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Mensagem dos Coordenadores Gerais 
 
 Bem-vindo(a) ao XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e 
Sistemas Distribuídos (SBRC 2010)! Esta edição do simpósio está sendo realizada de 
24 a 28 de maio de 2010 na pitoresca cidade de Gramado, RS. Promovido pela 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e pelo Laboratório Nacional de Redes de 
Computadores (LARC) desde 1983, o SBRC 2010 almeja não menos que honrar com 
uma tradição de quase 30 anos: ser reconhecido como o mais importante evento 
científico em redes de computadores e sistemas distribuídos do país, e um dos mais 
concorridos em Informática. Mais do que isso, pretende estimular intercâmbio de idéias 
e discussões qualificadas, aproximá-lo(a) de temas de pesquisa efervescentes e fomentar 
saudável aproximação entre estudantes, pesquisadores, professores e profissionais. 
 Para atingir os objetivos supracitados, reunimos um grupo muito especial de 
professores atuantes em nossa comunidade que, com o nosso apoio, executou com êxito 
a tarefa de construir um Programa Técnico de altíssima qualidade. O SBRC 2010 
abrange as seguintes atividades: 20 sessões técnicas de artigos completos, cobrindo uma 
grande gama de problemas em redes de computadores e sistemas distribuídos; 2 sessões 
técnicas para apresentações de ferramentas; 5 minicursos ministrados de forma didática, 
por professores da área, sobre temas atuais; 3 palestras e 3 tutoriais sobre tópicos de 
pesquisa avançados, apresentados por especialistas nacionais e estrangeiros; e 3 painéis 
versando sobre assuntos de relevância no momento. Completa a programação técnica a 
realização de 8 workshops satélites em temas específicos: WRNP, WGRS, WTR, WSE, 
WTF, WCGA, WP2P e WPEIF. Não podemos deixar de ressaltar o Programa Social, 
organizado em torno da temática “vinho”, simbolizando uma comunidade de pesquisa 
madura e que, com o passar dos anos, se aprimora e refina cada vez mais. 
 Além da ênfase na qualidade do programa técnico e social, o SBRC 2010 
ambiciona deixar, como marca registrada, seu esforço na busca por excelência 
organizacional. Tal tem sido perseguido há mais de dois anos e exigido muita 
determinação, dedicação e esforço de uma equipe afinada de organização local, 
composta por estudantes, técnicos administrativos e professores. O efeito desse esforço 
pode ser percebido em elementos simples, mas diferenciais, tais como uniformização de 
datas de submissão de trabalhos, portal sempre atualizado com as últimas informações, 
comunicação sistemática com potenciais participantes e pronto atendimento a qualquer 
dúvida. O nosso principal objetivo com essa iniciativa foi e continua sendo oferecer 
uma elevada qualidade de experiência a você, colega participante! 
 Gostaríamos de agradecer aos membros do Comitê de Organização Geral e 
Local que, por conta de seu trabalho voluntário e incansável, ajudaram a construir um 
evento que julgamos de ótimo nível. Gostaríamos de agradecer, também, à SBC, pelo 
apoio prestado ao longo das muitas etapas da organização, e aos patrocinadores, pelo 
incentivo à divulgação de atividades de pesquisa conduzidas no País e pela confiança 
depositada neste fórum. Por fim, nossos agradecimentos ao Instituto de Informática da 
UFRGS, por viabilizar a realização, pela quarta vez, de um evento do porte do SBRC. 

Sejam bem-vindos à Serra Gaúcha para o “SBRC do Vinho”! Desejamos que 
desfrutem de uma semana agradável e proveitosa! 
 

Luciano Paschoal Gaspary 
Marinho Pilla Barcellos 

Coordenadores Gerais do SBRC 2010 
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Mensagem das Coordenadoras do Comitê de Programa 
 
 Ao longo dos seus vinte e oito anos de existência, o SBRC tem se firmado como 
um dos mais importantes eventos da comunidade científica de informática no Brasil. 
Essa importância pode ser constatada pelo elevado número de submissões de artigos e 
também de público do SBRC. Nessa edição de 2010, foram submetidos 271 artigos, dos 
quais 68 foram selecionados para publicação nos anais e apresentação durante o 
Simpósio. 
 Dentre os artigos selecionados, os melhores artigos serão convidados a submeter 
uma versão estendida para a Revista Brasileira de Redes de Computadores e Sistemas 
Distribuídos (RB-RESD). 
 Pela primeira vez, o processo de submissão de artigos do SBRC foi separado em 
duas trilhas: Trilha de Redes de Computadores e Trilha de Sistemas Distribuídos. Dessa 
forma garantimos que os artigos fossem avaliados levando-se em conta sua adequação à 
"trilha" à qual foram submetidos. 
 O processo de avaliação e seleção dos artigos aconteceu em três etapas, através 
de método rigoroso que envolveu discussões via rede e uma reunião presencial. Na 
primeira etapa, cada artigo foi revisado por, pelo menos, 3 membros do comitê de 
programa. Na segunda etapa, houve discussões via rede sobre revisões conflitantes, ou 
seja, os membros com posições divergentes em relação à avaliação de determinado 
artigo tentaram equalizar suas percepções sobre o trabalho. A terceira etapa foi realizada 
através de uma reunião presencial, que aconteceu nas dependências do NCE/UFRJ e 
contou com aproximadamente 20 membros do comitê de programa. Nessa reunião, 
foram discutidas as revisões conflitantes não resolvidas na etapa anterior e ações foram 
tomadas para detectar e resolver possíveis distorções no processo de avaliação – entre 
elas, o re-exame dos pareceres dos artigos que caíram na faixa tênue que separa uma 
aceitação de uma rejeição. 
 O processo de avaliação dos artigos contou com a participação direta de 92 
membros do comitê de programa e de mais 199 revisores associados. 
 Nos anais do SBRC 2010 encontram-se os textos completos dos artigos 
selecionados, classificados em 20 sessões técnicas de acordo com suas respectivas 
áreas. 
 Nós gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a todos que 
contribuíram de forma indescritível para que mais uma edição do SBRC pudesse ser 
realizada. Nossos especiais agradecimentos aos coordenadores gerais do Simpósio, 
professores Luciano Paschoal Gaspary e Marinho Pilla Barcellos, pelo honroso convite 
que nos foi feito para coordenar o comitê de programa do SBRC2010 e pelo inestimavel 
suporte que nos deram durante todo o processo. Nossos sinceros agradecimentos ao 
professor Lisandro Zambenedetti Granville pelo suporte ao JEMS, sistema usado para 
auxiliar o processo de submissão e avaliação. 
 Finalmente, agradecemos imensamente a todos os colegas que prontamente 
aceitaram o nosso convite para compor o comitê de programa do SBRC. Foi realmente 
muito prazeroso poder trabalhar com todo o comitê e com a coordenação geral durante 
esses últimos 9 meses que antecederam nosso Simpósio. Nosso especial agradecimento 
para aqueles que aceitaram revisões mesmo no final do prazo. 
 

