tecnológica. 

2. O sistema de patentes e redação de patentes. 

3. Pedido de patente. 

4. Estrutura do pedido de patente: relatório descritivo, 

quadro reivindicatório, desenhos, resumo. 

5. Classificação Internacional de Patentes (IPC).  

6. Bancos de dados de patentes.  

7. Busca de anterioridade. 

IV. MOTIVAÇÃO 

O minicurso tem a intensão de abordar o tema proposto sobre 

propriedade intelectual e inovação tecnológica sobre as 

antenas em microfita, auxiliando os participantes na proteção 

e desenvolvimento de novas ações e geração de produtos e 

processos inovadores envolvendo a área de telecomunicações, 

especificamente as antenas em microfita. Proporcionará a 

capacitação dos participantes na área de propriedade 

intelectual, busca de anterioridade e redação de patentes. 

 

V. METODOLOGIA 

A cronologia do minicurso segue pela explanação dos 

conceitos básicos sobre a propriedade intelectual, busca de 

anterioridade e redação de patentes. Em seguida, será 

apresentado como funciona o sistema de patentes e o tipo de 

redação de patente adotados no Brasil. Posteriormente, faz 

necessário realizar o detalhamento estrutural do pedido de 

patente, bem como: relatório descritivo, quadro 

reivindicatório, desenhos e o resumo. Seguidamente, os 

participantes irão aprender a escrever a redação de patente 

sobre as antenas em microfita. Também será abordado a 

classificação Internacional de Patentes (IPC), bancos de dados 

de patentes e finalmente será realizado a busca de 

anterioridade sobre as antenas em microfita. 

 

VI. EQUIPAMENTOS  E MATERIAIS  NECESSÁRIOS 

Computador com internet e projetor de imagens. 

 

LOCAL: Sala de aula ou Laboratório de Informática. 

Minicurso: Estudo Sobre a Propriedade 

Intelectual, Redação de Patentes e Busca de 

Anterioridade Aplicado as Antenas em Microfita 
 
 

Andrécia Pereira da Costa, João Lucas Santos Azevedo, Lucas Marcley Carvalho dos Santos, Raissa 

Stephany Teixeira Paiva, Ryan da Costa Sousa, Samantha Mota Pinto, Thalyson Brendon Barbosa Silva 
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CARGA-HORÁRIA: 4h. 

VII. PÚBLICO-ALVO 

Participantes do ENCOM 2022, graduados ou graduandos dos 

cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, 

Engenharia de Telecomunicações.  

 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20 

 

REFERÊNCIAS 

[1] INOVA. UNICAMP. Importância da propriedade intelectual nas 

atividades de pesquisa e inovação. Disponível em: 

https://www.inova.unicamp.br/sites/default/files/documents/Importancia_d

a_Propriedade_Intelectual_nas_atividades_de_pesquisa_e_inovacao-

artigo.pdf. Acesso em: 07 Fev. 2022. 

[2] PAROLIN, S. R. H (org.); OLIVEIRA, H. C. (org.). Inovação e 

propriedade intelectual na indústria. Curitiba: SENAI/SESI, 2010. 

[3] RUSSO, S. L; SANTOS, A. V; ZAN, F. R; PRIESNITZ, M. C. (orgs.) 

Propriedade intelectual, tecnologias e inovação. Aracaju: Associação 

Acadêmica de Propriedade Intelectual, 2018. 

[4] SADIKU, M. N. O. Elements of Electromagnetics, 3. ed. Oxford 

University Press, 2001. 

[5] BALANIS, C. A. Antenna theory-analysis and design. 2. ed. New York: 

John Wiley & Sons, 1997. 
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Proposta de Redimensionamento de Imagens
Utilizadas para Classificar a Retinopatia Diabética

Felipe Regis G. Ribeiro e Carlos Danilo M. Regis

Resumo— A retinopatia diabética é uma das principais causas
de cegueira e sua detecção é uma tarefa árdua que demanda
tempo do profissional. Neste artigo, investiga-se uma alternativa
ao redimensionamento das imagens para preservar as caracterís-
ticas geométricas delas, avaliando a similaridade com a imagem
original.Essas imagens são inseridas na rede para classificação
dos cinco graus da patologia, inclusive a sua ausência. Foram ex-
ploradas diferentes arquiteturas de redes neurais convolucionais
para a extração de características. A classificação foi realizada
para cinco graus da patologia utilizando as imagens com e sem
o redimensionamento proposto. Para o melhor cado a acurácia
foi de 73.7%.

Palavras-Chave— Retinopatia diabética, Processamento de
imagens, Classificação automática, CNN, Redimensionamento

I. INTRODUÇÃO

A retinopatia diabética, conhecida em inglês como Diabetic
retinopathy (DR), e uma das mais comuns patologias que
atingem a retina [6], ela é uma das maiores causas cegueira
[6]. Por se tratar de uma condição progressiva comum a
pacientes portadores de diabetes, em que cerca de um terço
dos portadores são propensos a serem diagnosticados com essa
patologia [3], [4].

O método usual de diagnóstico da retinopatia diabética é
dado por meio do exame de imagens coloridas do fundo
do olhos [6], chamado pelos oftalmologistas de fundoscopia.
Nesse procedimento o especialista atenta à presença de micro-
aneurismas, hemorragias e exsudatos (duros e moles).

A detecção desta patologia nos seus estágios iniciais é
crítica para o bom prognóstico [3] e a correta graduação é uma
tarefa árdua e que demanda muito tempo para ser realizada [6],
[3].

O presente trabalho tem o objetivo de propor e avaliar
uma técnica de pré-processamento das imagens para que se
ajustem a entrada em redes neurais convolucionais treinadas
para identificação de retinopatia diabética.

II. METODOLOGIA

Os efeitos do pré-processamento nas imagens de entrada são
analisadas em redes neurais convolucionais bem conhecidas
na literatura como a Densenet121 [4], a Resnet50 [6], [4] e
Xception [4], para o problema de classificação de imagens de
fundoscopia.

Neste trabalho foi utilizado o conjunto de imagens do desa-
fio do ano de 2015 de Detecção da Retinopatia Diabética do

Felipe R. G. Ribeiro, e-mail: felipe.regis@academico.ifpb.edu.br; Carlos
Danilo M. Regis, e-mail: danilo.regis@ifpb.edu.br; Departamento de Pós
Graduação em Engenharia Elétrica, Instituto Federal da Paraíba (IFPB), João
Pessoa-PB.

Kaggle (Diabetic Retinopathy Detection Challenge 2015) [5],
sendo composto por 35126 imagens de fundoscopia colorida,
dividida em 80% para treinamento e 20% para teste.

O processo de redimensionamento empregado como pré-
processamento é apresentado na Figura 1. A primeira etapa
consiste em realizar um ajuste na resolução da imagem de
forma que se torne quadrada. Cumpre mencionar que a re-
solução da nova imagem será múltipla da resolução destino
(224 × 224). As linhas e colunas criadas são formadas com
pixels zeros, chamado de zero padding ou simplesmente de
PAD.

Fig. 1
FLUXOGRAMA DA SOLUÇÃO PROPOSTA PARA REDIMENSIONAMENTO DAS

IMAGENS.

O passo final do algoritmo então é aplicar uma operação de
redimensionamento, com técnica de interpolação de vizinhos
mais próximos. De maneira geral a literatura sugere a reali-
zação da operação de redimensionamento desconsiderando os
passos anteriores e operando apenas este redimensionamento
da imagem para a resolução de entrada da rede.

O resultado deste algoritmo pode ser visto na Figura 2. Na
Figura 2a a imagem original, na imagem Figura 2b a imagem
redimensionada sem a conservação do aspecto original e na
Figura 2c o método proposto neste trabalho.
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Fig. 2
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DE REDIMENSIONAMENTO. (A) IMAGEM

ORIGINAL; (B) IMAGEM REDIMENSIONADA DIRETAMENTE; (C) IMAGEM

REDIMENSIONADA COM PAD DE ZEROS

Para as imagens da Figura 2 foi calculada o SI (Spatial
Information) [1]. O valor do SI da imagem original foi de
15,19 enquanto que para a imagem sem o pré-processamento
sugerido foi de 41,75 e 15,19. Desta forma é possível inferir
que o redimensionamento sem os cuidados sugeridos, geram
artefatos que podem levar a rede a aprender informações que
foram inseridas no processo de redimensionamento.

Foi calculada a similaridade das Figura 2c e Figura 2b
por meio de métricas objetivas: o Peak Signal to Noise Ratio
(PSNR) [2] e a métrica de similaridade estrutural (Structural
Similarity - SSIM) [2]. O PSNR obtido foi de 19,88, enquanto
que o SSIM foi de 0,5771. A partir destes resultados percebe-
se que há diferença significativa entre as imagens.

Após o redimensionamento das imagens, estas foram inse-
ridas nas redes neurais com arquiteturas convolucionais para
classificar a DR em cinco estágios.

III. RESULTADOS

Para a obtenção dos resultados aqui apresentados foram
realizadas quatro iterações para cada uma das redes neurais,
ao termino das quais foi realizada a média aritmética para
a obtenção das métricas finais, sendo em todas as iterações
apresentado o mesmo conjunto de treino e validação, possi-
bilitando desta forma que a cada rodada do algoritmo todos
tivessem as mesmas possibilidades de aprendizado sem serem
apresentados a dados distintos.

Desta forma, na Tabela I apresenta-se os resultados da
acurácia (Accuracy - ACC), da área sob a curva (Area Un-
der the Curve - AUC), do Recall e da precisão obtidas na
fase de teste para as diferentes arquiteturas de redes neurais
convolucionais utilizadas, tendo como entrada de um teste
as imagens redimensionadas com o algoritmo proposto e as
imagens redimensionadas sem a técnica.

Na Tabela I pode-se verificar que o melhor resultado para
a acurácia, recall e precisão foi obtido com a arquitetura
Xception sem o uso do redimensionamento sugerido neste
trabalho. A medida de AUC, contudo, foi superior para a
Resnet50 também sem o pré-processamento.

A diferença de acurácia mais perceptível ocorreu com a
arquitetura Densenet121, na qual a diferença entre o uso
ou não da técnica sugerida acarreta em uma diferença de
1,19% em benefício do modelo que não foi apresentado aos

TABELA I
SUMÁRIOS DAS MÉTRICAS PARA AS DIFERENTES ARQUITETURAS COM E

SEM A TÉCNICA PROPOSTA

Arquitetura Pré-proc. ACC AUC Recall Precisão

Densenet121 Sim 0.7064 0.8915 0.6877 0.7170
Não 0.7183 0.9007 0.6914 0.7313

Resnet50 Sim 0.7265 0.9035 0.7183 0.7319
Não 0.7349 0.9063 0.7217 0.7444

Xception Sim 0.7268 0.8917 0.7225 0.7308
Não 0.7370 0.8973 0.7310 0.7416

dados com o pré-processamento. Merece destaque que a menor
diferença de 0,84% foi obtida com a Resnet50, também em
favor do modelo sem o pré-processamento.

Pelos resultados apresentados na Tabela I é possível verificar
que a aplicação da técnica de redimensionamento proposta
neste trabalho não apresentou diferença perceptível no desem-
penho das redes neurais aqui utilizadas. É possível perceber
também que as arquiteturas desenvolvidas nas redes neurais
convolucionais empregadas neste trabalho apresentam grande
robustez e capacidade de extrair features que compreendam
as diferenças entre os padrões patológicos, mesmo quando as
imagens tenham formatos distintos dos naturais.

IV. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi proposto uma técnica de pré-
processamento para auxiliar na identificação da retinopatia
diabética nos estágios iniciais, dada a importância para a
qualidade de vida dos pacientes acometidos pela diabetes.
Durante a análise percebe-se que a técnica é mais influente
na rede Resnet50 que nas demais.

Os resultados indicam para uma maior dependência da ar-
quitetura Resnet50 em relação as formas geométricas presentes
na imagem no momento de extração das features.

O redimensionamento não apresentou uma melhora na clas-
sificação da patologia, porém acredita-se que no estágio de
identificação da área da patologia o uso do método proposto
tenha um melhor resultado.
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Resumo—A detecção de anomalias em dados é um fator crucial 

em diversos seguimentos como em ambiente bancário, na área 

hospitalar, no universo industrial, entre outros. Diante desse fato, 

várias técnicas de identificação de dados discrepantes são 

comumente utilizadas, dentre elas o Isolation Forest, que possui 

grande eficácia em diversas situações, bem como quando não 

temos muitos dados discrepantes como exemplo para o 

treinamento do modelo. Paralelamente, vem-se aumentando a 

necessidade de um melhor entendimento a respeito das decisões e 

previsões de modelos de machine learning. Tendo isso em vista, 

este projeto objetiva analisar o desempenho de um modelo IForest 

sobre um conjunto de dados fictício sobre transações financeiras, 

a comparação dos seus resultados com os do modelo OCSVM nas 

mesmas condições de caso e as explicações de suas previsões 

através dos SHapley Additive exPlanations (SHAP Values). 

 
Palavras-chave—Detecção de Anomalias, Isolation Forest, 

Explainable IA. 

I. INTRODUÇÃO 

constante crescimento de uso, o aprendizado de 

máquinas, ramo da inteligência artificial, nos traz mais 

alternativas na resolução de problemas e facilidades no que diz 

respeito à insights sobre uma grande quantidade de dados e 

previsões sobre as mais diversas situações das organizações. 

Os poderes e atuações se estendem quando se trata de machine 

learning. Com o tratamento adequado dos dados de entrada 

que um modelo recebe, ele se torna uma poderosa ferramenta 

para as empresas. Onde antes tínhamos em mãos grandes 

quantidades de dados espalhados e sem propósito, com 

máquinas inteligentes essas informações conseguem se 

encaixar, nos proporcionando importantes insights para 

tomadas de decisões mais rápidas e assertivas [1].  

Dentre os vários métodos existentes de aprendizado de 

máquina, o Isolation Forest é muito utilizado em diversas 

circunstâncias na área de detecção de anomalias. Além de ser 

um método rápido e eficaz, para seu funcionamento não 

precisamos ter pontos de dados anômalos no dataset de 

treinamento. O modelo é capaz de aprender a arquitetura dos 

dados que são regulares e, assim, consegue identificar pontos 

anômalos, que tem um comportamento diferente dos demais, 

com alto índice de assertividade, a depender do ambiente em 

que é aplicado [2,3].  
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Nesse sentido, várias situações prejudiciais para as pessoas 

podem ser detectadas e até mesmo evitadas. Entretanto, os 

modelos nos retornam os seus resultados e nós, humanos, não 

temos uma justificativa sobre como uma determinada instância 

foi considerada como anômala ou como regular. Para resolver 

essa questão, temos os valores SHapley Additive exPlanations 

(SHAP) que são capazes de nos retornar o nível de 

importância de cada um dos recursos do conjunto de dados e o 

quanto que cada um foi determinante para uma previsão. Isso 

nos ajuda a termos uma melhor perspectiva geral do que está 

acontecendo e como podemos evitar determinadas situações 

que são prejudiciais [4].  

Este trabalho tem como objetivo a utilização de modelos de 

detecção de anomalias (Isolaton Forests [3] e One-Class SVM 

[5]) utilizando valores SHAP para realizar uma explicação do 

modelo utilizado. 

II. DETECÇÃO DE ANOMALIAS 

As anomalias são consideradas informações de grande 

relevância nas empresas, já que nos fornecem a possibilidade 

de corrigir eventuais problemas e erros que podem estar 

ocorrendo em um sistema.  

Sendo de grande utilidade em diversas organizações, a 

detecção de anomalias pode nos ajudar nas mais variadas 

situações, dentre elas operações bancárias fraudulentas, que, 

quando detectado, oferece uma grande economia para as 

empresas envolvidas, ou até mesmo detecções de eventos e 

situações em sensores industriais, como também na área da 

medicina com a identificação de um tumor maligno em uma 

imagem de ressonância magnética, entre outras.  

O processo de detecção de anomalias pode ser do tipo 

supervisionado, não supervisionado e por reforço. Já as 

anomalias podem ser pontuais (quando um caso específico dos 

dados foge do padrão em relação ao restante), de contexto 

(quando a detecção é feita baseada em um contexto na qual os 

dados estão inseridos) ou coletiva (quando a anomalia parece 

ser uma instância comum, mas, quando observada em grupo, 

nos revela características incomuns) [1]. 

III. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

A base de dados utilizada no projeto foi disponibilizada na 

plataforma Kaggle, por Abhishek Verma. Ela é uma base de 

dados financeiros sintéticos, ou seja, não reais. É um conjunto 
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de dados que contempla apenas 25% do conjunto original [6]. 

Um total de 318.131 instâncias foi utilizado, sendo mantido 

a proporção de dados regulares e discrepantes da base original. 

Dessa amostra, 60% são para o treinamento, 20% foram 

destinadas à validação do modelo e 20% para os testes de 

previsão. 

Para efeito de comparação, além do modelo de Isolation 

Forest, também foi abordado o modelo de One-Class SVM, 

considerando os mesmos conjuntos de dados e as mesmas 

circunstâncias. No processo de treinamento, foi utilizada a 

biblioteca optuna [7], visando serem encontrados os melhores 

hiperparâmetros para cada modelo, estimando 1% de outliers 

na amostra. 

Na figura 1, o gráfico de correlação para os resultados do 

Isolation Forest são mostrados. Os valores classificados como 

positivos representam anomalias nos dados financeiros, e o 

Isolation Forest detectou 24 casos de fraudes. No entanto, 70 

casos de fraudes foram classificados como ‘normais’. 

 

 
 

Fig. 1.  Gráfico de correlação das previsões do Isolation Forest. 

 

Adicionalmente, para que seja possível ter algum feedback 

do modelo utilizado, os valores SHAP foram empregados e 

mostrados na figura 2. No gráfico é ilustrado o índice de 

importância de cada feature para a decisão final do modelo. É 

possível inferir que o recurso newbalanceOrig, que se refere 

ao novo montante da conta de origem da transação financeira, 

possui uma atuação maior que as demais para a previsão. Já 

para o amount, correspondente ao valor da transação, possui o 

menor impacto dentre as features atuantes. 

Na Tabela I, os resultados dos métodos Isolation Forest (I-

Forest) e One-Class SVM (OCSVM) são apresentados. Os 

resultados demonstram que o I-Forest foi superior ao modelo 

OCSVM na base de dados estudada. 

 

IV. CONCLUSÕES 

A detecção de anomalias é de grande importância e 

benefício para a população, visto que pode prevenir várias 

situações negativas, como fraudes bancárias, e auxiliar em 

diversas tomadas de decisão. O presente trabalho teve como 

objetivo a explicação teórica e prática de como os modelos de 

IForest podem ser uma alternativa considerável e eficaz para a 

identificação de anomalias em diversos meios na sociedade. 

Com o auxílio da biblioteca optuna, o modelo do IForest se 

mostrou mais efetivo em comparação com um modelo 

OCSVM, perante as mesmas circunstâncias. Após as escolhas 

dos melhores modelos para o IForest e para o OCSVM e suas 

previsões, foram calculadas métricas de acurácia para os 

modelos, bem como os SHapley Additive exPlanations, 

através da biblioteca shap, para melhor entendimento das 

escolhas e previsões dos mesmos. 

Como trabalhos futuros serão considerados outros métodos 

de detecção para comparação, além de realizar estudos em 

outros problemas de detecção de anomalias. 

 
 

Fig. 2.  Gráfico de importância das features nas decisões do Isolation Forest. 

 
TABELA I 

RESULTADOS DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO NO CONJUNTO DE TESTE 

Método AUC F1-SCORE 

   

I- Forest 0.81 0.65 

OCSVM 0.57 

 

0.54 

   

REFERÊNCIAS 

[1] OMAR, Sinayobye Janvier; FRED, Kiwanuka; SWAIB, Kaawaase 

Kyanda. A state-of-the-art review of machine learning techniques for 

fraud detection research. In: Proceedings of the 2018 International 

Conference on Software Engineering in Africa. 2018. p. 11-19. 

