
Resumo 

 

A próxima geração de redes pessoais trará mudanças relativas ao paradigma de 

comunicações pessoais. Actualmente, um utilizador transporta consigo múltiplos 

dispositivos pessoais que, no entanto, operam de forma isolada. Num cenário futuro, 

esses mesmos dispositivos formarão uma rede pessoal em torno do utilizador, 

constituindo uma esfera de comunicação que se move com ele e se adapta quer às 

suas preferências, quer ao contexto de comunicação em cada momento, 

nomeadamente no que respeita à ligação à rede global (Internet) para o suporte de 

várias aplicações – Voice over IP (VoIP), streaming de vídeo, e-mail, web browsing. A 

heterogeneidade dos dispositivos (Personal Digital Assistants (PDAs), Telemóveis, 

Laptops, Desktops, Câmaras Digitais, Leitores MP3/MP4), das tecnologias de 

comunicação que formarão a rede pessoal (Bluetooth, Wi-Fi, Ultra Wide Band (UWB), 

Ethernet) e dos múltiplos mecanismos de autoconfiguração de redes, bem como a 

coexistência de dois protocolos IP (Internet Protocol) na Internet, apresentam-se como 

aspectos determinantes e com os quais é necessário lidar através de novas soluções. 

As tecnologias actuais apenas permitem a criação de redes pessoais incipientes, 

focam-se numa única tecnologia de comunicação, por exemplo, Bluetooth ou Wi-Fi 

(Wireless Fidelity) e necessitam de configuração manual para diferentes cenários de 

acesso à Internet, não contemplando todos os aspectos referidos anteriormente. Assim, 

torna-se necessário criar uma nova solução capaz de não só organizar a rede de forma 

automática e dinâmica a nível interno, como também de lidar com a sua interligação à 

rede global mediante as preferências do utilizador e o contexto de comunicação em 

cada momento, nomeadamente em relação à versão do protocolo IP usada. Tendo em 

conta as limitações tecnológicas actuais, Campos e Ricardo propuseram uma nova 

solução para a autoconfiguração e autogestão de redes pessoais de próxima geração, 

denominada de Autoconfiguration and Self-management of Personal Area Networks 

(ASPAN), que lida com estes aspectos. 

Neste trabalho desenvolveu-se um protótipo que pretende ilustrar o funcionamento de 

uma rede pessoal de próxima geração, considerando os aspectos acima referidos. 



Tendo por base a solução ASPAN, o protótipo desenvolvido implementa as seguintes 

funcionalidades: 

1) criação e gestão de uma rede IP (IPv4 ou IPv6) entre os dispositivos que 

compõem uma rede pessoal; 

2) gestão automática e dinâmica da conectividade de uma rede pessoal à 

Internet; 

3) selecção inteligente do acesso à Internet em cada momento. 

Com a realização deste trabalho verificou-se que a solução ASPAN permite a 

implementação dos cenários de ligação à Internet das redes pessoais de próxima 

geração, estabelecendo assim uma base para trabalhos futuros na área. 

 

 

Abstract 

 

The next generation of personal networks will bring changes regarding the paradigm of 

personal communications. Currently, a user carries multiple personal devices that work 

independently and in isolation. In a future scenario such devices will instead form a 

Personal Area Network (PAN) around the user, creating a communicating bubble that 

moves with him and adapts itself to the user preferences and communication context at 

each moment in time, namely concerning the connection to the global Internet in order 

to enable several applications, such as Voice over IP (VoIP), video streaming, e-mail, 

and web browsing. The heterogeneity of the personal devices (Personal Digital 

Assistants (PDAs), Mobile Phones, Laptops, Desktops, Digital Cameras, MP3/MP4 

players), the communication technologies that will form a next generation PAN 

(Bluetooth, Wi-Fi, Ultra Wide Band (UWB), Ethernet) and the multiple mechanisms of 

autoconfiguration of networks, as well as the coexistence of two IP (Internet Protocol) 

versions on the Internet, represent crucial aspects that need to be tackled with new 

solutions. 

Current PAN technologies only allow the creation of incipient PANs, focus on a single 

technology, such as Bluetooth and Wi-Fi (Wireless Fidelity), and require manual 

configuration for different Internet Access scenarios, not considering all the aspects 



aforementioned. Thereby, it is needed to come up with a new solution that is not only 

able to manage the PAN internally in an automatic and dynamic way, but also to deal 

with their interconnection to the global Internet considering the user preferences and the 

communication context at each moment in time, namely the IP protocol version used. 

Regarding the limitations of current technologies, Campos and Ricardo proposed a new 

solution targeting the autoconfiguration and self-management of next generation PANs, 

called Autoconfiguration and Self-management of Personal Area Networks (ASPAN), 

which deals with these aspects. 

In this work, a prototype of the ASPAN solution was developed, which intends to 

demonstrate the functioning of a next generation personal network, considering the 

aspects aforementioned. Based on the ASPAN framework, the developed prototype 

implements the next features: 

1) creation and management of an IP network (IPv4 or IPv6) between the devices 

composing a PAN; 

2) automatic and dynamic management of the Internet connection of a PAN; 

3) intelligent selection of the best Internet access at each moment in time. 

With this work, it was verified that the ASPAN solution allows the implementation of the 

Internet access scenarios of the next generation personal networks and thus establishes 

a base for future work in the area. 