Luci Pirmez 
Thaís Vasconcelos Batista 

Coordenadoras do Comitê de Programa 
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Mensagem do Coordenador do Salão de Ferramentas 
 
 O Salão de Ferramentas do SBRC é um fórum de apresentações e trocas de 
experiências relacionadas ao desenvolvimento de ferramentas para pesquisa e prática 
em redes de computadores e sistemas distribuídos. Desde 2001, o Salão é parte do 
SBRC e, já tendo participado pessoalmente como autor, revisor e agora coordenador, 
posso atestar o seu valor para a comunidade da área. 
 Este ano o Salão contou com 14 submissões de ferramentas. Cada submissão foi 
analisada por ao menos três revisores de um grupo formado pelos 25 membros do 
comitê de programa somado a três revisores adicionais indicados por estes. Ao fim do 
processo de avaliação, oito ferramentas foram selecionadas. 
 A meu ver, a seleção compõe um evento promissor por sua qualidade e também 
por sua diversidade. Entre as ferramentas selecionadas este ano temos trabalhos em 
diversas subáreas de interesse do SBRC, ferramentas desenvolvidas na academia e na 
indústria e ferramentas de suporte ao desenvolvimento, de middleware e de aplicação. 
Meu sentimento é que o Salão de Ferramentas do SBRC 2010 apresentará à comunidade 
de redes de computadores e sistemas distribuídos brasileira um valioso recorte de sua 
atual produção de software. Ao mesmo tempo, espero que o evento seja um espaço para 
discussões que contribuam para o desenvolvimento futuro das ferramentas. 
 Os méritos do Salão em 2010 são resultado dos esforços de três grupos a quem 
gostaria de agradecer: os autores de todas as ferramentas submetidas ao salão, os 
membros do comitê de programa e os organizadores do SBRC 2010, Marinho Barcellos 
e Luciano Gaspary. Aos autores, agradeço pela contribuição fundamental ao Salão. Aos 
membros do comitê, muito obrigado pela dedicação na revisão das submissões e nas 
discussões subseqüentes sobre a organização do Salão. Finalmente, gostaria de 
agradecer a Marinho e Luciano pela disposição e presteza na solução de todo tipo de 
questão para tornar o SBRC 2010 um sucesso. 
 Um bom Salão de Ferramentas a todos. 
 

Nazareno Andrade 
Coordenador do Salão de Ferramentas 
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Abstract. P2P live streaming applications have great potential for improve-
ments in terms of popularity as well as quality. However, they are subject
to pollution attacks, in which a malicious user tampers with audio/video of
streams in order to fool other users. The authentication of blocks in a stream
allows lately the detection of polluted content and can lead to the identifica-
tion of malicious users. The literature includes several proposals of light digital
signature schemes. This paper, unlike previous ones, analyses such schemes in
the perspective of high definition P2P live streaming. For such, it quantitati-
vely compares overheads and the security level during P2P streaming sessions,
identifying research challenges to be faced.

Resumo. As aplicações de live streaming em redes P2P têm grande potencial
de crescimento, em popularidade e qualidade, mas são potencialmente vulne-
ráveis a ataques de poluição de conteúdo. Tal ataque corresponde a qualquer
adulteração de áudio e/ou vídeo na mídia transmitida buscando lubridiar es-
pectadores. A autenticação de blocos do fluxo de dados (stream) permite a
detecção posterior de conteúdo poluído e a identificação de pares maliciosos
na rede P2P. A literatura contem diversas propostas de autenticação baseadas
em assinatura digital leve. O presente trabalho, como nenhum anterior, analisa
tais esquemas sob a perspectiva de transmissão de alta definição em redes P2P
de live streaming. Para isto, faz uma comparação quantitativa de sobrecargas
e nível de segurança durante transmissões em alta definição, observando fenô-
menos e identificando desafios de pesquisa que precisarão ser vencidos.

1. Introdução
As aplicações de live streaming em redes P2P visam a transmissão de áudio e vídeo em
tempo real (soft) de uma fonte de dados a vários receptores, para exibição instantânea
nos mesmos. As aplicações de transmissão em alta definição na Internet dominarão o
mercado nos próximos cinco anos, sendo que países como, por exemplo, Japão e Holanda
já apresentam infra-estrutura suficiente para sustentar tal tecnologia [Fu et al. 2009].

Recentemente, trabalhos na literatura identificaram a manifestação do problema
de poluição de conteúdo em live streaming [Dhungel et al. 2007, Yang et al. 2008]. A
criação de mecanismos que reduzam os níveis de poluição é um problema desafiador
e bastante relevante aos olhos da comunidade científica. Embora a prevenção contra a
poluição de conteúdo tenha avançado no compartilhamento de arquivos, tais estratégias
não podem ser diretamente aplicadas em sistemas de live streaming. Há duas razões
para tal: as restrições temporais impostas por aplicações de live streaming e a falta de
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conhecimento prévio sobre o conteúdo a ser enviado (o conteúdo é enviado no momento
de sua geração, impossibilitando assim o cálculo de todos os hashes do arquivo antes da
transmissão).

Poluição de conteúdo é definida de diferentes formas na literatura. Segundo Bor-
ges et al. (2008), a disseminação de conteúdo poluído ocorre quando um par altera o
conteúdo da mídia, degradando a qualidade percebida pelos demais pares (estritamente,
a definição omite o caso de inserção ou remoção de dados). Haridasan e Renesse (2008)
definem poluição como qualquer fabricação ou adulteração dos dados sendo transmitidos
no sistema, portanto incluindo também a criação de dados poluídos por atacantes mas não
a remoção. Por fim, Dhungel et al. (2007) defendem que esse tipo de ataque acontece
apenas quando o atacante substitui chunks válidos por chunks com dados corrompidos na
distribuição de dados da rede P2P, mas não consideram a alteração de dados gerados pela
fonte. Neste trabalho, define-se o ataque de poluição de conteúdo em sistemas P2P de live
streaming como qualquer modificação da mídia (áudio/vídeo) que está senda transmitida
pela fonte para um grupo de receptores com o objetivo de ludibriar os usuários que estão
assistindo à transmissão.