[2]  CHOI, Heejeong et al. Explainable anomaly detection framework for 

predictive maintenance in manufacturing systems. Applied Soft 

Computing, v. 125, p. 109147, 2022. 

[3] MENSI, Antonella; BICEGO, Manuele. Enhanced anomaly scores for 

isolation forests. Pattern Recognition, v. 120, p. 108115, 2021. 

[4] BRITO, Lucas C. et al. An explainable artificial intelligence approach 

for unsupervised fault detection and diagnosis in rotating machinery. 

Mechanical Systems and Signal Processing, v. 163, p. 108105, 2022. 

[5] ZHU, Wenxin; ZHONG, Ping. A new one-class SVM based on hidden 

information. Knowledge-Based Systems, v. 60, p. 35-43, 2014. LOPEZ-

ROJAS, Edgar; ELMIR, Ahmad; AXELSSON, Stefan.  

[6] VERMA, Abhishek. PaySim: A financial mobile money simulator for 

fraud detection. In: 28th European Modeling and Simulation 

Symposium, EMSS, Larnaca. Dime University of Genoa, 2016. p. 249-

255.  

[7] AKIBA, Takuya et al. Optuna: A next-generation hyperparameter 

optimization framework. In: Proceedings of the 25th ACM SIGKDD 

international conference on knowledge discovery & data mining. 2019. 

p. 2623-2631. 

 

XII Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2022, 14 a 16 de Outubro de 2022

8



 

 

  

Resumo — A área de processamento de sinais sobre grafos é um 

campo de estudo relativamente novo que traz um conjunto de 

ferramentas muito úteis para análise de sinais multidimensionais 

e/ou definidos em estruturas irregulares. Atualmente, existem 

vários cenários com dados que podem ser modelados em 

estruturas de grafos e que podem se beneficiar do uso dessas 

ferramentas para facilitar sua análise espectral. Isto traz uma 

vantagem em comparação a análise de frequência convencional, 

pois, com essas ferramentas, é possível levar em consideração 

todas as relações existentes neste espaço irregular. No presente 

trabalho é realizada a análise de dois cenários distintos. No 

primeiro são utilizados filtros passa-baixas no domínio da 

transformada de Fourier sobre grafos para recuperação de sinais 

ruidosos. No segundo cenário, a própria topologia do grafo é 

utilizada para recuperar dados faltantes. Em ambos é realizada 

uma comparação com a abordagem convencional considerando 

uma estrutura de suporte unidimensional. 

 
Palavras-chave — Processamento de Sinais sobre Grafos, 

Transformada de Fourier sobre Grafos, Estruturas Irregulares, 

Reconstrução de Sinais. 

I. INTRODUÇÃO 

Estruturas como grafos são muito úteis para representar e 

modelar diversos tipos de problemas, desde redes de sensores e 

dispositivos de Internet das Coisas até redes sociais e 

biológicas. A maior utilidade do uso de grafos no contexto do 

processamento de sinais é a sua capacidade de considerar a 

dimensão espacial da estrutura que dá suporte aos dados e suas 

relações [1], principalmente quando consideramos sinais 

definidos em estruturas irregulares. 

É neste contexto que a área de processamento de sinais sobre 

grafos vem se desenvolvendo. Uma de suas principais 

ferramentas é a transformada de Fourier sobre grafos (GFT, do 

inglês Graph Fourier Transform), em que é efetuada a 

autodecomposição da matriz Laplaciana do grafo em 

autovalores e autovetores [2]. Analogamente à transformada de 

Fourier clássica, os autovalores representam as componentes de 

frequência e os autovetores formam a base de Fourier [3]. 

Neste trabalho, a GFT é avaliada no cenário de recuperação 

de um sinal ruidoso real utilizando um filtro passa-baixas. É 

esperado que, por se tratar de um sinal que possui relação de 

proximidade com vértices próximos, a energia do espectro se 

concentre nas baixas frequências. Um segundo cenário avaliado 

é no contexto de recuperação de amostras que tiveram seus 

valores perdidos. Nesse caso, é utilizada a própria relação entre 

os vértices no grafo, definida pelas arestas, para obter a 
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reconstrução do sinal. 

II. METODOLOGIA 

No presente trabalho foram usados os dados disponíveis no 

banco de dados meteorológicos do INMET (Instituto Nacional 

de Meteorologia) [4], que contém diferentes medições de 

temperatura feitas por estações meteorológicas por todo o país. 

Especificamente, foram utilizados os dados históricos de 

temperatura máxima do ano de 2020. Da base de dados foram 

extraídas as informações de latitude, longitude e temperatura 

máxima de cada uma das estações. Com essas informações, foi 

construído um grafo cujos vértices são cada uma das estações 

meteorológicas posicionadas de acordo com a respectiva 

latitude e longitude. Como as estações não possuem ligação 

direta entre si, as arestas foram definidas de acordo com a 

proximidade das estações. Cada estação foi conectada às 10 

estações mais próximas de acordo com a distância Euclidiana. 

Em seguida, foi definido sobre cada vértice um sinal 

correspondente à temperatura medida na respectiva estação. Na 

Figura 1 é apresentado o grafo construído. O sinal definido é 

apresentado na forma de um mapa de calor. Note que, por se 

tratar de um sinal real, vértices vizinhos possuem valores de 

temperatura similares, caracterizando o que poderíamos chamar 

de um sinal suave. 

 

 
Figura 1: Grafo gerado das estações meteorológicas do INMET e suas 

medidas de temperatura máxima. 

 

Para avaliar o primeiro cenário, ao sinal de temperatura foi 

adicionado um ruído Gaussiano branco de média nula e 

variância de 20% da amplitude máxima do sinal. O sinal 

ruidoso é apresentado na Figura 2. Note agora que, devido ao 

ruído, temos a presença de uma maior variação nos valores de 

temperatura entre vértices vizinhos, o que indica uma maior 

prevalência de componentes de alta frequência. Em seguida, a 

GFT do sinal ruidoso é calculada e seus coeficientes foram 
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filtrados usando um filtro passa-baixas, zerando todos os 

coeficientes a partir do autovalor de índice 20.  

Já para a análise realizada no segundo cenário, usando o 

mesmo grafo apresentado na Figura 1, 120 vértices arbitrários 

(aproximadamente 21% do total) tiveram seus sinais 

correspondentes zerados, simulando um defeito na medição das 

respectivas estações meteorológicas. Na Figura 3 é apresentado 

o grafo correspondente. Como o grafo construído define uma 

relação entre as estações por meio da definição das arestas, 

podemos recuperar os sinais perdidos calculando a média dos 

valores de temperatura dos vértices vizinhos a cada um dos 

vértices zerados. 

 

 
Figura 2: Grafo com o ruído gaussiano aditivo. 

 

 
Figura 3: Grafo com 120 de seus vértices com os respectivos sinais zerados. 

III. RESULTADOS 

Como métrica para avaliar a eficácia dos métodos de 

recuperação empregados, foi calculado o RMSE (raiz quadrada 

do erro médio, do inglês Root-Mean-Squared Error). 

No primeiro cenário, o valor do RMSE entre o sinal original 

e o sinal ruidoso resulta em, aproximadamente, 6,5. Já o valor 

do RMSE entre o sinal original e o sinal recuperado resulta em, 

aproximadamente, 2,2. Visualmente também é possível 

perceber a recuperação obtida, em que o aspecto de um sinal 

suave volta a ser apresentado, como pode ser visto na Figura 4. 

A recuperação, portanto, acaba suavizando o sinal. 

No segundo cenário, o valor do RMSE entre o sinal original 

e o sinal com amostras zeradas resulta em, aproximadamente, 

11. Já o valor do RMSE entre o sinal original e o sinal 

recuperado resulta em, aproximadamente, 0,7. Nesse caso 

percebe-se claramente a capacidade de representação que é 

possível alcançar de sinais definidos em estruturas irregulares a 

partir de grafos.  

 

 
Figura 4: Grafo com o sinal recuperado pelo filtro passa-baixas aplicado 

nas componentes de frequência da GFT. 

 

 
Figura 5: Grafo com as amostras zeradas recuperadas através da relação de 

proximidade definida pelas arestas da estrutura construída. 

IV. CONCLUSÃO 

As análises realizadas neste trabalho atestam a eficiência das 

técnicas do processamento de sinais sobre grafos para a 

avaliação e resolução de problemas nos quais a estrutura 

topológica do sinal e geométrica da situação-problema são 

relevantes. A utilização de uma ferramenta que, como a GFT, 

torna possível capturar todas as componentes de frequência de 

um sinal definido sobre estruturas irregulares, permitindo o uso 

dos conceitos e aplicações clássicas de processamento de sinais 

nesta classe de sinais, pode ser aproveitada em diversos 

cenários de aplicações nas quais os dados possam ser 

modelados como redes de conexões. Um possível trabalho 

futuro pode ser a extensão dos conceitos de filtragem adaptativa 

em grafos para uma recuperação mais robusta do sinal. 
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Aspectos de Segurança de NFV em Redes 5G: uma
Visão Geral

Rychelly G. S. Ramos, Diego M. Medeiros, Ruan D. Gomes, Michel C. Dias, Moacy Silva

Resumo—As redes 5G estão em rápido crescimento de
implantação no mundo e oferecem benefı́cios como uma maior
capacidade de transmissão de dados, baixa latência e alta disponi-
bilidade. Uma das premissas é a softwarização da infraestrutura,
utilizando tecnologias como SDN (Software Defined Networking) e
NFV (Network Functions Virtualization), que permitem também o
compartilhamento da infraestrutura entre diferentes provedores
de serviço. Dessa forma, muito se questiona sobre a segurança das
redes 5G e quais tipos de ataques podem surgir. Nesse contexto,
este trabalho tem como objetivo a investigação dos principais
aspectos de segurança relacionados ao uso da tecnologia de NFV
em redes 5G.

Index Terms—NFV, Redes 5G, Segurança.

I. INTRODUÇÃO

As redes móveis de quinta geração (5G) estão sendo desen-
volvidas e implantadas para atender a um conjunto de requisi-
tos, entre eles o aumento na demanda de capacidade de rede,
devido ao crescente aumento do tráfego na Internet, como
relacionados à viabilização de novos serviços e aplicações que
não são possı́veis de serem implantadas no contexto atual das
redes móveis.

Para atender a esses requisitos e também lidar com as
diferentes classes de aplicações que devem ser suportadas, o
projeto das redes 5G foi concebido visando oferecer maior
eficiência, escalabilidade e versatilidade [1]. Nesse sentido,
duas tecnologias são essenciais para oferecer as caracterı́sticas
mencionadas: Redes Definidas por Software (Software Defined
Networking – SDN) e Virtualização de Funções de Rede
(Network Functions Virtualization – NFV). Estas tecnologias
oferecem a possibilidade de reduzir custos de implantação
de infraestrutura, por meio do compartilhamento de recursos
fı́sicos para execução de diferentes funções virtuais de rede,
além dos mecanismos necessários para realizar a configuração
e controle dos elementos de rede virtualizados.

É de extrema importância estudar os impactos na segurança
que podem ser causados pelo uso dessas tecnologias, de modo
a entender que tipos de ameças podem surgir, bem como
propor boas práticas e soluções para mitigação ou eliminação
dos riscos. Nesse sentido, este artigo apresenta uma visão geral
sobre aspectos de segurança de NFV em redes 5G.

II. FUNDAMENTOS DE NFV
Por definição, são consideradas funções de rede os blocos

funcionais dentro da infraestrutura de rede que possuem inter-

Rychelly G. S. Ramos é mestrando no PPGTI, IFPB, Campus João Pessoa.
Diego M. Medeiros é mestrando no PPGTI, IFPB, Campus João Pessoa.
Ruan D. Gomes é professor do IFPB, Campus João Pessoa.
Michel C. Dias é professor do IFPB, Campus João Pessoa.
Moacy Silva é professor do IFPB, Campus Campina Grande.

faces e comportamentos bem definidos, como, por exemplo,
Firewalls, IDS/IPS (Intrusion Detection Systems/Intrusion) e
servidores de CDN (Content Delivery Network) [2].

Pode-se definir NFV como uma tecnologia que permite
a criação de funções de rede de forma virtualizada (Virtual
Network Functions – VNFs), por meio de implementações
em software que executam sobre plataformas de hardware
genéricas, como servidores de alta capacidade, unidades de
armazenamento e switches genéricos, fornecendo um serviço
semelhante ao que, anteriormente, era implementado apenas
por dispositivos dedicados [3].

Dessa forma, é fundamental considerarmos o papel do
NFV como uma tecnologia chave da implantação das redes
5G [4], uma vez que elas necessitam de alta adaptabilidade e
dinamicidade no uso de recursos, atribuı́dos diretamente aos
tipos de serviço oferecidos ou por demanda. Dessa forma,
existe grande dependência do uso de NFV para prover tais
caracterı́sticas, especialmente com relação aos requisitos de
adaptabilidade da rede, mas também sendo crucial para o
aumento da eficiência no uso de recursos e, consequentemente,
da eficiência energética [4], [5]. Além disso, a utilização
de NFV reduz significativamente a dependência de hardware
especı́ficos e proprietários nas redes 5G.

III. ASPECTOS DE SEGURANÇA EM NFV

Existem vários cenários possı́veis para implantação de
serviços de rede baseados em NFV, a depender do número
de organizações e domı́nios administrativos envolvidos. Por
exemplo, as operadoras podem utilizar infraestruturas para
implantação de VNFs providas por fornecedores externos, com
a possibilidade de compartilhamento de uma mesma infraes-
trutura por diferentes operadoras. Além disso, diferentes forne-
cedores podem estar envolvidos no fornecimento de soluções
de hardware e software para virtualização, orquestração e as
VNFs propriamente ditas.

Portanto, as implicações de segurança dependem, à
princı́pio, de dois fatores: (i) as diferentes partes responsáveis
por prover e operar diferentes nı́veis de implantação (e.g.
hardware, hipervisor, funções virtuais de rede etc); (ii) o nı́vel
de compartilhamento de recursos entre diferentes partes (e.g.
diferentes operadores, possivelmente concorrentes, comparti-
lhando um mesmo elemento de hardware genérico) [2].

Os diversos componentes de software que fazem parte da
arquitetura de NFV consistem em novos pontos de entrada
para atacantes, que podem explorar falhas de implementação
ou configuração desses componentes. As interfaces de inter-
conexão entre os diferentes componentes também representam
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possı́veis pontos de ataque, bem como podem provocar proble-
mas de interoperabilidade, devido à utilização de componentes
fornecidos por diversos fabricantes e pela possibilidade de
implantar serviços de rede que interligam VNFs localizadas
em diversos domı́nios administrativos. Por fim, há o risco
de problemas de disponibilidade no sistema centralizado de
gerenciamento e orquestração (NFV MANO).

Para guiar o aprofundamento dos tipos de ameaças re-
lacionadas a NFV, decidiu-se por se basear na abordagem
definida em [4], a partir de uma classificação baseada no
modelo STRIDE [6]. É adotada uma divisão com relação
às implicações dos ataques de cada tipo (de acordo com o
STRIDE) em diferentes camadas ou domı́nios. Nesta divisão,
é considerado o cenário intra-layer, ou seja, que trata de
ameaças com implicações em apenas uma camada de NFV
(NFVI, VNFs ou MANO), o cenário inter-layer, que consi-
dera ameaças com implicações na interação entre camadas
diferentes, e o cenário inter-domain, que considera ameaças
com implicações em diferentes domı́nios administrativos.

As ameaças podem estar relacionadas a diferentes tipos
de ataques como, por exemplo, amplificação de ataques de
negação de serviço, por meio da criação de novas instâncias
de VNFs para lidar com tráfego não legı́timo; problemas de
conformidade regulatória, devido à migração de funções de
rede virtualizadas para domı́nios não autorizados; ou ataques
de escalada de privilégio em infraestruturas de virtualização,
que podem ocasionar ataques de negação de serviço entre di-
ferentes operadoras que compartilham a mesma infraestrutura
de virtualização (NFVI), entre outras possibilidades [7].

No que tange às VNFs, os tipos de ataques se direcionam
a diversos vetores, uma vez que as VNFs estão relacionadas
diretamente com o desenvolvimento e a implantação dos
serviços de rede requisitados. Dessa forma, as VNFs se tornam
muito vulneráveis dada a quantidade de ameaças que podem
ser exploradas a nı́vel de software. Ataques comumente rela-
cionados a esse nı́vel são a escalada de privilégios, tampering
(adulteração), vazamento de informações e negação de serviço
e spoofing (falsificação).

Dadas as caracterı́sticas necessárias para garantir a alta
disponibilidade, como elasticidade e a necessidade de evitar
um único ponto de falha, o bloco funcional do MANO tende
a ser implantado de forma virtualizada, oferecendo diretamente
as mesmas ameaças inerentes às VNFs, acrescidos do alto
impacto que essas ameaças oferecem, uma vez que o MANO
é o componente responsável por centralizar as informações de
controle e gerenciamento da arquitetura de NFV.

No cenário de inter-layer, a caracterização das ameaças se
define através das interfaces de comunicação e da interação
entre as diferentes camadas presentes na arquitetura de NFV.
Nesse cenário, as vulnerabilidades são exploradas de forma
que, ao estar presente em uma camada, uma determinada
vulnerabilidade pode interferir no funcionamento da camada
seguinte e vice-versa. Por exemplo, um atacante ao explorar
uma vulnerabilidade na camada de NFVI, pode realizar a
liberação dos recursos e a desalocação das VNFs instanciadas,
resultando na indisponibilidade do serviço [4].

Dada a complexidade e a necessidade de compartilhamento
de infraestrutura entre provedores de serviços, para melhor

distribuição dos recursos, cria-se então a necessidade de
cenário inter-domain, que ocorre quando um determinado
domı́nio administrativo (seja de diferentes provedores ou não)
utiliza da infraestrutura de um segundo domı́nio administrativo
para instanciar suas funções de rede. As vulnerabilidades estão
diretamente vinculadas com as relações estabelecidas entre
esses domı́nios, uma vez que pode-se criar vulnerabilidades
internas a quem está disponibilizando a infraestrutura, como
uma possı́vel descoberta da topologia da rede ou a abertura
de possı́veis brechas de segurança que podem causar a indis-
ponibilidade da rede ou a realização de outros ataques.

Outra preocupação importante são os aspectos regulatórios e
de conformidade. Dois exemplos se destacam, a Interceptação
Legal, que permite às autoridades de um paı́s obterem o tráfego
de informação de um usuário, mediante ordem judicial e a
Retenção de Dados, que é o armazenamento contı́nuo de dados
de uma organização ou usuário com a finalidade de cumprir
leis, ou, em caso de catástrofe, possa permitir a recuperação
desses dados. Esses aspectos são abordados pela ETSI [8] [9].

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Virtualização de funções de redes é uma tecnologia es-
sencial para que as redes 5G ofereçam nı́veis adequados
de qualidade de serviço para todas as classes de aplicações
pretendidas. No entanto, uma nova superfı́cie de ameaças
deve ser considerada, considerando tanto aspectos inerentes
às tecnologias de virtualização e de redes, além dos aspectos
relacionados às novas interfaces definidas para comunicação
entre os diferentes módulos que fazem parte da arquitetura
de NFV, bem como aspectos referentes ao compartilhamento
de recursos computacionais por diferentes tenants e aspectos
regulatórios, como discutido neste artigo.
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SDN como Mecanismo de Segurança em Redes 5G:
Um Roadmap de Recomendações da ITU-T

Marcos A. Ugulino de Araújo Filho, Joab de Araújo Silva, Marcelo Portela Sousa, Paulo Ditarso Maciel Jr.