Dhungel et al. (2007) referiram-se a um ataque de poluição em sistemas de live
streaming como algo devastador, porque chunks adulterados são rapidamente distribuídos
pela rede. Para evitar, ou pelo menos diminuir o impacto desse ataque, é necessária a
detecção de conteúdo poluído. A estratégia clássica para autenticação de dados é o uso de
assinaturas digitais [Challal et al. 2004]. Em teoria, a fonte da stream pode assinar os da-
dos com uma chave privada e possibilitar aos destinatários que verifiquem a autenticidade
dos dados recebidos através da chave pública da fonte. Desta forma, os pares receptores
podem descartar dados falsos ou corrompidos (enviados por pares maliciosos).

A crescente demanda mundial por transmissões em alta definição leva a desafios
científicos que ainda não foram apropriadamente identificados, muito menos resolvidos.
O presente trabalho tem como objetivo analisar os principais esquemas de assinatura di-
gital sob a perspectiva de transmissão de alta definição em redes P2P de live streaming.
Para isto, é feita uma comparação quantitativa de sobrecargas e nível de segurança durante
transmissões em alta definição.

O restante do trabalho é organizado como segue. Na Seção 2, são apresentadas
as características dos sistemas de live streaming em redes P2P, convencionais e de alta
definição, e as alternativas para autenticar conteúdo nesses sistemas. Na Seção 3, os
esquemas mais relevantes e atuais são modelados em função do nível de segurança e
sobrecargas dos mesmos. A avaliação do comportamento dos esquemas modelados e
os resultados sob a perspectiva de transmissões em alta definição de sistemas P2P de
live streaming compõem a Seção 4. Por fim, a Seção 5 resume as conclusões obtidas e
perspectivas de trabalhos futuros.

2. Autenticação de Conteúdo em Live Streaming
Esta seção resume o funcionamento de sistemas P2P de live streaming e então descreve
os esquemas que foram propostos para autenticação de conteúdo nos mesmos. A seção
encerra com considerações sobre a transmissão de streams de alta definição em redes P2P,
tópico que, ao que sabemos, ainda não foi abordado na literatura científica.

2.1. P2P Live Streaming
Neste tipo de sistema, na perspectiva usual, o conteúdo é gerado “on-the-fly”, codificado
e transmitido aos receptores. O conteúdo gerado é dividido em chunks sequenciais e
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identificados, de forma que cada receptor saiba que chunks possui e quais necessita. As
topologias mais comuns para a construção do overlay são: em árvore ou em malha, ou
combinações dessas. Tipicamente, a fonte gera chunks e os envia aos seus vizinhos, que
redistribuem aos seus próprios vizinhos. A fonte/um par envia os chunks simplesmente
(push) ou anuncia a disponibilidade de novos chunks e aceita solicitações de transmissão
(pull).

Caso não seja empregada alguma forma de autenticação dos chunks, pares ma-
liciosos podem adulterar os chunks recebidos antes de repassá-los aos demais pares da
rede P2P. Existem três estratégias básicas para combater isso, tratadas a seguir. Primeiro,
algoritmos clássicos (e.g. DSA) proporcionam uma forma segura de autenticação de da-
dos através do uso complexidade matemática, porém as sobrecargas impostas por tais
esquemas não permitem seu uso direto em sistemas de live streaming devido às restrições
temporais.

A segunda estratégia, que consiste em esquemas de amortização, gera uma única
assinatura para um bloco de chunks, assim espalhando as sobrecargas no tempo. A terceira
estratégia visa reduzir o custo computacional através da utilização de funções unidirecio-
nais de hash para a criação e verificação de assinaturas. Neste trabalho são consideradas
as duas últimas estratégias.

2.2. Esquemas de Amortização de Assinatura

O esquema mais simples de amortização é aquele no qual deve ser aplicada uma função
de hash sobre cada chunk que será enviado. O resultado desse hash deve ser codificado
com a chave privada da fonte, gerando assim o respectivo digest. O digest deve ser envi-
ado juntamente com o chunk correspondente. Desta forma, os receptores podem verificar
a autenticidade dos dados que estão recebendo através da comparação entre o hash sobre
os dados e a decodificação do digest. A coincidência entre eles indica que, os dados re-
cebidos são válidos. Caso contrário, os dados não devem ser repassados ou reproduzidos,
pois foram comprometidos ou estão corrompidos.

Em busca de eficiência, surgiram diversos trabalhos, incluindo os baseados em
árvore [Wong and Lam 1999], em grafos [Miner and Staddon 2001] e em FECs para re-
sistir à perda de pacotes (SAIDA) [Park et al. 2003]. Uma das propostas mais recentes de
amortização é o esquema Linear Digests [Haridasan and van Renesse 2008]; resultados
preliminares apresentados pelos autores dão indícios de eficiência. Por essa razão, foi um
dos esquemas adotados para avaliação no presente trabalho.

O Linear Digests é utilizado no SecureStream [Haridasan and van Renesse 2008],
uma aplicação de multicast na camada de aplicação para transmissão de live streaming, e
consiste no seguinte mecanismo: o agrupamento de chunks em blocos de tamanho fixo, o
cômputo de um hash para cada chunk do bloco, a geração de uma assinatura da concate-
nação dos hashes do bloco com a chave privada da fonte, seguida do envio da mensagem
contendo essa assinatura previamente à distribuição dos chunks pertencentes ao bloco. A
partir do momento que um par recebe a mensagem contendo a assinatura dos hashes no
bloco, ele pode verificar a autenticidade de qualquer chunk do bloco correspondente.

2.3. Esquemas de Assinatura Baseados em Funções Unidirecionais de Hash

Um conjunto de estratégias usadas para autenticação de conteúdo em P2P live streaming
emprega assinatura digital baseada em função unidirecional de hash. Os esquemas mais
relevantes são resumidos a seguir. A segurança dos mesmos baseia-se no fato de que as

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 5



funções de hash, utilizadas para criar as assinaturas e a chave pública, são unidirecionais
e não podem ser revertidas por possíveis atacantes.

BIBA é um protocolo de autenticação de broadcast que utiliza um esquema de
assinatura digital de mesmo nome para fazer a verificação da origem de uma seqüência de
chunks [Perrig 2001]. Ele se baseia na tentativa de encontrar colisões para criar assinatu-
ras. Como tentativa de aperfeiçoamento, em L. Reyzin e N. Reyzin (2002) é apresentado
um esquema de assinatura chamado HORS, que busca diminuir o tempo de assinatura,
tamanho das chaves e das assinaturas do BIBA.