Resumo—Este trabalho contextualiza o uso de SDN (Software-
Defined Network) nas redes móveis de quinta geração (5G),
com o objetivo de prover serviços de segurança. Levando
em consideração este cenário, um roadmap de recomendações
técnicas da ITU-T (International Telecommunication Union -
Telecommunication Standardization Sector) é apresentado.

I. INTRODUÇÃO

As redes móveis de quinta geração (5G) visam atender a um
conjunto de requisitos relacionados ao aumento na demanda
de capacidade e à redução na latência de transmissão, bem
como à viabilização de novas aplicações que não são possı́veis
de serem implantadas nas redes atuais. De acordo com dados
do European 5G Observatory [1], já existe aproximadamente
1,4 milhão de estações rádio base 5G implantadas em 2022
na China, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e União
Europeia, com mais de 600 milhões de usuários atendidos.

As redes 5G pretendem alcançar um aumento de cerca de 10
vezes na taxa de bits por segundo oferecida, em comparação
com as redes de quarta geração (entre 1 e 10 Gbps), latências
10 vezes menores (na ordem de 1 ms, em alguns casos), com
suporte a uma grande quantidade de dispositivos conectados,
impulsionado pela Internet das coisas (Internet of Things -
IoT) [2]. Adicionalmente, busca-se oferecer altos nı́veis de
disponibilidade e cobertura, ao passo que prover uma redução
no consumo de energia dos dispositivos finais e equipamentos
que fazem parte da rede.

Nesse cenário, a programabilidade da rede definida por
software (SDN) é fundamental para garantir as caracterı́sticas
mencionadas, assim como a virtualização de função de rede
(Network Function Virtualization – NFV). Em conjunto, pos-
sibilitam a redução de custos de implantação de infraestru-
tura, compartilhando recursos fı́sicos para execução de difer-
entes funções de rede virtualizadas, além dos mecanismos
necessários para realizar a configuração e controle destas
funções por meio de Network Slicing [3].

Investigar como SDN pode ser utilizada na segurança das
redes 5G é de extrema importância, de modo a entender que
tipo de ameaças relacionadas a essas tecnologias pode surgir,
além de propor boas práticas e soluções para a sua mitigação.

Marcos A. U. de Araújo Filho (marcos.ugulino@academico.ifpb.edu.br) e
Paulo Ditarso Maciel Jr. (paulo.maciel@ifpb.edu.br), Unidade Acadêmica de
Informática, Instituto Federal da Paraı́ba – João Pessoa-PB.

Joab de Araújo Silva (joab.a.silva@ieee.org) e Marcelo Portela Sousa
(marcelo.sousa@ifpb.edu.br), Coordenação da Área de Informática, Instituto
Federal da Paraı́ba – Campina Grande-PB.

II. Roadmap DE RECOMENDAÇÕES DA ITU-T

Existem diversos órgãos de padronização que realizam ativi-
dades no sentido de normatizar os aspectos complementares
de SDN, com pioneirismo na área de telecomunicações para
o ITU-T. O ITU-T Study Group SG13, por exemplo, está
envolvido no estudo de SDN, no desenvolvimento de futuras
redes e na colaboração com outras organizações relevantes.
Outros grupos também desenvolvem estudos relacionados aos
mais diversos aspectos funcionais da SDN, com destaque ao
ITU-T SG17 cujo foco é a segurança.

A Recomendação ITU-T Y.3300 [4] é um documento
seminal que descreve um arcabouço SDN com definições,
objetivos, capacidades, requisitos e uma arquitetura de alto
nı́vel. Em complemento, a Recomendação ITU-T Y.3301 [5] se
baseia na anterior e descreve os requisitos gerais e funcionais
da SDN, englobando as camadas de aplicação, controle e re-
cursos, além de funções de gerenciamento multicamadas. Com
base nas duas anteriores, a Recomendação ITU-T Y.3302 [6]
apresenta uma arquitetura funcional SDN, com a descrição de
componentes e pontos de referência. O objetivo é possibilitar
estudos sobre aspectos como protocolos e segurança; além de
suportar casos de uso especı́ficos, como as diversas indústrias
verticais em 5G.

Em relação à segurança, a Recomendação ITU-T X.1038 [7]
identifica ameaças, define requisitos, descreve contramedidas e
projeta uma arquitetura SDN de referência. Na Recomendação
ITU-T X.1042 [8], são definidas as especificações para a
implementação de serviços de segurança com base em SDN.
Por sua vez, a Recomendação ITU-T X.1043 [9] apresenta
ameaças e requisitos de segurança para o encadeamento
de funções de serviços (Service Function Chaining - SFC)
com SDN, além de fornecer contramedidas. Neste sentido,
a Recomendação ITU-T X.1045 [10] propõe uma arquitetura
para serviços de segurança baseados em SFC. Por fim, o Man-
ual de Segurança [11] descreve os trabalhos realizados pelos
grupos de estudo, em especial o ITU-T SG17; com uma visão
geral dos problemas e da implantação das recomendações
existentes para segurança em telecomunicações.

Uma coordenação de atividades relacionadas a SDN no
ITU-T, denominada Joint Coordination Activity on Software-
Defined Networking (JCA-SDN), disponibilizou um detalha-
mento dos esforços de padronização ligados a SDN1.

1https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/sdn/Documents/deliverable/
jca-sdn-D-001 R6-sdn standard-roadmap 31082017.docx
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III. SDN COMO MECANISMO DE SEGURANÇA

De maneira geral, a Recomendação ITU-T X.1042 [8]
propõe o suporte à proteção em rede por meio da classificação
dos recursos que podem ser protegidos e da definição de
serviços de segurança. Exemplos destes recursos são os
roteadores, switches, firewalls e sistemas de detecção de in-
trusão; cuja proteção compreende a reação imediata a novas
ameaças, a construção de redes privadas para mitigar ataques
sofisticados, uma defesa automática sem a intervenção humana
ou uma alocação dinâmica de recursos com base na sobrecarga
de rede. A Recomendação apresenta uma arquitetura intitulada
Network resources in SDN-based security services e ilustrada
na Figura 7-1 (Seção 7, página 7), cujo propósito é estabelecer
e distribuir regras de polı́tica de controle de acesso por meio
de um gerenciamento centralizado para os seguintes serviços:

• serviço de firewall centralizado, onde regras de firewall
podem ser gerenciadas de maneira dinâmica e eficiente;

• serviço centralizado de mitigação de ataques DDoS,
para mitigação eficiente de ataques de negação de serviço
distribuı́dos (DDoS);

• serviço de honeypot2 centralizado, para a configuração
dinâmica de ambientes de honeypot;

• serviço centralizado de gerenciamento de dispositivos
ilegais, para elaboração de uma lista de negação de acesso
a dispositivos ilegais;

• serviço de gerenciamento de controle de acesso, para
elaboração de uma lista de permissão de acesso a dispos-
itivos da Internet das Coisas (IoT).

Com base na arquitetura funcional SDN da Recomendação
[6], os serviços de segurança estão realçados em azul na
referida figura (Figura 7-1 em [8]) . Destaque para a função de
gerência Service Manager (SM), que interage com aplicações
e transfere as polı́ticas de segurança. Destacam-se também
as interfaces para interação com o sistema de operação e
suporte (OSS); além das funções de segurança para suportar
os serviços oferecidos às aplicações SDN.

De maneira mais especı́fica, a ITU-T X.1045 [10] re-
comenda serviços de segurança personalizados de forma
dinâmica e adaptativa baseados em SFC, com base em uma
arquitetura intitulada “Security service chain (SSC) architec-
ture” e ilustrada na Figura 7-1 (Seção 7, página 5). Tal serviço
se aplica na operação de um provedor, permitindo rastrear
ataques aos seus recursos e aplicando SFC para prevenção
automática de ameaças. Solicitações de serviços/aplicações
ou de gerenciamento de segurança são enviadas ao contro-
lador SSC (Security Service Chain) de acordo com requisitos
predefinidos. Diversas funcionalidades são definidas no con-
trolador SSC, dentre elas os serviços de inventário, catálogo
e exposição dos SSC criados, consumidos através de uma
API. Além disso, o repositório de imagens e as polı́ticas de
classificação ou encaminhamento também se destacam; bem
como os serviços de rastreamento de ataques e de resposta
automática a eventos. Demais componentes da arquitetura são
definidos assim como em outros documentos de padronização,

2Um mecanismo de segurança configurado como uma armadilha para atrair
invasores cibernéticos, com o intuito de detectar ataques ou desviar de alvos
legı́timos, além de coletar dados importantes.

intermediados pelo ITU-T SG13. Além da arquitetura, a ITU-
T X.1045 recomenda os procedimentos para a criação de SSC,
seja de forma standalone por um único provedor ou através
de múltiplos domı́nios administrativos.

IV. CONCLUSÕES

SDN é fundamental em redes 5G por diferentes aspectos,
mas sua utilização como mecanismo de segurança ainda não
é formalizada como padrão. Portanto, entender como serviços
centralizados de segurança podem se beneficiar da arquitetura
SDN é altamente necessário. A partir desta caracterização é
possı́vel definir uma variedade de casos de uso que, certa-
mente, serão vislumbrados por diversas verticais em redes 5G.
Adicionalmente, diversas outras facetas podem ser exploradas
como trabalhos futuros. Por exemplo, a especificação de
uma composição hierárquica das polı́ticas de acesso está fora
do âmbito da Recomendação ITU-T X.1042, bem como os
critérios para definição de um dispositivo ilegal.
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Analysis of Scheduling Algorithms for 5G Networks
with mMIMO and Cross-Cell User Mobility

Hervelyn C.V. Silva, Luiz G.B. Araujo, Maykon R. P. Silva, Iury S. Batalha, Bruno S. Silva and Dércio M. Mate

Abstract—High transmission rates are demanded for services
and applications offered by fifth-generation (5G) networks, such
as Mobile Broadband (MBB) services. In this context, throughput
is the primary metric for Quality of Service (QoS), which is
essential to understand the user experience connected to the
network. For these requirements, higher bandwidth combinations
and massive MIMO schemes come in useful, but they’re also
limited by growing users’ demand or channel instability due
to user mobility. By applying ordering and priority procedures,
scheduling algorithms such as Round-Robin (RR) and Propor-
tional Fair (PF) can effectively meet demands for massive users.
In this article, we performed simulation campaigns applying these
scheduling algorithms under mobility user variations. As a result,
for user velocity above 120 km/h, the RR algorithm outperforms
the throughput distribution by up to 3.4% when compared to
PF.

Index Terms—5G, mMIMO, mobility, scheduling, throughput

I. INTRODUCTION

The demand for high-speed internet connectivity has in-
creased significantly with the arrival of high-resolution stream-
ing platforms, cloud-based services, and augmented and virtual
realities [1]. The fifth generation of cellular mobile networks
(5G New Radio) features a number of technological devel-
opments to meet these new demands with the expansion of
spectrum to the millimeter wave band (above 6GHz) and
higher available bandwidths combined with Massive Multiple-
Input and Multiple-Output (mMIMO) transmission schemes,
resulting in the achievement of high transmission rates (multi-
gigabit), low latency, and spectral and energy efficiency [2],
[3]. However, in practical scenarios, the high mobility and
concentration of users in cellular coverage are determinants
for the increased demand for channels with sufficient quality
for transmission since channel stability is reduced and, con-
sequently, Bit Error Rates (BER) cause throughput losses for
the requested Quality of Service (QoS).

Within this context, considering that one of 5G proposi-
tions is to ensure throughput stability at high speeds [1],
scheduling algorithms are crucial to guarantee the QoS of
the communication link between users in these scenarios,
through the allocation of resource blocks in each transmission
time interval, distributed among the users according to their
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demands for parameters such as throughput, delay, jitter, and
BER. The two most well-known scheduling algorithms are
Round-Robin (RR) and Proportional Fair (PF), which will be
discussed in this paper. The RR scheduler shares the network
resources equally in the time domain, however, without consid-
ering the channel conditions of the user. In contrast, PF aims
to consider the current conditions of the user channel in order
to maintain the average performance among users, providing
resources to users with the greatest ratio between achievable
throughput and their previous average throughput [4].

In the literature, it was found that the mobile network
scenarios for performance analysis of scheduling algorithms
are less complex, involving, in many cases, only a single LTE
or 5G cell, a lower number of users per cell, and, finally, the
absence of a channel model. While this paper differs from the
others seen on [5], [6], by using a more robust 5G network
scenario consisting of: multi-cells with handover between user
equipment (UE), mMIMO, and implementation of the Dense
Urban-eMBB channel model (an urban environment with high
user density and traffic loads focusing on pedestrian and
vehicular users) [7].

Using the simulator suggested in [8], a comparison of
RR and PF algorithms is carried out on the 5G network
in this study. To establish which of the two is the better
scheduler, a throughput analysis is conducted at various speeds
as a performance parameter. This is done by observing the
network’s statistical behavior in mobile conditions.

II. METHODOLOGY

The simulations were performed using the 5G-air-simulator,
an open source software that features Hybrid Automatic
Repeat reQuest (HARQ) models and MIMO/mMIMO trans-
mission modes, as well as extended multicast and broadcast
scenarios [8]. The simulation campaigns used four computers
with configurations of 16 Gb of RAM, Intel Xeon(R) W-
1350 (3.3 GHz) processor, and Ubuntu 20.04.4 LTS (x64)
operational system.

As a reference scenario, this paper implements the first use
case presented in [9], which consists of efficient and high-
rate transmission of an eMBB (enhanced Mobile Broadband)
service in a suburban environment represented by Fig. 1, which
stands for the user distribution in our simulated scenario.

The simulation campaigns are based on applying mMIMO
with variations of user mobility at different speeds for perfor-
mance evaluation of throughput under the RR and PF schedul-
ing algorithms. The configuration details of the campaigns are
described in Table I.
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Fig. 1. Starting position of UEs in the test scenario

TABLE I
SIMULATION PARAMETERS

Parameters Variables

Simulator scenario f5g-uc1
User velocity [3 km/h, 30 km/h, 120 km/h]
NR band/bandwidth n1/20 MHz
Transmission scheme Massive MIMO (32×2) — TM11
Mobility profile Random
Environment Suburban
No. of gNodeB cells 7
Inter-site distance 0.5 km
User density 400 users/km²
Simulation time 60 s
Channel model Dense Urban-eMBB
Schedulers [Round Robin, Proportional Fair]
Seed 1−10

III. RESULT AND ANALYSIS

From the results of the simulated campaigns, we evaluate
throughput behavior under velocity variations in user mobility.
In Fig. 2, we present the Cumulative Distribution Function
(CDF) of throughput for different speeds and scheduling
algorithms. As expected, the throughput increases as the
speed decreases. The reason for it is that at low speeds,
small variations in user positioning result in higher channel
stability. On the other hand, for velocities higher than 3
km/h, the user’s locations vary broadly in the network in a
short time interval, impacting directly on the stability of the
channel for receiving data and, consequently, reducing the
number of channels with high throughput for allocation of
the service demands in eMBB. Interestingly, we also observe
a slight performance gain of the RR algorithm compared to
the PF algorithm. Indeed, analyzing the 50-percentile, the RR
algorithm outperforms PF by about 14 Mbps for all variations.
Moreover, when analyzing the averages of the throughput
values, the RR algorithm obtained 1.4%, 1.9% and 3.4%
superior performances compared to PF, for the speeds of
3 km/h, 30 km/h, and 120 km/h, respectively, as presented
in Table II.
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Fig. 2. Cumulative Distribution Function (CDF) of the throughput values

TABLE II
SIMULATION RESULTS

Velocity Average throughput [Mbps]
Proportional Fair Round-Robin

3 km/h 1076.89 1092.00
30 km/h 606.56 618.08

120 km/h 453.77 469.00

IV. CONCLUSIONS

In the analysis of throughput performance with the RR
and PF scheduling algorithms in mobility scenarios for 5G
communication, it was noticed that the RR scheduler is more
robust in distributing eMBB service data to users in mMIMO
with mobility, with the advantage of being a less complex
algorithm than PF, reducing the need for high computational
processing. As a perspective of this paper, we propose to
optimize the performance of forthcoming schedulers, mainly
over high-speed scenarios.
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Abstract—A higher throughput is the most relevant gain in 5G,
enabling the addition of new services previously impracticable.
However, another important feature that only is offered by pure
5G networks, i.e., 5G Stand-Alone (SA) mobile architecture, it is
known as Voice over New Radio (VoNR). We use an advanced
5G testbed to address a study of IMS services in VoNR calls.
This paper analyzes the user equipment (UE) power consumption
when Voice Call Services are performed in 5G SA mobile
networks. Real current measurements are presented, which come
from one of the most recently 5G smartphones in the market.
Furthermore, this paper shares detailed guidelines and some tips
to be considered for this kind of study.

Index Terms—5G, IMS, VoNR

I. INTRODUCTION

The fifth generation (5G) of mobile communications
introduces a New Radio (NW) and a 5G Core Network
(5GC) [1]. The Stand Alone (SA) implementation option
offers pure 5G nodes, while the Non-StandAlone(NSA) option
uses the 4G Core Network [2]. The 5G technology provides
connections with more significant throughput, aims to reduce
latency, increases coverage by including small cells, enhances
spectral efficiency, and decreases bit error rates. Therefore, it
offers an excessive quality of service (QoS) and quality of
experience (QoE), enabling new possible services for its users
[3].

IMS is an essential framework for providing 4G/5G
multimedia services, including Voice over WiFi (VoWiFi),
Voice over Long Term Evolution (VoLTE), and Voice over
New Radio (VoNR) services. VoLTE is the voice solution for
4G LTE networks , while VoWiFi is the solution for areas that
lacks LTE network coverage [4]. In contrast, VoNR is the voice
solution for 5G network. Currently, VoLTE and VoNR use the
same IMS network defined in 3GPP 23.228. Nevertheless, the
5G facilities have the capacity to attend the expected demands
of future network, bringing a great superior user experience.
Once, relevant 5G features and mobile network architecture
optimizations are implemented, the quality of VoNR calls will
be a lot better than those in VoLTE [4]. Smartphones are
an essential part of people’s lives, as they are used for a
wide range of everyday tasks throughout the day. This fact
raises a big concern from users about the battery duration of
their devices. There are several studies related to the battery
consumption of smartphones. Reference [5] shares several
reasons that influence consumption current, covering aspects
such as, the material used in the battery and the software

components embedded in the smartphone. However, battery
drain functions such as, CPU, WiFi, and Mobile network
usage are responsible for about more than 80% of the battery
consumption of a smartphone. The authors also mention that
the additional smartphones features may impact battery life,
for instance, virtual assistants, music players, TV control and
others.

In this paper, we evaluate the UE consumption current
during a voice call over IMS in 5G SA, which is known as
VoNR. For comparison purposes, we select two different 5G
bands in order to recognize the side effects of these bands
into the smartphone battery. Therefore, results of consumption
current are provided by using a cutting-edge smartphone;
in addition, specialized equipment that simulate 5G SA
base stations are also configured. The rest of this paper is
organized as follows. Section II details the methodology used
to capture the consumption current measurements and describe
the specialized wireless communication pieces of equipment
used for the test campaign. Section III presents the obtained
results. Finally, in Section IV, some conclusions wrap up this
paper.

II. METHODOLOGY AND SETUP CONFIGURATION

The current measurements are captured using the testbed
illustrated in Fig. 1, which equipment are described as follows:
the Keysight UXM 5G E7515B equipment is used for 5G
network simulations and managed by a local host. The Device
Under Test (DUT) is the Samsung S22 which is a cutting-edge
5G smartphone. A shield box whose dimensions are 6m of
length, 6m of width and 2m of height that isolates the DUT
from any type of interference and undesired signals.