PARM [Lin et al. 2006] é um esquema de autenticação de conteúdo baseado em
funções unidirecionais de hash para aplicações multicast. Atua em conjunto com o
SAIDA [Park et al. 2003], um sistema de amortização de assinatura projetado para uso
em ambientes sujeitos a altas perdas de pacotes através de esquemas de codificação. No
esquema de assinatura PARM, a fonte de dados deve criar um vetor com valores randômi-
cos. Previamente à transmissão, são feitas operações sucessivas de hash, formando assim
uma matriz de evidências. A última linha de valores corresponde à chave pública e deve
ser disponibilizada de forma segura aos receptores.

Para criar a assinatura de um chunk, a fonte faz o hash do mesmo. O resultado
desse hash é divido em segmentos de bits que são interpretados como índices das colunas
das evidências. Já os índices das linhas são obtidos através de uma tabela de uso na qual
são mantidos contadores (iniciados em zero, indicando a última linha) de uso dos índices
das linhas. Esse último índice indica a quantidade de operações de hash que devem ser
feitas nas evidências para comparar com os valores do vetor que forma a chave pública
(os índices das colunas indicam os índices dos vetores na chave pública).

Cada receptor mantém também uma tabela de uso para controle dos chunks rece-
bidos. Mensagens devem ser entregues aos receptores em ordem. Para que os receptores
possam verificar a autenticidade dos chunks, todas as evidências devem ser validadas
através da tabela de uso. Além disso, quando o número de elementos usados na primeira
linha da matriz excede certo limiar, é necessário criar novos números randômicos para
a primeira linha de valores da matriz de evidências e novas cadeias de hash das colunas
em questão. O vetor de chave pública parcial deve ser assinado digitalmente por um es-
quema clássico, codificado com códigos de correção de erros e enviado aos receptores
para atualização local.

Lin et al. (2008) propuseram diversas alterações no esquema de assinatura PARM
como tentativa de melhoria, resultando em uma nova versão (doravante denominada
PARM 2). Primeiro, os receptores não utilizam tabela de uso, pois a fonte concatena
os valores da tabela de uso (número de hashes para chegar à chave pública) e um número
de seqüência junto ao chunk que também é verificado pelos receptores. Segundo, os re-
ceptores utilizam w buffers contendo evidências recebidas por último para tentar diminuir
o número de operações de hash e com isso o tempo de verificação da assinatura. Terceiro,
a fonte inicia o processo de renovação das colunas de hashes nas quais a metade de suas
evidências tenha sido enviada.

O último esquema considerado é o ALPS, um mecanismo de assinatura
digital que foi desenvolvido para aplicações de live streaming em redes P2P
[Meier and Wattenhofer 2008]. Propõe superar limitações (atrasos, tamanho da assinatura
e complexidade computacional) impostas por abordagens baseadas em esquemas clássi-
cos de assinatura digital (e.g. DSA) e esquemas de assinaturas propostos anteriormente
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(e.g. BIBA).

ALPS cria uma matriz de evidências (o termo não é utilizado pelos autores, mas
é empregado no presente trabalho para uniformização), similarmente ao PARM. No en-
tanto, divide a matriz de evidências em sub-matrizes (blocos). Portanto inicia a seleção
de evidências pelo último bloco e sobe na matriz até o início da mesma, ou seja, até o pri-
meiro bloco criado. Para a seleção das evidências, são feitos hashes sucessivos no chunk
em questão e num contador de segurança.

Para verificar a autenticidade do chunk, um receptor efetua o hash do chunk e do
contador recebidos para calcular os índices das colunas, indicando assim os índices do
vetor de chave pública para validação. Em seguida, faz o hash do chunk, do contador e
dos índices de coluna para calcular os índices das linhas. É necessário seguir a cadeia
de hash das evidências recebidas até encontrar uma evidência pré-armazenada em buffer
ou da chave pública. Ao ser encontrado um valor idêntico ao computado, compara-se o
número de passos do cálculo com o índice da linha na qual está o valor. Além disso, o
ALPS utiliza renovação completa de chaves: caso o número de blocos tenha terminado e
a fonte ainda tenha dados para enviar, ela deve recriar a matriz de evidências.

2.4. Streaming P2P em Alta Definição

A televisão de alta definição (High Definition Television - HDTV) é caracterizada
pela transmissão de vídeos com alta resolução (1280x720 ou 1920x1080 pixels)
[Poynton 2003]. O padrão H.264 é o mais indicado para transmissões em alta defini-
ção (perfil High). Ele dobrou a taxa de compressão se comparado ao MPEG-2, mas a
complexidade computacional do H.264 é maior que a do MPEG-2. Maiores informações
sobre H.264 podem ser encontradas em Topiwala et al. (2009).

Até hoje, pelo que sabemos, nenhum trabalho analisou a questão de transmis-
sões de alta definição em redes P2P de live streaming. Mais especificamente, é inédita
a investigação sobre formas de autenticar o conteúdo dessas transmissões que não sejam
demasiadamente onerosas e que proporcionem um nível de segurança aceitável. Tendo
como base essa lacuna existente na literatura, o presente trabalho busca avaliar o nível
de segurança e as sobrecargas dos esquemas de assinatura digital e de amortização de
assinatura mais relevantes ao contexto de transmissões de alta definição em redes P2P.

Embora Hefeeda e Mokhtarian (2010) tenham feito uma análise comparativa entre
esquemas de amortização de assinatura digital, utilizando como métricas: custo computa-
cional, sobrecarga de comunicação, tamanho do buffer nos receptores, atraso e tolerância
à perda de pacotes, o estudo está restrito a transmissões convencionais. Além disso, eles
se detêem em esquemas de amortização de assinatura enquanto que o presente trabalho,
além dos esquemas de amortização, inclui os baseados em funções unidirecionais de hash.

3. Modelagem dos Esquemas de Assinatura

Nesta seção, é proposto um conjunto de equações que expressam a eficiência de cada um
dos esquemas de assinatura e de amortização relevantes ao contexto de transmissão de
streaming em alta definição. Os esquemas analisados são Linear Digests (do SecureS-
tream), PARM, PARM 2 e ALPS. As métricas consideradas são: o nível de segurança
oferecido durante a transmissão (o esquema Linear Digests não é considerado na seção 1
pois o nível de segurança dele depende fortemente do esquema de assinatura empregado,
que fica em aberto na publicação), as sobrecargas computacionais e de armazenamento
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impostas aos receptores (possivelmente subprovisionados) e a sobrecarga de comunica-
ção.

As equações doravante utilizadas foram propostas por: 1 e 8, por Lin et al. (2006);
6, 10 e 13, por Meier e Wattenhofer (2008); e 9, 12 e 16 por Lin et al. (2008). As demais
equações foram desenvolvidas por nós para este trabalho.

3.1. Nível de Segurança
O nível de segurança expressa o inverso da probabilidade de um par malicioso conseguir
produzir uma assinatura válida para um chunk poluído (ou seja, um chunk não criado
pela fonte). Este valor tende a diminuir à medida que assinaturas são recebidas da fonte
(Equações 1, 3 e 5). Também é interessante verificar a quantidade máxima de assinatu-
ras proporcionados pelos esquemas pela visão da fonte de dados (Equações 2, 4, 6). Na
Tabela 1, são apresentadas as equações de estimativa de segurança dos esquemas mais re-
centes e a quantidade total de possíveis assinaturas que podem ser criados pelos mesmos.
Os símbolos utilizados nas equações são: número de evidências (p); número de colunas
(k); número de linhas (q); tamanho do bloco (b); probabilidade de falha na assinatura
(Pf ); limiar da renovação (t); número total de evidências reveladas (R).

Tabela 1. Segurança nos Esquemas de Assinatura Digital

Nível de Segurança Número de Possíveis Assinaturas
PARM (q × k/R)p, R/q ≤ t (1) qp × (k + p− 1)!/(p!× (k − 1)!) (2)
PARM2 (q × k/R)p, (2×R)/k ≤ t (3) qp × (k + p− 1)!/(p!× (k − 1)!) (4)
ALPS (k × b/R)p (5) bp × (1− Pf)× k!/(p!× (k − p)!) (6)

As Equações 1, 3 e 5 referem-se ao nível de segurança baseado no inverso da
probabilidade de um poluidor conseguir criar uma assinatura válida, tendo como base as
evidências reveladas por assinaturas prévias. Nesse caso, é necessário dividir o número
de possíveis evidências pelo número de evidências reveladas aos receptores e elevar esse
resultado ao número de evidências por assinatura.

No caso do ALPS (Equação 5), o nível de segurança é calculado pela multipli-
cação do número de colunas k pelo tamanho do bloco b, que é dividido pelo número de
evidências reveladas R e elevado pelo número de evidências por assinatura p. Da mesma
maneira, para o PARM e PARM 2, é multiplicado o número de colunas k pelo número
de linhas q, esse resultado é dividido pelo número de evidências reveladas R e elevado
pelo número de evidências por assinatura p. Uma das principais diferenças entre PARM e
PARM 2 é a renovação de chaves, já que o PARM renova sua chave após serem utilizadas
de forma repetida as evidências da primeira linha da matriz mais de t vezes. Já no caso
do PARM 2, renovam-se as colunas de hash nas quais foram utilizadas mais da metade de
suas evidências.

Tendo como base o número de possíveis assinaturas (Equações 2, 4 e 6), o número
máximo de assinaturas é calculado pela multiplicação do número de possíveis índices
para as linhas das evidências pelo número de possíveis índices das colunas. Por exemplo,
para a Equação 6, o número de possíveis assinaturas do ALPS é definido pelo arranjo com
repetição de b elementos escolhidos p−1 a p−1 que é multiplicado pela combinação de k
colunas escolhidas p a p sem repetição. As Equações 2 e 4, por sua vez, são definidas pela
multiplicação do arranjo com repetição de L elementos escolhidos p a p pela combinação
de k colunas p a p com repetição.
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3.2. Custo Computacional nos Receptores

No presente artigo, esta métrica representa o custo total de processamento nos receptores
para verificar a autenticidade dos dados recebidos. O custo computacional do Linear
Digests, para verificar a autenticidade de um chunk nos receptores (Equação 7) é calculado
através do tempo para computar um hash (tH) de um chunk do bloco e pelo tempo de
verificação do esquema de assinatura digital utilizado pelo Linear Digests (tV ), dividido
pelo número de chunks em um bloco (c).

tH + tV /c (7)

Como o PARM é usado em conjunto com o esquema de amortização SAIDA, os
tempos das ações de amortização e de codificação visando correção de erros antes do
envio também devem ser computados e são adicionados à equação que faz o cômputo
do tempo necessário ao processamento das operações de hash para verificar um conjunto
de evidências. No PARM (Equação 8), o número de operações de hash é obtido através
da multiplicação entre o número de linhas da matriz de evidências, o número de evi-
dências por assinatura e o tempo de uma operação de hash. No PARM 2, a equação é
semelhante, mas não inclui ações relacionadas ao SAIDA nem com códigos, que não são
usados (Equação 9).

q × p× tH + tEC + tS (8)
q × p× tH (9)

Por fim, o tempo gasto por receptores no ALPS (Equação 10) é definido pelo nú-
mero de operações de hash necessárias para verificar uma assinatura. Para isto, é compu-
tado o produto entre o número de linhas de um bloco da matriz de evidências (b), número
de evidências por assinatura (p) e tempo de uma operação de hash (tH).

2× b× p× tH (10)

3.3. Sobrecarga de Comunicação

A sobrecarga de comunicação é calculada como a quantidade adicional de bytes necessá-
ria ao esquema de assinatura, que deve ser enviada em cada pacote para que os receptores
possam verificar a autenticidade dos dados. A sobrecarga de comunicação imposta pelo
esquema de amortização de assinatura Linear Digests é diretamente proporcional ao es-
quema de assinatura digital utilizado pelo mesmo. Por exemplo, caso seja utilizado o
esquema clássico de assinatura RSA, a sobrecarga de comunicação é definida pelo tama-
nho de uma assinatura (é constante e foi usado 1024 bits no presente trabalho), dividido
pelo número de chunks por bloco (c). Já o tamanho da assinatura do PARM corresponde
a p evidências de n bytes cada, como pode ser observado na Equação 11. No caso do
PARM 2 (Equação 12), além da assinatura, junto ao chunk são enviados k valores da
tabela de uso, cada um com lg q bytes (utilizados para obter o número de hashes necessá-
rios para a verificar as evidências) e o número de sequência (i bytes). Por fim, no ALPS
(Equação 13) são enviados p evidências (assinatura) de n bytes e o contador de segurança
utilizado nos cômputos de hash com d bytes.

p× n (11)
p× n+ k × lg q + i (12)

p× n+ d (13)
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3.4. Sobrecarga de Armazenamento nos Receptores

A sobrecarga de armazenamento é calculada como a quantidade total de bytes que deve
ser dedicada ao armazenamento de estruturas de dados no mecanismo de assinatura no
receptor. No Linear Digests, é feita uma operação de hash por chunk dos blocos (Equa-
ção 14). Sendo assim, a sobrecarga de armazenamento proporcionada pelo esquema nos
receptores é calculada através do número de chunks por bloco (c) vezes o tamanho da
saída de uma operação de hash (h bytes) e do tamanho da chave pública de assinatura
utilizado pelo Linear Digests (Pk bytes).