Fig. 1. General 5G Testbed configuration
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The measurement process was performed with the NR test
station configured and initialized to run a 5G network on the
bands that the DUT supports. Then, the DUT is connected
to the power monitor tool and the bypass procedure from
battery power to DAQ (Data Acquisition system) power is
performed. Thus, the battery is deactivated and the device
is powered only by the power monitor to obtain accurate
battery consumption values. For comparison purposes, only
the 5G bands are changed, while the other parameters such
as, bandwidth, Sub-Carrier Spacing, modulation, transmission
Power, they keep the same values for all experimentation.
N40 and N78 bands were used for testing purpose whose
frequencies are 2300 and 3500 MHz, respectively. These bands
were selected to verify the impact of the frequency variation
into the energy consumption of the device [1]. Once the
Keysight UXM 5G E7515B is set up, the DUT is connected
to the power analyzer via the USB cable. In order to get a
maximum efficiency and energy accuracy, a sample rate of
5kHz is used. The Direct Current (DC) power analyzer is
connected to the laptop via USB cable which output is set
up to 4.2V.

III. RESULTS

The total time of the experiment is 120 seconds and the
following steps are performed to obtain the consumption
current values. First, the device is in airplane mode and it
is connected to the DC power analyzer. After 20 seconds, the
device’s display is turned on to set the airplane mode off.
Finally, a VoNR call is received, which duration is 60 seconds.

Fig. 2 shows a comparison between two consumption
current profiles that are obtained by considering two different
5G bands, N40 and N78 bands. The profiles are mainly split
in five parts. The first one plots the current behavior of the
UE when the airplane mode is turned on. Consequently, the
consumption current-level is the lowest of the whole profile.

[!b]
The second one, which is tagged as Event 1, shows the

moment when the user turns the display on to deactivate
the airplane mode, allowing the UE to connect to the
mobile network.In this context, consumption current peaks are
produced during the attachment procedure, as we can observe
both bands present similar consumption current values.The

Fig. 2. Consumption current profiles in a 5G SA network when the user
receives IMS calls

third part presents the consumption current of the UE in idle
mode, i.e., before the incoming call.In the fourth part, Event 2,
the user receives a VoNR call. Finally, in the fifth part, the UE
is on active mode since, the call is taking place. The increment
of consumption current during Event 2 and active mode is
due to the user interaction with the touchscreen to respond
the voice call, and when the display turns off, respectively.

IV. CONCLUSION

In this paper, we analyzed the consumption current behavior
of a high-tech 5G smartphone launched onto the market
using IMS voice call service. As shown in Fig. 2, the
consumption current profiles show an expected behavior. In
terms of consumption current, both N40 and N78 bands show
similar behavior during the VoNR session. There were few
variations since, N40 band consumption was lower than N78
band at the beginning of the idle mode. Nevertheless, as
expected, during the active mode there were increments in
consumption current for a higher frequency. Further research
will consider the development of an application that simulates
the user interactions with the device in order to reduce the
number of touchscreen. Furthermore, the application will
be enable to provide several profiles that can be generated
with the same triggers times, enabling the possibility to
develop a statistical model. The user interaction can be
easily simulated by using the Android Debug Bridge (ADB)
commands; however, if these commands are used, the USB
port is not able to be utilized since, it is already used by
the power supply. Additional experimental measurements will
also consider the evaluation of battery consumption in different
mobile communication technologies.
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Uso de Redes FTTH para Implementação de 

Sistema 5G 
Thaís Fernanda da Silva Couto, Maria José Pontes, Marcelo Eduardo Vieira Segatto 

Resumo — Este trabalho investiga configurações possíveis para 

as redes FTTH (Fiber to the Home) instaladas para a 

implementação da tecnologia 5G. Considera-se o fato das centrais 

atuais serem equipadas com terminais de linha óptica (OLTs) que 

suportam rede óptica passiva. Os sistemas móveis 5G têm 

característica de uma rede densa, uma vez que a área de cobertura 

de rádio fornecida por cada ponto de acesso é limitada. É 

necessário um grande número de antenas e a infraestrutura de 

fibra óptica disponível para serviços de comunicação até as 

residências, FTTH, pode ser uma solução viável. Os resultados 

mostram que para utilizar as redes existentes será necessário a 

atualização dos ativos das bordas na rede óptica passiva (PON), 

bem como uma nova configuração de divisão óptica na topologia 

da rede analisada neste estudo.   

Palavras-chave—5G, Redes FTTH, Redes PON 

I. INTRODUÇÃO 

A infraestrutura de transporte de dados de alta capacidade é 

um ponto chave para a operação eficiente de redes móveis. As 

expectativas com relação ao 5G podem ser comparadas como 

uma experiência para o usuário semelhante a chegada da fibra 

óptica, conforme mencionado por Chanclou et al. [1], 

proporcionando aumento da capacidade de transmissão 

possibilitando altas taxas de transmissão e baixas latências, da 

ordem de milissegundos. 

Para atender aos requisitos mencionados no sistema 5G, 

segundo Benedetti, é necessário que sejam utilizadas fibras 
ópticas para conectar equipamentos de Rede de Acesso por 

Rádio, no local da antena, entre as RUs (Unidade de Rádio) e o 

gabinete que hospeda as DUs (Unidade Distribuída). Para que 

essas conexões sejam realizadas é proposto a utilização das 

redes FTTH, construídas para conectar o usuário desde a saída 

da central de equipamentos até o usuário final. [2].  

As redes PON possuem em sua arquitetura a característica 

de serem ponto-multiponto contendo predominantemente 

componentes passivos para proverem acesso de banda larga. [3].  

Este trabalho investiga configurações possíveis, 

considerando uma topologia de rede FTTH já instalada, com 

dois níveis de divisão óptica, conforme detalhado na Seção II, 
para a implementação da tecnologia 5G. O caso apresentado em 

[2] é inicialmente analisado e realiza-se um estudo de caso para 

sistema operando na Praia da Costa, em Vila Velha/ES. 

Considerando a limitação física existente nos postes disponíveis 

na região estudada e o custo elevado com a implantação de redes 

de fibra óptica, este trabalho apresenta uma proposta para 

aproveitamento dessas redes existentes e redução do custo de 

implantação de fronthaul e backhaul para o 5G. 

II. MODELAGEM E CENÁRIOS ANALISADOS 

Para dimensionamento da rede FTTH será considerada uma 

arquitetura típica de uma rede sem fio densa, assim como em 
[1],  onde se assumiu que as RUs estariam distribuídas em uma 
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área urbana do tipo Manhattan de acordo com um padrão regular, 
conforme Fig.1. As RUs seriam montadas nas paredes dos 
edifícios e foram consideradas duas RUs por edifício para se 
obter cobertura total da área externa. As RUs são conectadas por 
uma rede de distribuição baseada em fibra que termina no 
gabinete na rua que, por sua vez, está conectado ao no escritório 
central (CO). [2]. 

 
Fig. 1: Arquitetura de rede sem fio densa considerada para serviços 5G [1]. 

Na arquitetura da rede óptica passiva (PON), a RU é 

conectada à BU utilizando a interface de rádio pública comum 

(CPRI). A CPRI fornece à RU as amostras do sinal digitalizado 

a partir da antena. No caso da PON, a capacidade de fibra 

disponível por RU depende da relação de divisão geral ao longo 

do percurso da fibra. Em nosso caso, assumimos que a 

capacidade mínima da fibra na RU não deve ser inferior a 615 
Mbps (ou seja, o nível básico de taxa de bits no CPRI). 

Considerando-se uma fibra típica utilizada para a implantação do 

GPON com capacidade de 2,5 Gbps, a razão de divisão deve ser 

maior ou igual a 1:4 [2].  

A. Cenário atual 

Considerando a região da Praia da Costa em Vila Velha, tem-
se um cenário de prédios regulares, próximo ao que foi 

apresentado em Manhattan. Neste cenário é possível a instalação 

de duas RUs por edifício para implantação de uma rede de acesso 

densa. Neste contexto, as redes PONs existentes que atendem a 

estes usuários, poderiam ser utilizadas para comunicação entre as 

RUs e BUs. 

Para as simulações propostas neste trabalho, foi utilizado o 

software Optisystem, uma ferramenta computacional que nos 

permite realizar simulações de sistemas de telecomunicações por 

fibra óptica, como é o caso dos sistemas FTTH, além de outras 

aplicações. A interface gráfica do usuário controla o layout dos 
componentes ópticos, modelos de componentes gráficos e 

apresentação. Além disso, possui várias bibliotecas com diversos 

componentes utilizados nos sistemas reais, permitindo aos 

usuários planejar, testar e simular enlaces ópticos na camada de 

transmissão de redes ópticas. 

 

 
Fig. 2: Topologia de rede FTTH. 
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Inicialmente foram analisados dois cenários de redes FTTH 
com o intuito de avaliar seu desempenho quando utilizadas como 
fronthaul ou backhaul no sistema 5G. A Fig. 2 ilustra a topologia 
da rede FTTH simulada, considerando 2 níveis de divisão óptica, 
splitter nível 1 (representado por SPT N1) e splitter nível 2 
(representado por SPT N2). 

Os parâmetros considerados para a simulação estão 
apresentados na Tabela I. Como parâmetros globais da 
simulação, foi considerada uma sequência de 512 bits, com 64 
amostras por bit, totalizando em 32.768 amostras. A precisão das 
simulações, bem como a taxa de amostragem é dada em função 
da taxa de bits estes parâmetros serão alterados de acordo com os 
cenários simulados. 

Tabela I: Parâmetros de simulação 

Parâmetros 
globais 

Tamanho da sequência 512 bits 

Amostras por bit 64 

Total de amostras 32.768  

Parâmetros 
do OLT 

Taxa de transmissão downstream (Tx) 2488 Mbps 

Potência mínima de transmissão 3 dBm 

Potência máxima de transmissão 7 dBm 

Taxa de recepção upstream (Rx) 1244 Mbps 

Potência mínima de recepção -32 dBm 

Potência máxima de recepção -12 dBm 

A simulação foi realizada para um cenário de divisão da PON 
de 1×64 clientes e, nesta situação foram combinados SPT N1 do 
tipo 1×8 e SPT N2 também do tipo 1×8. Com a divisão da 
potência, cada splitter possui uma queda de potência distinta e, 
conforme sua utilização, essa queda será diretamente 
proporcional a divisão considerada. Ou seja, quanto mais se 
dividir o sinal óptico, maior será a perda de potência no enlace. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A. Cenário atual simulado 

Na Fig. 3 é mostrada a Taxa de Erro de Bit (BER) em função 
da potência de saída no Terminador de Linha Óptica (OLT). 
Pode-se observar como a taxa de erro se comporta em relação a 
potência na saída do OLT para uma configuração de 64 
conversores (Unidades de Rede Óptica – ONU). A distância do 
enlace foi mantida em 20 km. Como esperado, à medida que a 
taxa de transmissão aumenta, potências maiores também são 
requeridas. 

 
Fig. 3: Taxa de erro de bit em função da potência para 1,25Gbit/s e 2,5 Gbit/s 

com 64 ONUs. 

No cenário simulado, os valores obtidos para a BER se 
mantiveram abaixo do mínimo de 10-12 estabelecido e também os 
níveis de potência que se mostraram suficientes para 
comunicação eficiente entre o OLT e os ONUs. Entretanto, esta 
configuração não atende a taxa mínima de tráfego de dados, 
necessária para comunicação entre os elementos do sistema 5G. 
A primeira opção de taxa de transmissão estabelecida pela 
especificação CPRI estabelece um valor de 614,4 Mbps para a 
taxa de bits de linha. Considerando a utilização simultânea por 
todos os usuários, a máxima taxa atingida seria de 39 Mbps 
(2500Mbps/64) considerando uma PON com 64 clientes. 

Dessa forma, verificamos que as taxas de transmissão obtidas 
com as redes atuais, nas configurações propostas neste estudo, 
não são suficientes para atendimento dos requisitos mínimos 
estabelecidos pelo sistema 5G. Neste caso, se faz necessário 
investigar outras configurações que possibilitem maior utilização 
do recurso já disponível com as redes atuais para atendimento 
das necessidades pré-estabelecidas para os sistemas da nova 
geração, especialmente o 5G. 

B. Cenário proposto 

Para atingir a velocidade mínima estabelecida pelo protocolo 
CPRI, é necessário viabilizar o upgrade dessas redes atuais. 
Assim será proposto a utilização de uma rede XGS-PON com 
velocidade de 10 Gbps de download e upload a uma taxa de 
divisão de 1:16, sendo possível entregar, desta maneira, 
simultaneamente 625 Mbps a todas as RUs. Para este cenário 
seria necessário alterar os divisores de potência já instalados em 
uma rede com razão 1:64. Isso implicaria em um aumento na 
quantidade de fibras necessárias para atender ao mesmo número 
de ONUs da rede anterior. Entretanto, essa possibilidade surge 
como uma boa recomendação para aproveitamento das redes de 
fibra já instaladas atualmente. 

Considerando que o custo da implantação da rede ODN é o 
maior custo relacionado a construção de uma rede PON, a análise 
dos resultados apresentada foi de justamente aproveitar os cabos 
de fibra óptica já instalados para otimizar os investimentos. Além 
dos custos, também é importante ressaltar que existe uma 
limitação física para lançamento de novos cabos ópticos devido 
à grande ocupação existente nos postes pelas ruas das grandes 
cidades.  

IV. CONCLUSÕES 

Os requisitos de 5G para serviços aprimorados levaram a 
restrições rigorosas nas redes de transporte óptico: alto 
rendimento, latência ultrabaixa, alta confiabilidade e precisão de 
sincronização. A arquitetura da rede PON é promissora 
combinada a novas tecnologias alcançando altas taxas de bits e 
menores complexidades. 

Este trabalho propôs a utilização das redes PONs existentes 
para conectar as BUs às RUs de forma a reutilizar o recurso de 
fibra legado da rede FTTH e reduzir o custo de implantação do 
fronthaul. O conceito desta configuração é baseado no uso do 
recurso das redes PONs existentes, aproveitando suas ODNs e 
fazendo upgrade dos ativos das bordas. Assim, o circuito 
fronthaul pode se sobrepor ao FTTH ODN, o que significa que 
não há necessidade de implantar uma nova infraestrutura de fibra 
ou consumir outro recurso de fibra para construir fronthaul 
móvel para as operadoras. Esta solução se mostra viável, no 
contexto econômico, para implantação das redes fronthaul, além 
da limitação física de instalação aérea em postes da rede elétrica, 
apresentada para implantação de novas redes de fibra óptica. A 
análise realizada pode ser útil para as operadoras e provedores 
que tenham interesse em fornecer suas redes existentes para 
utilização pelo sistema 5G. 
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Cifragem de Imagens Utilizando a Transformada
Numérica Manobrável do Cosseno

Renatta Nigro, Verusca Lima, Francisco Madeiro e Juliano Lima

Resumo—Neste artigo, é proposto um esquema de cifragem
para imagens usando a transformada numérica manobrável do
cosseno (SCNT, do inglês, steerable cosine number transform). A
SCNT é obtida por meio da relação entre os vetores de base da
transformada numérica do cosseno bidimensional (2D-CNT, do
inglês two-dimensional cosine number transform) e o Laplaciano
de um grafo em grade avaliado sobre corpos finitos. O esquema
realiza a cifragem de cada bloco da imagem, utilizando ângulos
de rotação como parâmetros secretos. Simulações computacionais
mostram que o método é robusto contra os principais ataques
criptográficos e apresenta uma elevada sensibilidade a mudanças
na chave secreta.

Palavras-chave—Cifragem de imagens, transformada
numérica do cosseno bidimensional, transformada numérica
manobrável do cosseno, corpos finitos.

I. INTRODUÇÃO

Com a popularização das redes de comunicação, dados são
enviados instantaneamente a várias pessoas. Nesse cenário,
torna-se imprescindı́vel o uso de técnicas voltadas à proteção
de informações, que proporcionem transmissões que atendam
a aspectos como confidencialidade, integridade e autentici-
dade [1], [2], [3]. Nesse contexto, é de grande importância
o estudo de técnicas relacionadas à esteganografia [4], [5],
marca d’água [6] e cifragem de imagens [7], [8].

A cifragem é um dos mecanismos utilizados para
a preservação da confidencialidade das imagens digitais,
protegendo-as dos riscos associados ao uso das redes.

Motivados pelo cenário exposto, apresenta-se um esquema
de cifragem de imagens baseada na SCNT. As simulações
computacionais indicam uma alta sensibilidade do esquema
proposto a alterações na chave criptográfica, assim como
resistência contra os principais ataques criptográficos.

II. SCNT
A SCNT foi introduzida por Lima em [9] e pode ser vista

como a generalização da 2D-CNT, em que é possı́vel constituir
uma nova base a partir da rotação de pares de vetores de
base da 2D-CNT. Esses vetores estão associados ao mesmo
autovalor do Laplaciano de um grafo em grade, PN□PN ,
avaliado em um corpo finito, GF(p).

Seja PN□PN o produto Cartesiano entre dois grafos em
caminho PN , em que □ denota o produto Cartesiano de grafos.
Os autovalores de L(PN□PN ) são todas as possı́veis somas

λk,l(PN□PN ) = 4 sen2ζ

(
k

2

)
+ 4 sen2ζ

(
l

2

)
, (1)

em que

cosζ(θ) =
ζθ + ζ−θ

2
e senζ(θ) =

ζθ − ζ−θ

2i
(2)

Renatta Nigro, Engenharia Elétrica de Telecomunicações, Escola
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são as funções cosseno e seno sobre corpos finitos relacionadas
ao ângulo do elemento ζθ, em que θ = 0, 1, . . . , ord(ζ)− 1, e
ord(ζ) corresponde à ordem multiplicativa de ζ [9].

Os autovetores correspondentes, isto é, os vetores de base
da 2D-CNT, são obtidos pelo produto de Kronecker entre
os vetores de base da CNT unidimensional. Como existem
autoespaços cuja dimensão é maior que um, segue-se que
novas autobases para L(PN□PN ) podem ser obtidas a partir
de rotações sobre corpos finitos dos pares dos respectivos
vetores, utilizando o operador [10]

Rα(θ) =

[
cosα θ senαθ
− senαθ cosα θ

]
. (3)

Um total de (N2 − N)/2 pares de autovetores podem ser
rotacionados. Se cada um desses pares de autovetores for
rotacionado independentemente, uma nova base é obtida para
o autoespaço relacionado ao respectivo autovalor. A SCNT
é obtida substituindo os vetores de base da 2D-CNT por
suas versões rotacionadas correspondentes. Mais detalhes e
especificações podem ser vistos em [9].

III. ESQUEMA DE CIFRAGEM

A Figura 1 apresenta o esquema de cifragem proposto.

Fig. 1: Diagrama do esquema de cifragem proposto.

PASSO 1: A imagem original I é dividida em blocos com
N ×N pixels. Nas simulações foi utilizado N = 8.

PASSO 2: Geração da chave secreta, que corresponde ao ve-
tor θ = {θ0, θ1, . . . , θ111}, com a sequência de ângulos usada
na transformação dos blocos 2D. A SCNT do passo 3 utiliza a
sequência de ângulos do θ0 ao θ55, de forma que a SCNT dos
blocos pares utiliza a sequência {θ0, θ1, . . . , θ27} e em caso
de blocos ı́mpares, é utilizada a sequência {θ28, θ29, . . . , θ55}.
As sequências usadas nos blocos 2D pares e ı́mpares seguintes
são versões deslocadas ciclicamente da primeira sequência.

PASSO 3: Cálculo da SCNT de cada bloco N × N da
imagem usando a sequência de ângulos descrita no PASSO 2.