h× c+ Pk (14)

Já no PARM (Equação 15), deve-se considerar as sobrecargas impostas pelo tama-
nho da chave pública (k valores de n bytes) e pelos valores da tabela de uso (k valores de
lg q bytes) que precisam ser armazenados pelos receptores. Enquanto isso, no PARM 2
(Equação 16), além da chave pública e da tabela de uso, deve-se considerar o tamanho
dos buffers (w buffers são compostos por k evidências de n bytes) e o tamanho do número
de sequência (i bytes).

k × n+ k × lg q (15)
k × n× w + k × n+ i (16)

Por fim, no ALPS (Equação 17) deve-se considerar o tamanho da chave pública,
o tamanho dos buffers e o tamanho do contador de segurança (d bytes) utilizados no
cômputo dos hashes. A chave pública também corresponde a k valores de n bytes cada e
os w buffers também contém k evidências de n bytes.

k × n× w + k × n+ d (17)

4. Resultados
Nesta seção, os principais esquemas de assinatura digital e de amortização de assinatura
para P2P streaming são comparados com base no conjunto de equações estabelecido na
seção anterior. Para isto, são levadas em consideração a segurança e as sobrecargas de
comunicação, e nos receptores, as sobrecargas de armazenamento e de custo computaci-
onal.

Para as simulações, foi utilizado um hardware Intel Core 2 Duo 1.66GHz com
1014M de RAM rodando Windows Vista. Assume-se como premissa que não há picos de
processamento durante a sessão suficientemente fortes a ponto de afetar a viabilidade da
transmissão em tempo real. São apresentados gráficos de barra para ilustrar os resultados
obtidos considerando os seis cenários de P2P streaming.

4.1. Cenários e Parâmetros

Para realizar a análise quantitativa, foram considerados os cenários apresentados na Ta-
bela 2. Eles representam a transmissão de live streaming de alta definição em redes P2P,
sendo consideradas transmissões de curta e de longa duração para resoluções 720p e
1080p, além de dois cenários convencionais, para comparação. A largura de banda ne-
cessária oscila entre 5Mbps e 15 Mbps, seguindo evidências experimentais e reportadas
por fabricantes de equipamentos de transmissão em alta definição [Cisco 2009]. Com a
cobertura desses cenários, é possível verificar o desempenho dos esquemas de assinatura
em situações de alta definição com requisitos distintos. Os parâmetros utilizados noPARM podem ser observados na Tabela 3, e foram escolhidos com base no trabalho dos
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Tabela 2. Cenários empregados na análise dos esquemas de assinatura

Cenário 1. Conv-Curta 2. 1080-Curta 3. 720-Curta 4. Conv-Longa 5. 1080-Longa 6. 720-Longa
Resolução Conv. 1080p 720p Conv. 1080p 720p
Duração curta curta curta longa longa longa

Sessão (min) 10 10 10 120 120 120
Largura banda (Mbps) 0,384 16 5 0,384 16 5

Total de chunks 3.600 4.800 6.000 43.200 57.600 72.000
Taxa (chunks/s) 6 8 10 6 8 10

Tamanho chunk (KB) 8 256 64 8 256 64
Volume dados (MB) 28,13 1.200 375 337,5 14.400 4.500

Chunks por bloco 188 6 24 188 6 24

respectivos autores [Lin et al. 2006]. O nível de segurança é diretamente proporcional a
q, o número de linhas da matriz de evidências. Além disso, aumentando o limiar t para
a renovação parcial de chaves, o número de renovações diminui e o intervalo entre as
renovações parciais aumenta. A renovação parcial de chaves é necessária porque o nível
de segurança decresce exponencialmente a cada chunk assinado. Ou seja, tal se deve à
queda no nível de segurança à medida que as evidências são reveladas.

Tabela 3. Parâmetros do PARM
Parâmetro Valor Explicação

p 16 Número de evidências por assinatura
k 512 Número de colunas da matriz de evidências
q 10 Número de linhas da matriz de evidências
t 1.000 (cenários 1, 2 e 3) Limiar para a renovação parcial da chave pública

10.000 (cenários 4, 5 e 6)

Lin et al. (2008) não sugerem valores para configuração do PARM 2. Na impos-
sibilidade de realizar uma análise de sensibilidade para este protocolo (e os demais), e
considerando a similaridade entre PARM e PARM 2, adotou-se basicamente os mesmos
parâmetros nos dois casos. A diferença reside no parâmetro t, limiar para a renovação
parcial da chave pública, pois foi apontado o valor 200 por Lin et al. (2006).

Por fim, quanto ao ALPS, seus parâmetros são apresentados na Tabela 4. Os va-
lores foram determinados tendo como base o trabalho de análise de sensibilidade feita
pelos respectivos autores [Meier and Wattenhofer 2008]. Baseados na fórmula de segu-
rança (número de possíveis assinaturas), os autores afirmam que o nível de segurança
para live streaming em redes P2P deve se manter entre 250 e 260. Sendo assim, indicam
os valores necessários para alcançar um nível de segurança de 256. Os autores avaliaram
o caso no qual o número de colunas da matriz de evidências (k) é igual ao número de
evidências por assinatura. A partir desse cenário, eles concluiram que, para manter certo
nível de segurança, é necessário existir uma compensação entre o número de evidências
por assinatura (p) e o tamanho do bloco (b). Portanto, ou um número maior de evidências
por assinatura ou blocos maiores devem ser usados para compensar a falta de flexibilidade
na seleção dos índices das colunas.
4.2. Nível de Segurança
Para cada cenário proposto, foram avaliados o nível de segurança (inverso da probabi-
lidade de um atacante conseguir criar uma assinatura válida) por chunk enviado para
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Tabela 4. Parâmetros do ALPS
Parâmetro Valor Explicação

p 5 Número de evidências por assinatura
k 50 Número de colunas da matriz de evidências
b 489 Número de linhas de um bloco da matriz de evidências

cada esquema de assinatura digital baseado em funções unidirecionais de hash estuda-
dos: PARM, PARM 2 e ALPS.

Como pode ser observado na Figura 1, nos cenários 1, 2 e 3, houve semelhança
entre os comportamentos dos diferentes esquemas. PARM e PARM 2 apresentaram, ini-
cialmente, o maior nível de segurança. A queda gradual no nível de segurança do ALPS
foi mais suave em relação ao PARM 2. Por outro lado, o esquema PARM, devido à re-
novação parcial de chaves, acabou voltando a ter o nível de segurança proporcionado no
início da transmissão. Devido ao número menor de chunks transmitidos, o esquema de
assinatura PARM 2 não renovou parcialmente sua chave pública, o que fez com que seu
nível de segurança decaísse drasticamente após 500 chunks enviados.

(a) Cenário 1 Conv-Curta (b) Cenário 2 1080-Curta (c) Cenário 3 720-Curta

Figura 1. Níveis de segurança dos esquemas de assinatura nos cenários 1, 2 e 3

Nos cenários 4, 5 e 6 (Figura 2), PARM e PARM 2 apresentaram comportamentos
semelhantes entre si. Como pode ser observado nas Figuras 2(b) e 2(c), em todos os cená-
rios que consideram a transmissão em alta definição de longa duração, nenhum dos esque-
mas de assinatura digital baseados em funções unidirecionais de hash estudados (PARM,
PARM 2 e ALPS) conseguiu proporcionar um nível de segurança aceitável no contexto
de live streaming em alta definição. Dentre eles, o que obteve o melhor desempenho foi o
ALPS, considerando que o nível de segurança do mesmo se manteve mais estável durante
a transmissão. Para ilustrar, no Cenário 5 1080-Longa, com apenas 0.5 × 104 chunks
enviados, o nível de segurança do PARM e do PARM 2 atingiu aproximadamente 10−20,
enquanto o nível no ALPS ficou próximo de 1.

Para que proporcionassem um nível de segurança aceitável nos cenários de alta
definição, os esquemas precisariam ser ajustados substancialmente em seus parâmetros,
através de uma análise de sensibilidade. Baseados nos tradeoffs envolvidos, as sobre-
cargas dos esquemas seriam aumentadas drasticamente. No caso do PARM e PARM 2,
a sobrecarga de comunicação aumentaria devido ao maior número de renovações parci-
ais de chave. Já no caso do ALPS, após uma adaptação para o cenário de alta definição
(aumento da matriz de evidências), o custo computacional nos receptores para verificar
assinaturas aumentaria em grande proporção. As sobrecargas são analisadas nas subse-
ções seguintes.
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(a) Cenário 4 Conv-Longa (b) Cenário 5 1080-Longa (c) Cenário 6 720-Longa

Figura 2. Níveis de segurança dos esquemas de assinatura nos cenários 4, 5 e 6

4.3. Custo Computacional nos Receptores

A Figura 3 apresenta o custo computacional (tempo) imposto aos receptores em cada
esquema estudado, por cenário. No Linear Digests, foi escolhido o esquema clássico de
assinatura digital RSA. Segundo Meier e Wattenhofer (2008), o tempo de verificação do
RSA é de 324µs e o tamanho da assinatura é de 128 bytes, em um teste feito em Java num
processador 2.66GHz. O custo computacional para os receptores no Linear Digests é o
menor custo entre os esquemas. Nos cenários de curta duração (cenários 1, 2 e 3), o custo
computacional do Linear Digests ficou entre 7.67 × 104 ms e 1.28 × 105 ms. Enquanto
isto, nos cenários de longa duração (cenários 4, 5 e 6), seu custo ficou entre 9.21 × 105

ms e 1.53× 106 ms.

(a) Cenário 1 Conv-Curta (b) Cenário 2 1080-Curta (c) Cenário 3 720-Curta

(d) Cenário 4 Conv-Longa (e) Cenário 5 1080-Longa (f) Cenário 6 720-Longa

Figura 3. Custo computacional nos receptores para esquemas Linear Digests,
PARM, PARM 2 e ALPS

A faixa de custos do PARM e PARM 2, nos cenários de curta duração, ficou
aproximadamente entre 1.21 × 107 ms e 2.31 × 107 ms, como pode ser observado nas
Figuras 3(a), 3(b) e 3(c). Já nos cenários de longa duração, eles ficaram entre 1.45× 108

ms e 2.78 × 108 ms. Apesar do PARM ter um custo adicional em relação ao PARM2
devido a utilização do esquema de amortização SAIDA e de códigos de correção de erro
durante a renovação parcial de chaves, ambos apresentam custos semelhantes, pois o custo
incorrido pela execução de ações adicionais no PARM é proporcionalmente pequeno em
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(a) Cenário 1 Conv-Curta (b) Cenário 2 1080-Curta (c) Cenário 3 720-Curta

(d) Cenário 4 Conv-Longa (e) Cenário 5 1080-Longa (f) Cenário 6 720-Longa

Figura 4. Sobrecarga de comunicação para esquemas Linear Digests, PARM,
PARM 2 e ALPS

face do custo total. Segundo Hefeeda e Mokhtarian (2010), para um bloco com 50 chunks,
o tempo gasto para utilizar o SAIDA é aproximadamente 600 ms, sendo que o custo total
do PARM é de 3860 ms por chunk.

Por fim, o ALPS apresentou o maior custo computacional nos receptores tanto nos
cenários de curta quanto nos cenários de longa duração, devido à quantidade de operações
de hash necessárias para calcular tanto os índices das linhas quanto os índices das colunas
das evidências a serem verificadas. Os custos do ALPS, nos cenários 1, 2 e 3, ficaram entre
3.69× 108 ms e 6.16× 108 ms e, nos cenários 4, 5 e 6, entre 4.43× 109 ms e 7.39× 109

ms.

4.4. Sobrecarga de Comunicação

As sobrecargas de comunicação dos esquemas analisados por cenário são mostradas na
Figura 4. A sobrecarga de comunicação apresentada pelo Linear Digests foi a mais baixa
entre os esquemas pois apenas é necessário enviar uma mensagem por cada bloco de c
chunks. Nos cenários de curta duração (cenários 1, 2 e 3), o Linear Digests apresentou
sobrecargas entre 2.44× 103 bytes e 10.23× 104 bytes. Já nos cenários de longa duração,
suas sobrecargas de comunicação ficaram entre 2.94× 104 bytes e 1.23× 106 bytes.

O ALPS, por sua vez, obteve a segunda menor sobrecarga. Nos cenários 1, 2 e 3,
as sobrecargas de comunicação ficaram entre 8.64 × 104 bytes e 1.15 × 105 bytes, e nos
cenários 4, 5 e 6, entre 1.03 × 106 bytes e 1.73 × 106 bytes. Como pode ser observado
na Figura 4, o PARM 2 apresenta a maior sobrecarga de comunicação entre os esquemas
analisados, devido ao envio da tabela de uso junto com a mensagem.