PASSO 4: Embaralhamento da imagem intermediária I1:
• Soma das linhas - cada pixel é substituı́do pela sua soma

módulo p com o anterior, sendo zero o primeiro pixel
da sequência. A operação é realizada em cada fatia da
imagem, da esquerda para direita, de cima para baixo.
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• Soma das colunas - etapa de soma sobre as colunas da
imagem, de cima para baixo, da esquerda para direita.

• Permutação - permutam-se as posições dos pixels uti-
lizando a transformada de Arnold (quatro rodadas) sobre
a imagem completa. Em seguida, a imagem é submetida
novamente à etapa de soma entre suas linhas e colunas.

PASSO 5: Divisão de I2 em blocos de N ×N pixels.
PASSO 6: Cálculo da SCNT de cada bloco da imagem I2,

utilizando a sequência de ângulos do θ56 ao θ111 (ver passo 2),
de forma que a SCNT dos blocos pares utilizará a sequência
{θ56, . . . , θ83} e, caso seja ı́mpar, será utilizada a sequência
{θ84, . . . , θ111}. Por fim, obtém-se a imagem cifrada Ic.

IV. SIMULAÇÕES E ANÁLISES DE SEGURANÇA

O esquema de cifragem foi analisado a partir de testes
computacionais em imagens de dimensões 256 × 256 pixels,
codificadas a 8 bpp, obtidas do Signal and Image Processing
Institute (SIPI) da University of Southern California (USC).

A. Análise estatı́stica
A Tabela I apresenta os valores dos coeficientes de

correlação horizontal rh, vertical rv e diagonal rd da imagem
clock, os quais são próximos a 1, e de sua versão cifrada,
cujos valores são próximos a 0. A Tabela I também apresenta a
entropia normalizada das imagens. O alvo é obter uma imagem
cifrada com entropia normalizada próxima de 1.

TABELA I: Coeficientes de correlação e entropia normalizada.

Imagem clock rv rh rh H
Original 0,9741 0,9565 0,9389 0,0084
Cifrada 0,0036 0,0030 -0,0052 0,9972

B. Robustez a ataques diferenciais
A Tabela II apresenta os valores de NPCR (do inglês number

of pixels change rate) e UACI (do inglês unified average
changing intensity) [11] de 100 imagens clock cifradas geradas
a partir de imagens originais que diferem no LSB (do inglês
least significant bit) de um pixel escolhido aleatoriamente.
Os valores obtidos estão dentro do padrão desejado, em que
se espera que o valor de NPCR esteja próximo a 100%
e o de UACI seja maior que 33% (NPCR ≈ 99, 61%,
UACI ≈ 33, 43%) [11], indicando que, ao se realizar uma
pequena alteração na imagem original, obtém-se uma imagem
cifrada completamente diferente.

TABELA II: Valores de NPCR e UACI para análise da
robustez a ataques diferenciais (AD) e valores de NPCR para
análise da sensibilidade da chave (SC).

Métrica (%) NPCR (AD) UACI (AD) NPCR (SC)
Máximo 99,6292 33,4645 99,9412
Médio 99,6289 33,4641 99,9409

Mı́nimo 99,6288 33,4639 99,9406

C. Tamanho e sensibilidade da chave
Os ângulos de rotação (um total de 112) utilizados na SCNT

são utilizados como a chave secreta do esquema. Assumindo
uma representação de 4 bits para cada número inteiro no
intervalo de [0, 15], é possı́vel obter 4 × 112 = 448 bits.
Dessa forma, o tamanho do espaço da chave é de 2448, sendo
suficiente para inviabilização de ataque de força bruta.

Quanto à sensibilidade da chave, a Tabela II apresenta os
valores de NPCR de 100 imagens decifradas (clock cifrada)
com chaves modificadas que diferem no LSB de uma das com-
ponentes da chave correta. Os resultados indicam a robustez
do esquema em relação aos ataques à chave secreta.

V. COMPARAÇÕES COM OUTROS ESQUEMAS

Na Tabela III, o esquema de cifragem proposto é comparado
com outros dois métodos existentes na literatura. Os resultados
apresentados são para a imagem lena.

TABELA III: Comparação com outros esquemas de cifragem.
Métrica Proposto Referência [12] Referência [13]

H 0, 9972 0,9989 0, 9985
NPCR 99,62 99, 61 99, 60
UACI 33, 46 33, 46 34,63

Espaço de chave 2448 2256 2338

Todos os métodos atingiram valores satisfatórios em relação
às métricas de segurança, cujos melhores resultados estão
destacados em negrito. O método proposto se destaca dos
demais esquemas no quesito tamanho do espaço de chaves.

VI. CONCLUSÕES

Foi proposto um esquema de cifragem de imagens baseado
na SCNT, obtida através da rotação da base da 2D-CNT com
um operador de rotação em corpo finito. O método apresentado
possui como princı́pio a utilização de ângulos de rotação como
chave secreta.

O esquema demonstrou-se robusto contra os principais
ataques criptográficos, apresentando um espaço de chaves que
inviabiliza ataques de força bruta e uma alta sensibilidade a
variações na chave secreta.

REFERÊNCIAS
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Monitoramento de Variáveis em um Campus
Inteligente por meio da Tecnologia LoRa

Samara R. Silva, Fabrı́cio B. S. Carvalho e Waslon T. A. Lopes

Resumo—As aplicações de Internet das Coisas (IoT) têm
crescido significativamente. Neste contexto, o objetivo deste
trabalho é a utilização do protocolo LoRa (Long Range) para a
implementação do conceito de um Campus Inteligente, a partir do
monitoramento de diferentes variáveis de interesse neste cenário.
Medições experimentais foram realizadas no Campus I da UFPB,
na cidade de João Pessoa-PB, para o estabelecimento de uma rede
de sensores sem fio.

Palavras-chave—IoT, LoRa, Campus Inteligente.

I. INTRODUÇÃO

O conceito de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT)
é cada vez mais comum - a previsão é a de que o número
de dispositivos conectados à Internet ultrapasse os 15 bilhões
em 2023 [1]. Com a exponencial demanda de conexão entre
dispositivos, fez-se necessário o surgimento de vários padrões
e protocolos de comunicação, a fim de criar cidades inteli-
gentes e tornar o mundo cada vez mais automatizado. Nesse
contexto, este trabalho destaca a tecnologia de radiofrequência
LoRa (Long Range), que ao contrário dos populares Wi-Fi
e Bluetooth, permite longo alcance a um baixo consumo de
energia [2].

Na literatura, inúmeros pesquisadores abordam o uso de
dispositivos IoT. Em [3] foram apresentados resultados de
um sistema que contém em sua implementação nós senso-
res capazes de detectar temperatura, umidade e presença de
gases inflamáveis, a fim de monitorar e prevenir desastres
ambientais. A proposta apresentada por [4] detalha um sistema
de monitoramento e reconhecimento facial usando LoRa, que
apresenta funcionamento através da detecção de presença hu-
mana, muito utilizado em pesquisas relacionadas à segurança,
monitoramento ambiental, entre outras.

Este artigo concentra o seu conteúdo em um estudo sobre
a tecnologia sem fio LoRa, suas especificações e aplicações,
para que a comunicação entre os módulos de transmissão e
recepção seja estabelecida. A sequência deste trabalho está
organizada da seguinte forma: a Seção II apresenta o material
utilizado e a implementação do sistema de comunicação; a
Seção III apresenta os resultados obtidos; por fim, a Seção IV
traz as conclusões do presente trabalho.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta seção descreve a metodologia experimental desenvol-
vida, detalhando o estabelecimento de uma rede do tipo LoRa,

Samara R. Silva, Fabrı́cio B. S. Carvalho e Waslon T. A. Lopes, De-
partamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal da Paraı́ba, João
Pessoa-PB, Brasil, E-mails: samara.silva@cear.ufpb.br, fabricio@cear.ufpb.br
e waslon@cear.ufpb.br.

permitindo a comunicação entre dois dispositivos desta tec-
nologia. Em seguida, passa-se à implementação experimental
no Campus I da Universidade Federal da Paraı́ba (UFPB), na
cidade de João Pessoa.

Dessa forma, com o propósito de validar a comunicação
entre os dispositivos e sensores utilizados foram implementa-
dos dois módulos. O módulo de transmissão, responsável por
enviar as variáveis presentes no sistema, é formado pela placa
de prototipagem eletrônica Arduino UNO, pelo LoRa, sensores
de temperatura e umidade do ar, sensor de gás e módulo de
comunicação GPS. O módulo de recepção, responsável por
receber e armazenar os dados obtidos nos testes, é composto
pela placa de prototipagem eletrônica Arduino UNO e pelo
LoRa.

Para estabelecimento da rede LoRa, experimentos foram
realizados com os módulos implementados a fim de confirmar
o funcionamento da tecnologia. Os experimentos consistiram
de medições práticas com alterações de cenário e altura, para
verificação e armazenamento das variáveis de temperatura
e umidade do ar (Sensor DHT11), presença de gases no
ambiente (Sensor de Gás MQ-8), coordenadas de localização
(GY-GPS6MV2), indicação de potência do sinal recebido (do
inglês Received Signal Strength Indication – RSSI) e a relação
sinal ruı́do (do inglês Signal-to-Noise Ratio - SNR). Na Figura
1 está ilustrado o módulo de transmissão representado por TX
e o módulo de recepção representado por RX.

TX + Bateria Externa RX + USB do Notebook 

Figura 1. Módulos de Teste.

Dois locais foram definidos para fixar o receptor. Estes
locais estão localizados no mesmo prédio, identificado como
bloco KLM do Centro de Tecnologia da UFPB, sendo o
primeiro local no segundo andar, e o segundo local no térreo
do respectivo prédio. O intuito de manter o local e alterar a
altura do módulo receptor foi para verificar o alcance máximo
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obtido em cada situação. Em ambos os locais as medições
foram feitas em ambientes de espaço livre, com e sem linha
de visada direta em relação ao transmissor.

III. RESULTADOS

Nesta seção são expostos os resultados obtidos nos testes
experimentais descritos na seção anterior, em cada local esco-
lhido.

A. Local 1 - Bloco KLM Segundo Andar

Como é descrito na metodologia aplicada, o receptor foi
fixado no segundo andar do prédio KLM, e o transmissor foi
posicionado em diferentes pontos nas redondezas. A Figura 2
ilustra os pontos de medições realizadas.

Pinos VERMELHO sem Sinal
Pinos AMARELO com Sinal
Pino AZUL Receptor - RX

*Segundo Andar
Local 1 - Bloco KLM 

Figura 2. Pontos de Medição - Local 1.

O sensor DHT11 desempenhou seu papel conforme es-
perado, sendo possı́vel observar as variações de umidade e
temperatura de acordo com o ambiente medido. Nos pontos
onde havia vegetação próxima, por exemplo, a umidade au-
mentava e a temperatura diminuı́a. A indicação de potência
do sinal recebido (RSSI) foi analisada em relação à distância
do transmissor ao receptor e pode ser visualizado na Figura
3. Pode-se verificar o decaimento em relação à distância, em
que a maior distância para a qual o sinal foi recebido foi de
218,28 m.
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Figura 3. RSSI vs Distância - Local 1.

B. Local 2 - Bloco KLM Térreo

O segundo local utilizado para os testes, conforme dito
anteriormente, está localizado também no bloco KLM, porém
o receptor foi fixado no térreo. O mesmo procedimento
experimental do local 1 foi refeito. A Figura 4 ilustra os pontos
de medições realizadas.

Pinos VERMELHO sem Sinal
Pinos AMARELO com Sinal
Pino AZUL Receptor - RX

*Térreo
Local 2 - Bloco KLM 

Figura 4. Pontos de Medição - Local 2.

O principal ponto a ser analisado nos resultados do local 2
é o alcance do sinal. O fato de o receptor estar localizado
no mesmo nı́vel de altura do transmissor afetou bastante
na transmissão, uma vez que as interferências (edificações
e árvores) estavam diretamente entre os módulos. O alcance
máximo foi de 106,33 m, menos da metade em relação ao local
1. Na Figura 5 está ilustrada a análise de RSSI em relação à
distância e verifica-se nesta situação que o RSSI já é alto para
distâncias pequenas.
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Figura 5. RSSI vs Distância - Local 2.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou um estudo e implementação de um
sistema usando a tecnologia de transmissão de radiofrequência
LoRa, em que os módulos implementados foram testados no
Campus I da UFPB. De acordo com os resultados obtidos,
apesar das interferências causadas pela vegetação local e
edificações, o sistema mostrou-se funcional e viável para a
metodologia proposta.
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Resumo—Os sistemas atuais de monitoramento de vazamentos
de gás em plataformas de petróleo offshore ainda peca pela
insuficiente taxa de detecção automática deste tipos de evento.
Por vezes, um vazamento de gás apenas é detectado na ronda
operacional dos operadores, algo indesejável quando se busca
a interrupção da perda de contenção tão logo ela aconteça.
Este artigo objetiva investigar o fenômeno do vazamento de
gás baseada na extração de caracterı́stica do sinal sonoro de
vazamento captado em plataforma de petróleo offshore.

Palavras-chave—Taxa de Cruzamento por Zero (TCZ),
Detecção de Evento de Áudio (DEA), Vazamento de Gás, Plata-
forma de Petróleo.

I. INTRODUÇÃO

A produção de petróleo no Brasil em novas fronteiras
petrolı́feras marı́timas do pré-sal (e.g. Campo Petrolı́fero de
Búzios) traz consigo maiores desafios à segurança operacional.
Os altos nı́veis de vazão e pressão aumentam os riscos de
eventos emergenciais relacionados à perda de contenção (va-
zamentos) de hidrocarbonetos. Grandes desastres da indústria
petroquı́mica têm como causa imediata a liberação inadvertida
do produto quı́mico processado. Isto pode gerar cenários ainda
mais danosos como incêndios, explosões, intoxicação, asfixia
entre outros.

Atualmente, os sistemas de monitoramento de perda de
contenção de gás apresentam uma insuficiente taxa de detecção
automática. A filosofia de detecção mais adotada baseia-se em
estudo de dispersão dos gases para eventos de vazamento,
consubstanciando, por conseguinte, distribuição de sensores
de gás ao longo da planta. De acordo com [1], a definição de
localização dos sensores se baseia em normas técnicas que não
provêm informações necessárias à determinação do número
e localização otimizada dos detectores. Adicionalmente, as
tecnologias de sensores adotadas atualmente dependem da
formação de nuvem de gás e de sua movimentação até o
ponto onde estes equipamentos estão instalados, para o caso
dos sensores pontuais, ou da passagem da nuvem pela área
coberta por feixe infravermelho, para o caso dos sensores de
visada.

O presente trabalho propõe estudar forma alternativa para
aumentar a taxa de detecção automática de eventos de vaza-

mento de gás baseada no conceito de detecção automática de
eventos de áudio (DEA). Adicionalmente, são apresentados os
resultados da caracterização, a partir da Taxa de Cruzamento
por Zero (TCZ), de amostra do áudio capturado a partir de
duas simulações de vazamentos de ar em módulo compressão
de gás em ambiente de plataforma de petróleo offshore.

II. DETECÇÃO DE EVENTOS DE ÁUDIO

De acordo com [2], a Detecção de Eventos de Áudio (DEA)
tem por objetivo identificar a origem e caracterı́sticas do
fenômeno gerador de sinal de áudio e quando ele está acon-
tecendo. Exemplo disto seria reconhecimento automático de
eventos de vazamento, suas caracterı́sticas e em que momento
ocorreu dentro de um contexto de área industrial.

A fim de suportar estas soluções, são utilizadas ferramentas
matemáticas e computacionais que permitem interpretar o sinal
de áudio como um conjunto de caracterı́sticas em diversos
nı́veis de abstração. Uma etapa deste processo é a extração de
caracterı́sticas do sinal de áudio em análise.

A. Taxa de Cruzamento por Zero

Uma das possı́veis caracterı́sticas disponı́veis a serem ex-
traı́das no domı́nio do tempo é Taxa de Cruzamento por Zero
(TCZ). De acordo com [3], de forma elementar, a TCZ de
um sinal é o número de vezes que a amostra muda de valor
positivo para negativo, e vice-versa.

O valor da TCZ reflete o nı́vel de ruı́do de um sinal de
áudio e é dado por:

Z (i) =
1

2WL

WL∑

n=1

|sgn [xi (n)]− sgn [xi (n− 1)]| , (1)

em que sgn(·) é a função sinal, WL é o tamanho da janela
(frame) analisada e i é a i-ésima janela.

III. SIMULAÇÃO DE VAZAMENTO EM PLATAFORMA DE
PETRÓLEO Offshore

A. Cenário da Simulação

Para simulação de vazamento, foram gravados sinais de
áudio em uma plataforma de petróleo offshore localizado na
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Bacia de Santos, em zona petrolı́fera do Pré-Sal. O local
escolhido é um Módulo de Exportação de Gás, senda esta
uma estrutura que contém compressores de gás e permutadores
que processam o gás elevando sua pressão a 250 Bar. Neste
módulo, o ruı́do sonoro se faz presente pela composição de
sons gerados pelos diversos equipamentos em funcionamento
no local. A percepção sensitiva gerada por um eventual vaza-
mento neste local é de difı́cil assimilação humana. Ainda, neste
módulo, existe linha de meia polegada com ar pressurizado a
8 Bar e válvula esfera como tomada para serviços gerais.

Baseando-se na impossibilidade de simular um vazamento
real de hidrocarboneto no local e de que um vazamento de
ar se assemelharia, em termos de caracterı́stica sonora, a um
vazamento de gás, as simulações fizeram uso da linha de ar
pressurizado a 8 Bar para se gerar dois sinais sonoros objetos
do estudo. Cada uma das amostras coletadas conta com uma
fase inicial de pré-vazamento, onde apenas o som do módulo
de exportação de gás é capturado. Em seguida, ainda na mesma
gravação, a válvula esfera da linha de ar é aberta a meio curso
iniciando-se a fase de vazamento. O som do vazamento em
cada um dos cenários foi gravado sem compressão, em arquivo
“.WAV“, a uma taxa de amostragem de 48 kHz e 16 bits.
No momento da gravação, o módulo contava com todos os
equipamentos disponı́veis e operando em condição nominal
de projeto, o que traz alto grau de realismo ao sinal sonoro
capturado. A seguir resume-se os dois cenários simulados:

• 1º Cenário Simulado: gravação a 2 metros do ponto do
vazamento de ar;

• 2º Cenário Simulado: gravação a 8 metros do ponto do
vazamento de ar;

B. Resultados

A partir dos dados coletados, foi extraı́da a caracterı́stica
TCZ de ambas as amostras e os resultados são mostrados na
Fig. 1 e Tabela I.

Analisando o 1º Cenário, observa-se aumento abrupto
quando da ocorrência do vazamento. Na Tabela I é apresentado
cálculo da TCZ média para ambas as fases da gravação,
constatando-se incremento de 451,91% na TCZ média quando
do aparecimento do vazamento.

Com relação ao 2º Cenário, a variação do TCZ média,
apesar de menos perceptı́vel em relação ao 1º cenário, traz
uma variação em nı́vel médio claramente identificável pela
Fig. 1. A variação da TCZ média neste caso foi de 18,34%.

Tabela I
TCZS MÉDIAS E AUMENTO PERCENTUAL ENTRE AS FASES DE

PRÉ-VAZAMENTO E VAZAMENTO PARA OS CENÁRIOS SIMULADOS.

Cenários de
Vazamento

Pré-Vazamento
(TCZ média)

Vazamento
(TCZ média)

Diferença
(%)

1º Cenário 0,0836 0,4614 451,91
2º Cenário 0,0774 0,0916 18,35

Com isso, observa-se que assim como o ouvido humano,
o resultado da TCZ se torna mais nı́tido, ou seja, com maior
diferença média entre estado de pré-vazamento e vazamento,
quando a captura do sinal sonoro é feita nas proximidades

Figura 1. Sinal de áudio associada a taxa de cruzamento por zero nos dois
cenários de vazamento

da perda de contenção primária do fluido. À medida em que
o ponto de gravação se afasta, o ruı́do do módulo impacta
negativamente esta distinção.

IV. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos na extração da caracterı́stica da taxa
de cruzamento por zero dos sinais sonoros de vazamentos
foram bastante positivos e promissores. A transição da fase
de pré-vazamento para o vazamento trouxe para os 1º e 2º
cenários incrementos da TCZ médio de 451,91% e 18,34%
respectivamente.

Este incremento percentual, encontrado para a captura de
sinal sonoro de vazamento a 2 metros, traz abertura para
aplicação da caracterização pela TCZ no desenvolvimento de
soluções de inteligência artificial para o monitoramento de va-
zamentos em indústrias que produzem, processam, distribuem
e consomem gás, ar, vapor, água pressurizada entre outras
produtos e em ambientes diversificados.

Os próximos passos do trabalho serão investigar
caracterizações mais sofisticadas, a exemplo daquelas
obtidos no domı́nio da frequência (e.g. fluxo espectral,
entropia espectral), a fim de gerar assinaturas claras das
diversas caracterı́sticas do vazamento como identificação do
fluido vazado.
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Análise Comparativa de Arquiteturas Distribuı́das
de Sistemas Móveis
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Fabrı́cio B. S. Carvalho

Abstract—Com o desenvolvimento da quinta e da sexta
gerações de redes móveis, novas arquiteturas de sistemas se
popularizaram. Em especial, os sistemas sem células têm sido
muito estudados, devido, entre outras coisas, às taxas de trans-
missão mais elevadas que eles oferecem. Além disso, o uso de
células virtuais e de células pequenas também tem sido aventado.
Neste trabalho, com base nas taxas de transmissão, realizou-se
a comparação do desempenho de três arquiteturas de sistema,
considerando dois modelos de perdas, e constatou-se que a
escolha da arquitetura deve observar esses modelos.

Index Terms—Células virtuais, Células Pequenas,
Comunicações móveis, Sistemas sem células.

I. INTRODUÇÃO

Sistemas sem células, de células pequenas e de células
virtuais se baseiam na distribuição espacial de uma grande
quantidade de pontos de acesso [1]. Eles são considerados
como um tipo de sistema MIMO multiusuário, em que mais de
um usuário se comunica com as mesmas unidades de radiobase
simultaneamente. O estudo dessas arquiteturas revelou que
eles são capazes de proporcionar taxas maiores que sistemas
celulares convencionais [2].

Além do estudo de células pequenas realizado por Ngo
et al [1], trabalhos comparando o desempenho de sistemas
baseados em células virtuais e sem células já existem [3], [4].
No entanto, aqui se pretende verificar se as conclusões mudam
quando diferentes modelos de propagação são utilizados. As-
sim como Buzzi e D’Andrea [3], será feita uma análise com
diferentes números de usuários, a fim de verificar como cada
arquitetura de sistema – incluindo os de células pequenas – se
comporta.

II. MODELO E SIMULAÇÃO

O modelo do sistema usado neste trabalho é composto K
equipamentos de usuário (EU) e 100 pontos de acesso (PA)
distribuı́dos em uma região com área D × D. Todos os PA
têm uma única antena e estão ligados a uma CPU por meio
da rede de infraestrutura (backhaul).

Neste trabalho, apenas enlaces de subida sem linha de
visada direta foram considerados. O coeficiente de canal
entre o k-ésimo EU e o m-ésimo PA é gmk =

√
βmkhmk,

em que hmk é o coeficiente de desvanecimento de pequena
escala e βmk é o de grande escala. O primeiro foi modelado
com uma variável aleatória gaussiana complexa com média
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zero e variância unitária. As perdas geométricas (PLmk)
no desvanecimento de grande escala de uma microcélula
urbana foi simulado usando o modelos COST231 Walfisch-
Ikegami [5], com D = 1000 m e PLmk = −30.18 −
26 log10(dmk), em que dmk é a distãncia entre o k-ésimo
EU e o m-ésimo PA. Já o modelo de perdas seja o close-
in shusun.2016¸ foi usado para simular macrocélulas urbanas
em 28 GHz. Com esse modelo, PLmk = −FSPL(fc, 1 m)−
10υ log10 (dmk), em que FSPL(fc, 1 m) é a perda no espaço
livre a 1 m e na frequência de fc.

Sendo o sombreamento modelado como uma variável
aleatória gaussiana zs com desvio-padrão σs [3], βmk =
10PLmk10zs .

Usando a equalização por razão máxima, a taxa alcançável
do k-ésimo terminal [3] é

%UL
k =

Pu|
∑M

m=1 g
∗
mkgmk|

2

Pu

∑K
i 6=k |

∑M
m=1 g

∗
mkgmi|

2
+
∑M

m=1 |gmk|2
, (1)

em que Pu é a relação sinal-ruı́do de transmissão no enlace
de subida, cujo valor é o mesmo adotado por Ngo et al [1].
Os valores das taxas estão reunidos em curvas de ECDF
(Empirical Cumulative Distribution Function).

As células virtuais usadas neste trabalho foram implemen-
tadas de acordo com dois algoritmos. Na algoritmo 1, o
conjunto de Km PA que formarem com o EU em questão
os maiores |gmk| os atenderão. Na algoritmo 2, os módulos
dos coeficientes de canal são usados para determinar os Mk

EU a serem atendidos por cada ponto de acesso. As células
pequenas foram implementadas de acordo com o metodologia
de Ngo et al [1], ou seja, o PA com o qual o EU formar o
maior βmk será aquele a atendê-lo, e este não atenderá outros
EU.

III. RESULTADOS

Na Fig.1, encontram-se ilustradas as curvas de taxa
alcançável dos sistemas sem células, células pequenas e células
virtuais com o modelo close-in. Observa-se que o aumento
do número de PA atendendo a cada EU faz com que o
desempenho de células virtuais se aproxime do de sistemas
sem células. No entanto, as curvas praticamente passam a
coincidir para quantidades relativamente pequenas de PA, as
quais dependem da quantidade de EU atendidos.

Na Fig.2, ilustram-se as curvas de ECDF das taxas obtidas
com células virtuais baseadas no algortimo 2. Se comparadas
às células virtuais de tipo 1, as de tipo 2 apresentam taxas mais
elevadas. Percebe-se que as taxas aumentam com a redução
de K. O melhor desempenho é observado quando apenas um
EU é servido por cada PA.

Considerando a transmissão em microcélula com perdas
dadas pelo modelo COST231 Walfish-Ikegami, as células
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Fig. 1. Curvas de taxa em macrocélulas com perdas dadas pelo modelo close
in, considerando o algoritmo 1 de células virtuais.
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Fig. 2. Curvas de taxa em macrocélulas com perdas dadas pelo modelo close
in, considerando o algoritmo 2 de células virtuais.

virtuais de tipo 1 fornecem taxas maiores que os sistemas sem
células, com K = 10 ou 40. Pelo fato de a região ser maior
nesse cenário, a seleção elimina a interferência captada por
PA desnecessários. Quando K = 10, a interferência diminui,
de modo que o uso de um número maior de pontos de aceso
(Km = 8) não reduz tanto as taxas.

As simulações com as células baseadas no algoritmo 2,
cujas curvas estão ilustradas na Fig.4, revelaram comporta-
mento semelhante apenas para K = 10. Quando K = 40,
a arquitetura de células pequenas apresentou desempenho
superior às demais, à exceção da célula virtual em que um
PA atende apenas a um usuário (Mk = 1), cujas taxas podem
ser mais altas ou taxas mais baixas que em outras arquiteturas.
Além disso, quando Mk = 2 e 4, o desempenho é inferior ao
de sistemas sem células.

IV. CONCLUSÕES

Conclui-se que, em cenários sem linha de visada direta, com
dois diferentes modelos de propagação, a segunda metodologia
de construção de células virtuais proporciona as taxas mais
elevadas. O melhor caso é aquele em que cada ponto de
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Fig. 3. Curvas de taxa em microcélulas com perdas dadas pelo modelo
COST231 Walfisch-Ikegami, considerando o algoritmo 1 de células virtuais.
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Fig. 4. Curvas de taxa em microcélulas e com perdas dadas pelo modelo
COST231 Walfisch-Ikegami, considerando o algoritmo 2 de células virtuais.

acesso serve apenas um usuário. A configuração baseada em
células pequenas, à exceção do último cenário, entregou taxas
menores ou iguais às células virtuais. O desempenho relativo
das arquiteturas claramente variou com a escolha do modelo
de propagação.
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Resumo—Com o surgimento de uma nova espécie de 

coronavírus no final de 2019, originando uma pandemia que 

registrou inúmeras mortes em todo o mundo, uma corrida pelo 

desenvolvimento e aplicação de vacinas contra a COVID-19 foi 

acompanhada de operação complexa de distribuição. A partir 

disso, a preocupação com o controle de qualidade das vacinas, 

com o foco na análise de temperatura, já que as vacinas contra a 

COVID-19 possuem referência de temperatura de refrigeração 

em comum na faixa de +2°C a +8°C, foi a motivação para este 

trabalho. Assim, é apresentado o desenvolvimento de um 

hardware e software de um Sistema de Monitoramento de 

Temperatura e Controle de Vacinas usando Internet das Coisas, 

cujos valores de temperatura interna dos armazenadores de 

vacinas e o acesso de pessoas a eles. A comunicação é feita por 

meio do protocolo de comunicação Wi-Fi e os dados são coletados 

e armazenados em um servidor em nuvem, cujos podem ser 

visualizados por meio de um navegador web. 

 
Palavras-Chave— Internet das Coisas, telemetria, sistemas 

embarcados. 

 

I. INTRODUÇÃO 

S vacinas são de grande importância para prevenção 

de doenças infecciosas, principalmente aquelas com 

alta mortalidade e morbidade. Sua valorização teve um 

crescimento recente com a chegada da COVID-19, onde foi 

presenciado a busca urgente de cientistas e laboratórios para o 

desenvolvimento de uma vacina que gerasse uma imunização 

em larga escala [1]. 

 O uso desses imunobiológicos traz consigo a 

responsabilidade quanto ao seu manuseio durante o transporte 

e estocagem, que é fundamental para garantir a qualidade 

desses produtos que precisam ser conservados sob refrigeração 

para manter sua potência imunogênica. Com isso, sendo 

necessário uma rígida normatização que é disponibilizada pelo 

Programa Nacional de Imunização (PNI), sob a 

responsabilidade do Ministério da Saúde (MS), que através da 

implantação da Rede de Frio (RF), aborda como deve ser feito 

o controle de qualidade de soros e vacinas e o processo de 

armazenamento, transporte e manipulação das vacinas 

utilizadas nos Programas de Vacinação [2]. 

Contudo, ainda é possível se deparar com notícias sobre a 

perda de vacinas por erro de armazenamento e, com a urgência 

pela vacina contra a COVID-19, problemas com a vacinação 

em massa devido à sobrecarga ao PNI. Segundo o jornal 
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digital, uma carga com 27 mil doses de vacinas contra a 

COVID-19, foi completamente inutilizada devido ao mau 

armazenamento durante o transporte de Porto Alegre a Osório, 

onde não estavam acondicionadas na temperatura ideal [3].  

Nesse contexto, esse trabalho propõe um sistema 

embarcado capaz de realizar o monitoramento da temperatura 

de armazenadores de vacinas e o controle de acesso de 

usuários, no contexto da Internet das Coisas, do inglês Internet 

of Things (IoT), que tem como ideia a interligação de diversos 

dispositivos por meio da Internet, dos quais os dados 

adquiridos serão enviados com o uso da comunicação sem fio 

Wi-Fi e armazenados e visualizados em uma interface web 

através de um serviço em nuvem, o Amazon Web Services 

(AWS), que possibilita o gerenciamento e visualização 

remota, continua e em tempo real dos dados utilizando 

diversos aparelhos eletrônicos que possuam acesso à internet.  

 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

O sistema proposto utiliza para o hardware um sensor 

versátil, simples, de baixo custo e robusto, uma placa de 

desenvolvimento com módulo para comunicação sem fio, um 

módulo leitor e tags de Identificação por Rádio Frequência 

(RFID), uma chave eletromecânica e um esquema de 

alimentação do sistema, composto por uma bateria e um 

módulo carregador de baterias, tudo instalado em uma caixa 

térmica (isopor) de 7L, que teoricamente serviria para realizar 

o transporte de vacinas. O software elaborado é composto por 

um serviço em nuvem para o armazenamento dos dados 

adquiridos, assim como para a interface que apresenta as 

informações ao usuário. Na Figura 1 é possível visualizar o 

diagrama esquemático geral do sistema. 

 
Fig. 1.  Digrama esquemático geral do Sistema. 

A. Hardware 

Os sensores e atuadores usados foram: um termopar tipo k, 

que afere a temperatura no interior da caixa térmica, uma 

chave fim de curso, que informa se a tampa da caixa está 

aberta ou fechada, acendendo um LED amarelo no caso de 

aberta, o módulo RFID faz a leitura dos chaveiros, acendendo 

um LED vermelho para “Acesso Negado” e um LED verde 
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para “Acesso Permitido”. Além disso, uma placa Franzininho 

WiFi dev Edition coleta, processa e envia os dados adquiridos 

via Wi-Fi. A alimentação do sistema é feita com uso de bateria 

de íons de Lítio e o módulo carregador de baterias conectados 

a placa, que oferecem mobilidade ao sistema. A montagem do 

hardware pode ser vista na Figura 2. 

 
Fig. 2.  Placa de circuito impresso e componentes do sistema. 

Com isso, foi possível a instalação do sistema na caixa 

térmica, utilizando-se também de uma caixa personalizada e 

impressa em uma impressora 3D envolvendo e protegendo o 

sistema, como é mostrado na Figura 3 abaixo. 

 
Fig. 3.  Caixa térmica com o sistema embarcado instalado. 

B. Software  

O sistema web permite realizar o monitoramento dos dados 

de temperatura e controle de acesso. Na interface criada, a 

temperatura é mostrada através de um gráfico e, todos os 

valores já aferidos, em uma tabela que informa o horário 

também. Para o controle de acesso, foram feitas duas tabelas, 

cuja primeira mostra o estado da tampa e, a segunda, o ID da 

tag RFID lida e associada ao nome do usuário cadastrado, 

ambas com o horário, como é possível ver nas Figuras 4 e 5.  

 
Fig. 4.  Interface de Temperatura do sistema web. 

 
Fig. 5.  Visualização das Tabelas do sistema web. 

III. RESULTADOS 

Para verificar o funcionamento do sistema apresentado, foi 

realizado um teste com o intuito de testar o funcionamento do 

módulo sensor de temperatura. Assim, foram colocadas 

bobinas reutilizáveis refrigeradas dentro da caixa térmica, que 

já possuía o sistema instalado com o termopar fixado nas 

paredes internas da caixa, e em seguida, perfurou-se a tampa 

da caixa com um termômetro digital tipo vareta da marca 

Minipa, deixando a uma altura próxima ao do sensor de 

temperatura utilizado. 

O teste foi realizado durante 4 horas, com medições em 

intervalos de 15 minutos, obtendo uma média aritmética entre 

as diferenças dos valores de variação das temperaturas de, 

aproximadamente, 6%. Além disso, sendo possível observar 

que durante esse tempo, a temperatura variou apenas cerca de 

1.5ºC, indicando uma boa durabilidade da temperatura de 

resfriamento na caixa térmica. 

IV. CONCLUSÕES 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de 

minimizar os problemas já descritos em relação a perda de 

vacinas, por conta de uma má refrigeração e falta de um 

monitoramento mais prático e remoto durante o transporte e as 

campanhas de vacinação. Com isso, conclui-se que os 

objetivos propostos foram atingidos e que os resultados 

obtidos satisfizeram o proposto no trabalho, pois o sistema 

auxilia no processo de controle de qualidade das vacinas que 

serão entregues para os pacientes. 

Para trabalhos futuros, propõe-se a inserção de novos 

componentes, como uma interface de saída, um display, para 

visualização da temperatura de forma offline e local, além da 

utilização de uma caixa térmica mais resistente, que possibilite 

o uso de uma trava elétrica na tampa para um controle mais 

seguro e confiável do acesso as vacinas.  
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Avaliação de Desempenho da Estimação de Fase da
Portadora na Presença da Interferência Epidêmica

Joel Eugênio Cordeiro Junior∗ e Marcelo Sampaio de Alencar†

Resumo—Neste trabalho, avalia-se o efeito da Interferência
Epidêmica na estimação de fase da portadora para a
demodulação coerente em sistemas digitais. Essa interferência
é não estacionária e sua potência varia aleatoriamente, sendo ca-
racterizada pela distribuição lognormal. O limite inferior teórico
para a variância do erro de estimação é obtido numericamente
e confirmado por simulações.

Palavras-chave—Estimação, interferência epidêmica, lognor-
mal, interferência não estacionária, limite de Cramér-Rao.

I. INTRODUÇÃO

Em sistemas de comunicações digitais com demodulação
coerente, o receptor precisa gerar localmente a portadora. Para
isso, é necessário estimar os parâmetros que a caracterizam,
como amplitude, frequência, fase e atraso [1].

O efeito do ruı́do gaussiano branco aditivo (additive white
gaussian noise – AWGN) na estimação de parâmetros do
sinal recebido é bastante conhecido [2]. Entretanto, com o
crescimento do número de tecnologias de comunicações sem
fio competindo pelo espectro, os efeitos de diferentes tipos
de interferência precisam ser considerados, como no caso da
Interferência Epidêmica (IE). Esse modelo de interferência
foi proposto recentemente e representa a interferência que
ocorre quando um grande número de dispositivos inicia uma
transmissão simultaneamente. A IE é não estacionária e tem
potência aleatória com distribuição lognormal [3]. O seu efeito
na probabilidade de erro em sistemas de comunicações digitais
foi estudado em [4], [5].

Este trabalho apresenta um estudo sobre o efeito da IE na
estimação de fase da portadora não modulada. A expressão
do limite inferior de Cramér-Rao (Cramér-Rao lower bound –
CRLB) para variância do erro de estimação é apresentada. A
expressão obtida é avaliada numericamente pela quadratura de
Gauss-Hermite e confirmada por simulações de Monte Carlo.
Os resultados obtidos indicam que a presença da IE aumenta
o erro de estimação de fase.

O restante do trabalho está organizado como segue. A
Seção II descreve o modelo de sistema e os métodos utilizados
para obtenção do limite CRLB. Os resultados são apresen-
tados e discutidos na Seção III. A Seção IV é destinada às
conclusões e sugestões de trabalho futuros.

II. MODELO DO SISTEMA

Considera-se que uma portadora não modulada de am-
plitude A é transmitida por um canal plano sem desvane-
∗Universidade Federal da Bahia (UFBA), ∗Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), †Instituto de Estudos Avançados
em Comunicações (Iecom). E-mails: joel.cordeiro@ifbaiano.edu.br, malen-
car@dee.ufcg.edu.br

cimento. No receptor, o sinal é recebido corrompido pelo
ruı́do AWGN n(t), pela IE z(t) e com um desvio de fase
φ. A representação do envelope complexo do sinal recebido é
r̃(t) = Aejφ + ñ(t) + z̃(t), em que ñ(t) e z̃(t) são processos
gaussianos complexos de média nula e variância 2N0 e 2L,
respectivamente.

Assume-se que o receptor conhece perfeitamente a ampli-
tude e a frequência da portadora, e que o tempo de sı́mbolo
é perfeitamente sincronizado. Além disso, assume-se também
que o pulso transmitido é idealmente formatado e que o sinal
recebido durante o intervalo de observação é perfeitamente fil-
trado e amostrado a uma taxa 1/T , livre de interferência inter-
simbólica. Dessa forma, no intervalo de observação T0 = KT ,
as seguintes amostras são obtidas,

r̃k = Aejφ + ṽk, k = 1, 2, . . . ,K, (1)

em que, ṽk ∼ CN (0, 2(N0 + L)) representa a soma do ruı́do
AWGN mais a interferência, ṽ(t) = ñ(t) + z̃(t). A potência
da IE, L, é modelada como uma variável aleatória lognormal
com Função Densidade de Probabilidade (FDP)

pL(l) =
1√

2πσLl
exp

[
−1

2

(
ln l − µL
σL

)2
]
, (2)

em que σL e µL são parâmetros de controle da distribuição.

A. Estimação de Fase

O receptor pode estimar a fase da portadora a partir das
K amostras do sinal recebido. Considerando que as amostras
são independentes, a FDP total do vetor de amostras r̃ =
{r̃1, r̃2, . . . , r̃K} é pR(r̃|φ) =

∏K
k=1 pR(r̃k|φ). A FDP da k-

ésima amostra recebida condicionada à fase φ é dada por

pR(r̃k|φ) =

∫ ∞

0

pR(r̃k|φ, l)pL(l)dl, (3)

em que

pR(r̃k|φ, l) =
1

2π(N0 + l)
exp

[
−|r̃k −Ae

jφ|2
2(N0 + l)

]
. (4)

A função de verossimilhança logarı́tmica é então dada por
ΛL(φ) =

∑K
k=1 ln pR(r̃k|φ). A estimativa de máxima

verossimilhança da fase, φ̂, é obtida pelo valor de φ que
maximiza ΛL(φ).

B. Limite Inferior de Cramér-Rao

O desempenho de um estimador não enviesado pode ser
avaliado pela variância do erro das estimativas. Essa medida é
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limitada pelo CRLB, o qual é dado pelo inverso da Informação
de Fisher [2]. Logo, após algumas manipulações,

CRLBφ = −E

[
∂2ΛL(φ)

∂φ2

]−1

=
1

K
E

[(
∂pR(r̃k|φ)/∂φ

pR(r̃k|φ)

)2
]−1

=
1

KA2
E
[(
={r̃ke−jφ}F (r̃k, φ)

)2]−1
, (5)

em que ={·} é o operador parte imaginária de um número
complexo. Utilizando a quadratura de Gauss-Hermite [6], a
função F é definida como

F (r̃k, φ) =

∑N
i wiχi

−2 exp
(
−|r̃k −Aejφ|2/2χi

)
∑N
i wiχi

−1 exp (−|r̃k −Aejφ|2/2χi)
(6)

e o valor esperado em (5) é avaliado por

E[f(r̃k)] =
1
√

2π
3

N∑

i=1

N∑

p=1

N∑

q=1

wqwpwi×

× f((xp + jxq)
√
χi +Aejφ), (7)

em que χi = exp(σLxi+µL)+N0, {xi, xp, xq} são as raı́zes
do polinômio de Hermite de grau N e {wi, wp, wq} são os
pesos da quadratura.

O CRLB dado em (5) permite avaliar como a IE afeta
o desempenho da estimação de fase. O CRLB pode ser
parametrizado em função da relação sinal-ruı́do (signal-to-
noise ratio – SNR), relação sinal-interferência média (signal-
to-interference ratio – SIR) e da relação sinal-interferência
mais ruı́do média (signal-to-interference-plus-noise ratio –
SINR). Essas relações são definidas como: SNR = A2

2N0
;

SIR = A2

2E[L] e SINR = SNR·SIR
SNR+SIR , respectivamente.

III. RESULTADOS

A Fig. 1 exibe as curvas para o CRLB teórico (linha
tracejada), dado por (5), e para o erro quadrático médio obtido
por simulação de Monte Carlo (marcadores). Para a simulação,
a fase é estimada a partir da função ΛL(φ), considerando
K = 100 amostras observadas, amplitude da portadora A = 1,
e executando 104 repetições. Os desvios de fase φ a serem
estimados são gerados uniformemente no intervalo [−π, π].

Os parâmetros σL e µL são variados para obter a SIR
desejada (0 e 10 dB). O parâmetro σL é dado em decibel,
σL(dB) = 10σL/ ln 10. Nota-se que o CRLB é menor para as
distribuições com maior espalhamento (valor de σL). Valores
maiores de σL caracterizam uma distribuição mais assimétrica
e de calda longa. Dessa forma, os baixos valores de potência da
interferência ocorrem com maior probabilidade, enquanto os
valores altos ocorrem com menor probabilidade (calda longa),
afetando poucas amostras do sinal. Para valores menores de
σL, a distribuição da potência interferente é mais simétrica,
de forma que as amostras do sinal recebido são afetadas mais
uniformemente pela interferência.

Por fim, é possı́vel observar que para regiões de baixa SNR,
a potência do ruı́do AWGN é predominante no desempenho
do CRLB. Já em regiões de alta SNR, a presença da IE tem
maior influência no erro de estimação.

5.0 2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
SNR (dB)

10 3

10 2

CR
LB

L = 2 dB, L = -0.80 simul.
L = 4 dB, L = -1.12 simul.
L = 6 dB, L = -1.65 simul.
L = 2 dB, L = -3.10 simul.
L = 4 dB, L = -3.42 simul.
L = 6 dB, L = -3.95 simul.

CRLB teórico (5)
AWGN

SIR=0 dB

SIR=10 dB

Figura 1. CRLB (escala semi-log) em função da SNR para SIR = 0, 10 dB
e σL = 2, 4, 6 dB. Os marcadores indicam os valores obtidos por simulações,
enquanto as linhas tracejadas indicam o CRLB teórico dado por (5). A linha
contı́nua representa o CRLB na ausência da interferência (AWGN).

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta a expressão numérica para o CRLB
da estimação de fase de uma portadora não modulada na
presença da Interferência Epidêmica. Verifica-se que o erro
de estimação não depende apenas da potência média da inter-
ferência (SIR), mas também do espalhamento da distribuição
da potência. A expressão obtida é confirmada por simulações
computacionais. Os resultados apresentados são importantes
para o projeto de algoritmos de sincronização da portadora
na demodulação coerente. Para trabalhos futuros, pretende-se
estender a pesquisa para sinais com portadora modulada.
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Planejamento de Cobertura de Small Cells 

em Ambiente de Aeroporto Utilizando o 
Algoritmo de Otimização Busca Cuco 

Guilherme H. M. Silva1, Alex S. Macedo1, Kleysson S. de Oliveira1, 

Fabrício J.B. Barros1, Miércio C. de A. Neto1, Jasmine P. L. Araújo1 
 

Resumo— Já está em uso os sistemas de comunicação de 5ª 

Geração (5G), pois permite alta largura de banda e comunicação 

de dados de alta velocidade. A perda de propagação é um dos 

fatores importantes que afetam o desempenho de um sistema de 

comunicação, com isso, é levado em consideração no planejamento  

de um sistema eficiente e confiável, de modo a obter altas taxas 

transmissão de dados. Dessa forma, é necessário estudos que 

realizem testes, medições e simulações para avaliar o desempenho 

do sinal transmitido em determinados ambientes e frequências.  

Este artigo tem como objetivo realizar o planejamento de 

cobertura usando Small Cells para o ambiente indoor de aeroporto 

nas frequências de 3,5 e 26 GHz, por meio do modelo de 

propagação Close-in (CI) e o otimizador Busca Cuco. 

 
Palavras-Chave — Aeroporto, algoritmo de otimização, ambiente 

indoor, modelos de propagação, small cell. 

 
I. INTRODUÇÃO 

A quinta geração de redes móveis (5G) exige que os sistem a s 

de comunicação possuam alta  capacidade de transmissão, 

estabilidade de conexão, latência  baixa, ampla  largura de 

banda; considerando tais fatores, as redes m óveis podem ser  

otimizadas para  atender grandes demandas por parte dos 

consumidores, suportando altas taxas de dados e o  a umento 

exponencial do volume de tráfego móvel. Demandas estas que 

poderão ser descritas como os serviços aplicados a  in ternet o f  

things (IoT) [1]. 

Uma maneira intuitiva de aumentar a capacidade do  sistema é  

reutilizar os recursos de rádio na mesma área geográfica com a  

maior frequência possível. Os recursos do espectro  podem ser  

reutilizados diminuindo o tamanho das células, ou  resum indo 

por implantação de Small Cells, sendo uma tecnologia chave  

para  implantação eficiente das redes 5G. As Small Cells, 

indicadas especialmente em um ambiente indoor, garantem 

cobertura com alta capacidade além de descarregar o tráfego da  

macrocélula, poupando a capacidade da macrocélula  para  

usuários externos [2]. 

Neste artigo, o objetivo principal é realizar o planejamento de  

cobertura na seleção de um número de Small Cel ls ideais na s 

faixas de 3,5 e 26 GHz. Para isto, serão utilizados o modelo  de  

propagação Close In (CI), ajustado ao ambiente indoor de 

interesse e ao algoritmo de otimização busca  Cuco. As 

frequências escolhidas para o estudo de cobertura  estão 

reservadas para o 5G no Brasil [3]. Assim motivou-se estudos 

em ambientes indoor e alto fluxo de pessoas, com isto, foi 

realizado uma campanha de medições em 3,5 GHz no aeroporto 

Internacional de Val de Cans, em Belém do Pa rá. En tretanto ,  

para 26 GHz foram utilizados dados conforme apresentados em 

[4]. Partindo dos dados coletados e o parâmetro de expoente de  

perda de percurso (do inglês: path loss exponent - PLE) do 

modelo CI [5], utilizaremos a técnica de otimização Busca 

Cuco para encontrar o número de Small Cells adequado. 

Este artigo apresenta-se da seguinte forma: A seção II é 

destinada para breve descrição do Algoritmo de Otimização . A 

seção III abordará o modelo Close-IN. Na seção IV descreve- 

se o cenário. Na seção V é realizada a análise dos resulta dos. E  

por fim, na seção VI é atribuído as conclusões. 

 
II. ALGORITMO DE BUSCA CUCO MULTIOBJETIVO 

O algoritmo de Busca Cuco Multiobjetivo (do inglês: 

Multiobjective Cuckoo Search – MOCS) é baseado na ideia  

parasitiva  de algumas espécies do pássaro Cuco, onde essas 

espécies depositam seus ovos em ninhos de outros pássaros de  

forma com que haja a probabilidade do ovo  ser chocado e o  

pássaro nascer ou não, podendo o pássaro hospedeiro  se liv ra r 

dos ovos. Os passos para a criação do código e a resolução  

multiobjetivo utilizados neste trabalho seguiram a metodologia  

apresentada em [6]. 

O algoritmo MOCS é composto, em sua estrutura, por duas 

principais operações. A primeira, é uma pesquisa direta baseada  

nos voos de Lévy. A segunda, uma busca aleatória baseada na  

probabilidade de uma ave hospedeira encontrar em  seu  n inho  

um ovo "alienígena". Assim, como em outros algoritmos 

metaheurísticos populacionais, no MOCS, uma população  de  

ninhos é utilizada para encontrar a melhor solução do problema, 

sendo que cada ninho representa uma solução diferente [7]. 

III. MODELO DE PROPAGAÇÃO INDOOR CLOSE-IN (CI) 

O modelo CI é encontrado por regressão linear do PLE a pa rt ir  

da aplicação do Minimum Mean Square Error (MMSE) que se  

ajusta aos dados medidos com o menor erro usando um ponto  

de ancoragem físico. Neste modelo, utiliza-se a perda de 

propagação no espaço livre (Free Space Path Loss - FSPL) a  

uma distância de referência de 1m, e é dado pela  equação (1): 

 

PLCI [dB] = FSPL (f, d0) + 10nlog10 (d/ d0) + Xσ
CI

, para d  ≥ d 0  

onde d0= 1m (1) 

Onde d, é a distância entre o transmissor e receptor, Xσ
CI é um a  

variável aleatória  gaussiana distribuída  de média zero com 

desvio padrão (σ) dado em dB [1]. 
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IV. ANÁLISE E RESULTADOS 

O ambiente utilizado para a  otimização foi o saguão do 

Aeroporto Internacional de Val de Cans em Belém -PA, com 

área de 1.480 m², como visto na Fig. 1. 
 

 

Figura 1: Saguão do Aeroporto Val de Cans Belém-PA [5] 

Primeiramente, aplicou-se o CI e obteve-se os valores de 2 ,45  

para PLE e 6,05 para o σ. Posteriormente, o modelo foi ajustado  

ao ambiente e logo então utilizado como f unção ob jet ivo no  

algoritmo de busca  Cuco. Ao se utilizar o MOCS foram 

estabelecidos dois objetivos. O primeiro priorizou a 

minimização da quantidade de uso de Small Cells, no segundo, 

priorizou-se a área de cobertura, ampliando-a por meio da 

quantidade de Small Cells através do algoritmo. Os parâmetros  

usados na simulação para a frequência  de 3,5 GHz foram: 

potência  de transmissão de 24 dBm, ganho de antena de 

transmissão e recepção de 1 dBi cada, Altura de 2,7 m para  

transmissão e 1,6 m para recepção. Para 26 GHz foram: 

potência  de transmissão de 17 dBm, ganho de antena de 

transmissão de 6,8 dBi e recepção 24 dBi, Altura de 24m para  

transmissão e 1,6 m na recepção. 

Nas figuras a seguir o eixo Y e X representam a área do saguão 

dada em metros (m). Os níveis de potência de menor sina l em  

azul para o de maior sinal em vermelho estão relacionados com 

a Small Cell simulada. A definição dos paretos é def in ida da  

seguinte forma: O pareto 1 refere-se a 90% do peso para o 

primeiro objetivo e o peso de 10% para o segundo objet ivo. O 

pareto 5 refere-se a 50% do peso para ambos os ob jetivos. O 

pareto 10 refere-se a 10% do peso para o prim eiro  ob jetivo e  

90% para o segundo objetivo. 

Na Fig. 2 (a) e (b), referem-se o pareto 1 em que o  o t im izador 

prioriza a minimização do número de Small Cells em  3 ,5  e 26  

GHz, respectivamente. Observa-se que o otimizador propôs 

apenas um ponto de acesso necessário para cobrir a  área com 

um sinal maior que -80 dBm. 
 

Figura 2: (a) Pareto 1 em 3,5 GHz e (b) Pareto 1 em 26 GHz. 

 

Nas Fig. 3 (a) e (b), ilustram-se o pareto 5. No qual, o 

otimizador pondera entre o número mínimo de Small Cells e a  

área de cobertura. Neste caso, o otimizador propôs apenas uma  

Small Cell mais centralizada relacionada a posição do pareto 1, 

contudo, cobrindo a área com o nível mínimo de sinal ex igido ,  

maior que -80 dBm. 

  
Figura 3: (a) Pareto 5 em 3,5 GHz e (b) Pareto 5 em 26 GHz. 

 

No último caso, o otimizador propôs maximizar a área de 

cobertura. Em ambos os casos, o número de Small Cells foi 

ampliado com relação aos paretos 1 e 5. Em 3,5 GHz, foi 

proposto o uso de 4 (quatro) Small Cells, visto na Fig. 4 (a ). Já  

para 26 GHz, projetou-se 2 (duas) Small Cells necessárias para  

cumprir com o nível de sinal requerido na área, ilustrado na Fig.  

4 (b). Essa desproporção de Small Cells entre as frequência s se  

dá majoritariamente pela diferença no ganho das antenas. Com 

isso, este foi o fator mais impactante na quantidade de pontos 

de acesso propostos. 
 

Figura 4: (a) Pareto 10 em 3,5 GHz e (b) Pareto 10 em 26 GHz 
 

V. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados, utilizando o MOCS, obteve-se 

diferença entre os objetivos propostos, onde o primeiro 

priorizou a área de cobertura e o segundo minimizou o número  

Small Cells. Os resultados mostram-se satisfatórios explanando 

as diferenças entres os paretos. Portanto, esta metodologia pode  

ser usada para  tomada de decisão no mapeamento e 

quantificação do uso do Small Cells. Em trabalhos futuros, 

serão adicionadas outras métricas para compor o planejamento. 
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Integração e Diferenciação de Células de Cobertura
em uma Rede Centralizada de Acesso via Rádio

Considerando Efeito de Maré
Albert Santos, Igor Falcão, João Guilherme M. da Paixão, Ermínio Augusto R. da Paixão e Diego L. Cardoso

Resumo—O aumento do número de aplicativos e serviços
representa um desafio significativo para a implementação da
quinta geração de redes móveis (5G). Nesse contexto, surge o
Efeito de Maré, que é um fenômeno derivado da movimentação
do fluxo de rede. Esse movimento faz com que o tráfego de dados
tenha considerável variabilidade ao longo do dia, dificultando o
controle e a gestão da rede. Com base no alto tráfego esperado
no 5G, este artigo propõe um estudo do algoritmo CDI (Cell
Differentiation and Integration) em dois cenários, um realista
com base no tráfego de dados de Nova York retirados de uma
LBSN (Location-Based Social Network) e outro que simula um
ambiente com tráfego aleatório. O algoritmo CDI foi utilizado
para provisionar os recursos da rede C-RAN (Cloud Radio
Access Network), no que se refere ao número de antenas ligadas,
alocação de RRHs (Remote Radio Head) nas BBUs (Base Band
Unit) e o número necessário de BBUs para o processamento. Os
resultados mostram um bom desempenho do CDI em ambos os
cenários, particularmente nos horários de pico, provando que há,
de fato, uma possibilidade de implementação na vida real.

Palavras-chaves—Efeito de Maré; Provisionamento; 5G;

I. INTRODUÇÃO

De acordo com pesquisas feitas pela Cisco, o número de
smartphones em 2023 será 6.7 bilhões, correspondendo a 46%
do total do tráfego [1]. Este aumento no número de disposi-
tivos junto aos avanços do 5G, geram novos desafios para os
provedores de serviço devido ao aumento no volume de dados
que será necessário para suprir essa demanda. Portanto serão
necessários novos investimentos em pesquisas e implantação
de novas tecnologias para atender níveis aceitáveis de Quality
of Service (QoS) para os usuários.

A distribuição do tráfego de dados é mais heterogênea
com a popularização da utilização do 5G, computação em
nuvem, transmissão de vídeos em alta qualidade, etc. Devido
à locomoção diária das pessoas que utilizam esses serviços,
ocorre um desequilíbrio na distribuição de cargas. A esse
fenômeno é dado o nome de Efeito de Maré [2].

Neste âmbito, a C-RAN destaca-se como uma arquitetura
para enfrentar os problemas decorrentes do desbalanceamento
de cargas causados pelo Efeito de Maré. Na C-RAN a Base
Station (BS) é dividida em duas partes, RRH e BBU uti-
lizando uma conexão via Fronthaul entre estas duas e uma
conexão Backhaul entre a BBU e o gerenciador da rede.
Essa configuração permite o controle centralizado dos recursos
proporcionando a alocação dinâmica de acordo com a variação
do tráfego de dados da rede.

Diante do exposto, este trabalho utiliza uma heurística para
tratar os problemas causados pelo Efeito de Maré, como a

ociosidade de equipamentos quando estes continuam ligados
em áreas de baixo fluxo de dados e o desbalanceamento de
cargas na rede.

II. MODELO DE SISTEMA

O método desenvolvido propõe a observação do comporta-
mento do algoritmo CDI [3] em dois cenários, um que utiliza
dados reais da movimentação de usuários da cidade de Nova
York e outro utilizando uma variação de fluxo aleatória gerada
computacionalmente.

O cenário implementado é exibido na Figura 1, na qual
uma arquitetura C-RAN e uma Macro estão dispostas na
região de Nova York e estão conectadas por meio de fibras
ópticas. A Macro é ligada a BS (Base Station) através de uma
comunicação via Link de Fronthaul e um switch. As BBUs são
concentradas na BBU pool. Com essa configuração, é possível
implementar algoritmos para gerenciamento da rede buscando
otimizar a utilização de RRHs e de BBUs.

Fig. 1. Modelo de Arquitetura de Rede.

A modelagem matemática desenvolvida no software Mat-
lab® foi utilizada para a montagem do projeto de alocação
de usuários e de recursos. O cenário simulado possui 4 km de
extensão e nele foram posicionadas 100 RRHs e 500 UEs
(User Equipment) com requisitos de 400 kbps de taxa de
transferência. Os demais parâmetros são listados na Tabela
I.

O objetivo do algoritmo CDI, replicado neste trabalho, é a
adaptação da configuração de BBUs e RRHs ativas durante o
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TABELA I
PARÂMETROS UTILIZADOS

Parâmetros Valor Valor Mínimo
Largura de Banda 180 kHz

Perda de Propagação SUI-TYPE A
Potência de transmissão 23 dBm
Área total do Cenário 4 km

Altura da BS 16 m
Área de Cobertura da antena 150 m

Intervalo de Confiança 95%
Número de experimentos 30

período analisado. Em condições de carga de tráfego extrema-
mente baixa, apenas uma macro-BS de alta potência atende
a determinada área geográfica como mostrado na Figura 2.
À medida que a carga de tráfego aumenta e a macrocélula
atinge seu limite de carga, a área geográfica é diferenciada
em C pequenas células de tamanho igual atendendo a mesma
área de cobertura o que caracteriza a segunda camada do CDI.
Cada célula C pode se diferenciar em c células menores para
acomodar as demandas de capacidade, formando a terceira
camada. O número real de RRHs é determinado pela área de
cobertura, densidade de usuários e outros fatores relacionados
ao meio ambiente. A integração do CDI refere-se ao processo
de desligamento de RRHs das células menores quando a carga
de tráfego está baixa, ou seja, a carga é integrada apenas na
RRH da célula maior. As três camadas do CDI são mostradas
na Figura 2

Fig. 2. Camadas do CDI.

A organização da rede é baseada no cálculo e na distribuição
da carga em toda a área de cobertura. Para verificar a qualidade
da configuração resultante da análise foi utilizada a medição
de QoS baseada em três indicadores chave de performance,
aqui chamados de KPI que foram propostos em [3].

III. RESULTADOS

O que difere os dois cenários propostos é a localização e
a movimentação dos UE em razão do tempo. No primeiro
cenário, essas características seguem a coleta real de dados
utilizando check-ins da LBSN ao longo do dia. No segundo,
são geradas de forma aleatória, ou seja, a flutuação dos UEs
não segue um padrão.

Durante a análise são criados vetores com o mapeamento
de RRH-BBU e UE-RRH, contendo informações sobre a BBU
em que a RRH está conectada e onde o UE está localizado.
Ao conectar um UE em uma RRH ele é automaticamente
conectado na BBU respectiva. O objetivo do algoritmo é
balancear as cargas nas BBUs assim como obter a melhor
configuração de RRHs ativas.

Fig. 3. Qos ao longo do dia

A Figura 3 apresenta o QoS obtido pelo algoritmo CDI
no período de 24h para ambos os cenários implementados.
Destaca-se que os valores de QoS referente ao cenário real
tem uma média 20% maior em relação ao aleatório. Isso
ocorre pois o cenário real tem o fluxo de dados mais contínuo
enquanto o aleatório possui um tráfego mais caótico, ou seja,
há diferenças elevadas entre períodos consecutivos.

IV. CONCLUSÃO

Analisando os resultados, percebe-se que o algoritmo CDI
obteve um bom desempenho em relação ao provisionamento
de recursos e balanceamento de cargas de forma a conseguir
níveis ótimos de QoS em ambos os cenários propostos. Além
disso, demonstrou uma performance ainda melhor quando
utilizado no cenário com o tráfego real, atendendo de forma
eficiente as demandas da rede. Dessa forma, constata-se que o
CDI é capaz de provisionar os recursos e balancear as cargas
da rede enquanto procura atender o QoS proposto.
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Resumo—Este trabalho investiga o impacto da latência em 

aplicações de controle industrial, em particular em sistemas de 

controle e supervisão e aquisição de dados (SCADA), quando se 

encontram em ambientes orientados a modelo de arquitetura de 

segurança com Confiança Zero (Zero Trust). A proposta visa 

pesquisar possíveis ocorrências de eventos que impactam, de 

forma não intencional, na comunicação entre aplicações que 

sugere transmitir a necessidade para gestores em avaliar o 

impacto na adoção dessas novas regras de segurança. E por meio 

da escolha do protocolo MODBUS TCP/IP sobre as regras da 

Confiança Zero foram avaliados alguns cenários para investigar 

o impacto na latência. 

 
Palavras-Chave—Confiança Zero, Modbus TCP/IP, Sistemas 

SCADA. 

I. INTRODUÇÃO 

uso de soluções para o provimento de ambientes 

seguros já é comum em empresas que possuem alta 

demanda. Com a modernização da indústria, em que 

ocorre a convergência entre a tecnologia da informação e a 

tecnologia operacional, gera-se a necessidade de expandir o 

alcance da rede, em simultâneo, em que surgem novas 

vulnerabilidades. 

Ao se aplicar uma política de segurança ocorre a inserção 

de novos elementos que interferem na comunicação de 

aplicações, criando a necessidade para gestores de avaliar o 

impacto na adoção dessas novas regras. 

Estudos recentes apresentam tópicos inerentes a como 

desenvolver ações para mitigar eventos com arquitetura 

confiança zero [1] e como eventos pandêmicos aceleraram o 

processo na busca de novas maneiras de mitigar ações 

maliciosas [2]. Este artigo faz uma avaliação, por meio de 

simulações numéricas, do impacto que a inclusão do conceito 

de confiança zero pode trazer para aplicações industriais, 

como, por exemplo, sistemas SCADA. 

II. REFERENCIAL TEÓRICO 

A. O conceito de Confiança Zero (Zero-Trust) 

A confiança zero é apresentada na literatura como um 

paradigma de segurança cibernética que possui em seu cerne a 

proteção de recursos a partir da premissa que a permissão 

nunca é concedida de forma implícita, mas deve ser 

constantemente avaliada [3]. No modelo anterior de 
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arquitetura de segurança, utiliza-se o contexto de criar 

perímetros para seus usuários, a fim de ofertar defesa com 

base na ideia que um usuário investido de plenos poderes, à 

medida que tivesse acesso aos perímetros, estava apto a 

utilizar diversos recursos. 

A arquitetura de confiança zero parte de uma abordagem 

que todo e qualquer dispositivo não deve ser confiável por 

padrão, mesmo localizado em ambientes corporativos e que já 

tenha sido verificado anteriormente [4]. 

A exemplo de medidas e elementos que norteiam a 

confiança zero, existe uma solução, entre diversas outras no 

mercado de segurança, de código-fonte aberto, "Pritunl-zero" 

[5]. Tal solução utiliza a abordagem proposta em um trabalho 

anterior [6], onde para chegar a um conceito de confiança zero 

é utilizado certificados SSH que possibilitam substituir o 

gerenciamento de chaves individuais armazenadas em 

arquivos, em vez de armazenar essas de forma individuais em 

cada servidor, onde é usada uma chave pública para uma 

autoridade de certificação [3]. 

B. A segurança em sistemas SCADA 

Dentro do contexto de sistemas de controle industrial, uma 

solução bastante difundida é o uso de sistemas de controle e 

supervisão e aquisição de dados (SCADA). Sistemas SCADA 

controlam e monitoram equipamentos geograficamente 

dispersos, com o controle e aquisição de dados direcionada e 

de forma centralizada [8]. 

Para a proteção contra-ataques a cadeias produtivas, 

ocorrem passos adotados pelas indústrias que vão desde 

processos de auditoria para identificação dos elementos que 

compõe a estrutura, até o uso de abordagens de segregação de 

recursos de rede [7]. 

C. O protocolo ModBus 

O ModBus, é um protocolo proprietário que tem por base o 

paradigma cliente-servidor em que o cliente ModBus Client é 

apresentado como quem gera solicitações ao ModBus Server 

[9]. Entre diversas formas de apresentação do protocolo, o 

presente artigo adota o padrão ModBus TCP [10], pois é uma 

atualização do ModBus tradicional. A ideia é investigar a 

influência que possa existir nas métricas de desempenho, em 

cenários com tais aplicações orientadas a segurança de 

confiança zero. 

III. RESULTADOS DA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

A. Cenários de Simulação 

A presente pesquisa utilizou uma solução de interface de 

usuário que simula ações sobre o protocolo ModBus/TCP, 

O 
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como exemplo de atividade de um sistema de controle e 

supervisão e aquisição de dados, para simular o ambiente 

experimental. 

A estrutura do ambiente de teste foi composta por seis 

instâncias virtualizadas com mesma configuração, em que foi 

utilizado a seguinte configuração: sistema operacional Debian 

na versão 10; CPU com 1 GHz; espaço em disco 10 GB e 2 

GB de memória RAM. Duas máquinas foram disponibilizadas 

para a primeira bateria de teste sem a abordagem da confiança 

zero e uma máquina para manter histórico e avaliação por 

software especifico, Wireshark. Em outro momento, três 

máquinas virtuais foram usadas para a segunda bateria de teste 

com as políticas de zero-trust empregadas, onde uma máquina 

era separada para servir como central autenticadora das 

transações entre as demais. Como políticas do modelo 

utilizado foram consideradas a adoção do fluxo de trabalho 

(mensagens) de autorização e autenticação centrado no cliente 

e no servidor da arquitetura de comunicação do sistema 

SCADA. 

As requisições do protocolo ocorreram por meio de 

interfaces que possibilitava que a máquina, em condição de 

servidor, recebesse requisições. E também, serviços 

desnecessários foram desativados, com objetivo de evitar que 

comportamento anormal das máquinas pudesse influenciar nos 

dados coletados. 

Foi adotado que nos cenários avaliados a requisição a ser 

utilizada era a, “Write Single Coin”, por tempo determinado e 

com certo intervalo entre cada requisição, coletados dados 

durante todo o período das ações para avaliação através da 

ferramenta Wireshark. Este foi configurado com filtros para 

enxergar o protocolo ModBus TCP, e com auxílio de outras 

ferramentas como Collectl, para monitorar as taxas em tempo 

real, e bMon, para avaliar o uso da largura de banda entre as 

máquinas, foram utilizadas durantes os testes. 

B. Resultados 

1) Cenário 1 - Requisição do protocolo sem abordagem 

Confiança Zero 

Foi evidenciado que o tempo de resposta estava no intervalo 

de 0,6 a 1,4 ms, em que a instrução "write coil" era acionada 

por meio de um loop a cada 5 segundos. 

A quantidade de pacotes gerados por segundo foi a margem 

de 2 pacotes e o consumo de CPU ficava abaixo da casa dos 

6% com consumo da memória RAM abaixo de 0,9 GB. 

2) Cenário 2 - Requisição de protocolo com abordagem 

Confiança Zero 

No segundo cenário foi evidenciado que o tempo de 

resposta estava no intervalo de 0,7 a 1,4 ms. Comparado com 

o primeiro cenário, a cada requisição de comunicação entre as 

máquinas demostrou-se elevação no intervalo de tempo para 

execução de cada instrução, a mesma, para os diferentes 

cenários e o seu efeito representado na Fig. 1. 

A quantidade de pacotes gerados por segundo era mantida 

como anterior e o consumo de CPU ficava abaixo da casa dos 

5%. No entanto, à medida que ocorria o teste foi verificado 

picos durante a avaliação até momentos em que houve o 

consumo máximo da capacidade do processador. Já o 

consumo da memória RAM atingia em certos momentos a sua 

totalidade. 

 

Figura 1- Latência em ambiente sem e com abordagem confiança zero. 

IV. CONCLUSÃO 

O presente artigo avalia o impacto na adoção de modelo de 

arquitetura de confiança zero, dentro dos limites de ações 

inerentes as plantas industrias, observado o tempo de resposta 

no uso de protocolo ModBus TCP/IP entre cliente/servidor. 

As simulações numéricas sugerem que podem ocorrer picos 

no tempo de resposta das requisições em cenários com o 

conceito de confiança zero implantado, quando comparado ao 

cenário sem esse conceito. Foi possível verificar o aumento de 

intervalo do tempo para cada instruções no cenário onde a 

confiança zero é apresentado.  Esses picos na latência e 

aumento no tempo de resposta das transações podem gerar 

interferências, se somadas a outros protocolos e ações que 

permeiam aplicações robustas SCADA. 

Como trabalhos futuros pretende-se executar experimentos 

com hardware que opera com o protocolo ModBus, visando a 

avaliação com mais detalhes para auxiliar na identificação de 

falsos positivos e gerar alerta de eventos maliciosos em redes 

zero-trust. 
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Resumo—A segurança da informação é uma das maiores
preocupações das empresas que fazem negócios pela Internet.
Anualmente são feitos investimentos volumosos com objetivo de
garantir a disponibilidade dos serviços entregues aos clientes. En-
tretanto, ataques de negação de serviço (DDoS), com frequência,
prejudicam o acesso de usuários legı́timos causando prejuı́zos.
Embora muitas ferramentas já tenham sido propostas no meio
acadêmico para combater o DDoS, poucas foram avaliadas em
ambiente real de produção em provedores de internet. Este
trabalho traz uma avaliação do sistema Smart Detection (SD)
que foi implantado no ambiente de rede um Provedor de Serviços
de Internet (PSI) e analisou amostras de tráfego durante quatro
meses. Os resultados mostraram que o sistema teve êxito em
detectar tráfegos maliciosos estimulado e manteve desempenho
similar aos obtidos em ambiente controlado.

Palavras-chave—DDoS, Avaliação, Smart Detection

I. INTRODUÇÃO

A internet é uma rede que interliga diversos dispositivos
computacionais ao redor do mundo e promove o conceito
de abertura e escalabilidade [1]. Apesar do sucesso desses
valores, muitos problemas de segurança não foram previstos
nesse canal de comunicação, como os ataques distribuı́dos de
negação de serviço (DDoS). Essa ameaça tem como objetivo
degradar ou interromper a entrega de um serviço, impedindo
que usuários legı́timos utilizem certas funcionalidades por um
determinado tempo [2].

Os ataques continuam impactando serviços e operações de
TI. Estima-se que o prejuı́zo médio relacionado a DDoS no
ano de 2020 foi 3,86 milhões de dólares [3]. Além disso,
inúmeros ataques se destacaram em 2020, o principal atingiu
um tamanho de 2,3 terabits contra um cliente da Amazon Web
Services (AWS) [4].

O principal fator de sucesso dos ataques DDoS é a facilidade
de mobilizar um grande número de dispositivos para encami-
nhar tráfego malicioso para um sistema alvo especı́fico afim
de indisponibilizá-lo. Esse exército de dispositivos, normal-
mente infectados, são controlados pelo invasor e constituem
as chamadas botnets [5]. Usando mecanismos sofisticados
de comando e controle, o atacante pode disfarçar o tráfego
malicioso de tráfego legı́timo usando ataques de baixo volume
para comprometer aplicações ou sobrecarregar a infraestrutura
com um volume tão grande de dados que os dispositivos não
conseguem processar [6].

A fim de conter ou amenizar os efeitos causados pelos ata-
ques DDoS, tanto a indústria como a comunidade acadêmica
procuram desenvolver soluções tecnológicas modernas, como
utilização de técnicas de aprendizagem de máquina, mas nem
sempre encontram soluções viáveis do ponto de vista prático.
Uma das limitações dessas propostas é a impossibilidade de
validação em ambiente real de produção.

Neste sentido, o presente trabalho descreve o processo de
avaliação de desempenho do sistema Smart Detection (SD)
implantado no ambiente de rede de um Provedor de Serviços
de Internet regional e disculte os resultados obtidos, trazendo
como principais contribuições: (1) metodologia de validação
experimental não invasiva; (2) avaliação de solução constante
na literatura; (3) estudo de tráfego real em provedor de serviço
de internet.

II. METODOLOGIA

O método de avaliação utilizado consistiu em duas etapas
distintas de análise do tráfego da rede, uma passiva e outra
estimulada. Na primeira, o sistema Smart Detection classificou
as amostras do tráfego passante sem nenhuma interferência.
Na segunda, adicionalmente ao tráfego passante, foi injetado
tráfego de ataque baseado em um dataset conhecido da lite-
ratura [7].

A topologia de implantação do sistema apresentada na Fig.
1 detalha a amostragem de tráfego realizada no switch virtual
(OVS) e encaminhada para o SD instalado em containers
docker.

Figura 1. Topologia de implantação do sistema.

Os experimentos foram conduzidos utilizando um compu-
tador com processador XEON E5430, 18GB executando o
sistema operacional CentOS 7.9.

O resultado das classificações do sistema ficam armazena-
dos no banco de dados e são apresentados em forma de gráfico
usando a ferramenta grafana.

Para avaliar a capacidade do sistema identificar os ataques
DDoS no experimento estimulada foi utilizado como métrica
a Taxa de Detecção (Td), calculadas como:

Td =
AD

TA
, (1)

onde AD representa os ataques detectados e TA o total de
ataques injetados na rede.
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III. RESULTADOS

Na experimentação de análise passiva o sistema comportou-
se conforme esperado e classificou corretamente a maioria
do tráfego legı́timo. No entanto, análises complementares
comprovaram que o sistema classificou erroneamente dois
tipos de tráfego de forma mais evidente: teste de vazão de
enlaces realizadas pela equipe técnica do provedor e amostras
do protocolo QUIC [8] utilizado em conteúdo multimı́dia
como stream de vı́deo.

No segundo experimento, foi injetado tráfego malicioso
juntamente com o fluxo de dados regular da rede. O sistema
conseguiu separar bem o tráfego malicioso do fluxo normal
da rede. No dia utilizado como referência, por exemplo, a
taxa de detecção de DDoS foi de 77%, calculado conforme
Equação 1, onde foram detectado corretamente 37 dos 48
ataques inseridos no tráfego. Nesse mesmo dia surgiram outros
alarmes, mas não foi possı́vel definir categoricamente que
tratava-se de um ataque real ou alarme falso.

Durante os experimentos, a utilização dos recursos compu-
tacionais mantiveram-se estáveis, com pouca oscilação, como
mostra o uso de CPU na Fig 2. Neste componente de hardware,
foram registrados picos de consumo abaixo de 30%. Já com
relação a memória RAM, o consumo se manteve abaixo de 40
%, como observa-se na figura na Fig. 3
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Figura 2. Uso de CPU
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Figura 3. Uso de memória RAM

Além disso, o sistema notificou a presença de amostras
maliciosas no tráfego da rede durante o dia analisado, houve
oscilação durante a detecção ao longo do tempo, mas não
superando o pico de 250 notificações, como ilustra a Fig 4.
Os resultados obtidos neste trabalho são compatı́veis com os

resultados anteriores, como em [9] e [10], onde a taxa de
detecção foram respectivamente de 97%, 96%.

Figura 4. Validação do Smart Detection

IV. CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou, em essência, a temática
de avaliação de trabalhos cientı́ficos em ambiente real de
operação. Nesse contexto, foi realizada a avaliação prática
da ferramenta de detecção de ataques DDoS Smart Detection
no ambiente operacional de um provedor de serviços de
internet regional. Foi definida uma metodologia experimental,
condução dos testes e coleta dos dados. Os resultados obtidos
no ambiente de produção mostraram-se inferiores aos resul-
tados obtidos em testes controlados, conforme esperado, mas
dentro de um patamar aceitável.

Em trabalhos futuros pretende-se aprofundar a validação em
termos de ajustes finos de configuração do sistema de deteção
e validação de meios de mitigação dos ataques.
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