4.5. Sobrecarga de Armazenamento nos Receptores

Como pode ser observado na Figura 5, o ALPS apresentou a menor sobrecarga de ar-
mazenamento nos receptores. Nos cenários 1, 2 e 3 (curta duração), o ALPS apresentou
sobrecarga de armazenamento entre 2.17× 106 bytes e 3.62× 106 bytes. Como pode ser
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(a) Cenário 1 Conv-Curta (b) Cenário 2 1080-Curta (c) Cenário 3 720-Curta

(d) Cenário 4 Conv-Longa (e) Cenário 5 1080-Longa (f) Cenário 6 720-Longa

Figura 5. Sobrecarga de armazenamento nos receptores para esquemas Linear
Digests, PARM, PARM 2 e ALPS

observado nas Figuras 5(d), 5(e) e 5(f), o ALPS apresentou a faixa de sobrecarga entre
2.61× 107 bytes e 4.34× 107 bytes nos cenários de longa duração.

O maior valor de sobrecarga é proporcionado pelo PARM 2, devido aos buffers e
números de sequência armazenados. A maior sobrecarga do PARM 2 nos cenários 1, 2 e
3 é de 3.68× 107 bytes e a menor de 2.21× 107 bytes. Nos cenários 4, 5 e 6, o PARM 2
apresentou sobrecargas entre 2.65× 108 bytes e 4.42× 108 bytes. Por fim, para utilizar o
PARM, os pares receptores precisam armazenar entre 7.6× 106 bytes e 1.26× 107 bytes
nos cenários de curta duração e entre 9.12× 107 bytes e 1.52× 108 bytes nos cenários de
longa duração, sendo que cada tabela de uso corresponde a 512 bytes.

5. Conclusões
Transmissões em alta definição são uma tendência do mercado, porém ainda não foram
exploradas no contexto de live streaming em redes P2P. Neste trabalho, foram analisados
os principais esquemas de assinatura digital sob essa perspectiva.

A partir da análise quantitativa realizada, foi possível concluir que os esquemas
atuais são incapazes de lidar com as demandas de um sistema P2P de live streaming para
alta definição no que concerne autenticação de conteúdo. Quando esses sistemas estive-
rem em uso, serão vulneráveis a ataques de poluição de conteúdo. Para atingir um nível
de segurança aceitável nos cenários de alta definição, seria necessário ajustar os parâme-
tros levando a um aumento substancial das sobrecargas de processamento, comunicação
e armazenamento. Em particular, no caso do PARM e PARM 2, o maior impacto seria na
sobrecarga de comunicação, devido ao maior número de renovações. No caso do ALPS,
seria necessário aumentar substancialmente a matriz de evidências, o que resultaria em
um alto custo computacional nos receptores devido às operações de hash para verificar
assinaturas.

Como trabalhos futuros, identificamos três ações. A primeira, uma extensa aná-
lise de sensibilidade com cada um dos esquemas, valendo-se do arcabouço de estudo e
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equações apresentado neste trabalho, e varrendo o espaço de parâmetros, possivelmente
interagindo com os autores de cada esquema. Segundo, a implementação e avaliação ex-
perimental de cada esquema, permitindo uma avaliação mais precisa (embora os desafios
e dificuldades associados às implementações sejam óbvios). A terceira e mais importante
ação, um desafio proposto à comunidade de pesquisa, é a investigação de novos algorit-
mos de assinatura digital eficiente para live streaming de alta definição que proporcionem
um nível de segurança aceitável.
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Abstract. The Sybil attack consists on the indiscriminate creation of counterfeit
identities by a malicious user (attacker). An effective approach to tackle such
attack consists of establishing computational puzzles to be solved prior to grant-
ing new identities. Despite its potentialities, solutions based on such approach
do not distinguish between identity requests from correct users and attackers,
and thus require both to afford the same cost per identity requested. To tackle
this problem, in this paper we propose the use of adaptive computational puzzles
to limit the spread of Sybils. We estimate a trust score of the source of identity
requests in regard to the behavior of others. The higher the frequency a source
requests identities, the lower its trust score and, consequently, the higher the
complexity of the puzzle to be solved by the user(s) associated to that source. Re-
sults achieved by means of an experimental evaluation evidence our solution’s
ability to establish more complex puzzles to potential attackers, while minimally
penalizing legitimate users.

Resumo.O ataque Sybil consiste na criação indiscriminada de identidades
forjadas por um usúario malicioso (atacante). Uma abordagem promissora
para mitigar esse ataque consiste em conceder novas identidades mediante
a resoluç̃ao de desafios computacionais. Apesar de suas potencialidades, as
soluç̃oes baseadas em tal abordagem não distinguem solicitaç̃oes de usúarios
corretos das de atacantes, fazendo com que ambos paguem o mesmo preço por
identidade solicitada. Para lidar com esse problema, neste artigo propõe-se o
uso de desafios adaptativos como limitanteà disseminaç̃ao de Sybils. Estima-
se um grau de confiança da fonte de onde partem as solicitações de identidade
em relaç̃ao às demais. Quanto maior a frequência de solicitaç̃ao de identi-
dades, menor o grau de confiança e, conseqüentemente, maior a complexidade
do desafio a ser resolvido pelo(s) usuário(s) associado(s)̀aquela fonte. Resulta-
dos obtidos por meio de experimentação mostram a capacidade da solução de
atribuir desafios mais complexos a potenciais atacantes, penalizando minima-
mente usúarios leǵıtimos.

1. Introdução
O ataqueSybil [Douceur 2002] representa um dos mais elementares ataques de auten-
ticidade em redes P2P, e consiste na criação de múltiplas identidades falsas, denomi-
nadas identidades (ou pares)Sybil. A idéia motivadora desse ataque é que um atacante
possa controlar a maioria, ou pelo menos uma parte significativa, das identidades pre-
sentes na rede. Deste modo, toda interação entre pares terá grande chance de ser mediada
por uma das identidades controladas e alterada da forma que mais aprouver ao seu con-
trolador [Barcellos and Gaspary 2006]. Um atacante com várias identidades falsas pode
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também subverter algoritmos baseados em votação, manipulando com isso a reputação de
pares ou conteúdos compartilhados na rede. Mais ainda, o ataqueSybilserve como base
para o lançamento de outros ataques em redes P2P, tais como Eclipse [Singh et al. 2006]
eFree-riding[Feldman et al. 2006].

Uma abordagem bastante promissora para mitigar ataquesSybil consiste em
atribuir ou renovar a concessão de identidades aos usuários solicitantes mediante a
resolução de desafios computacionais [Borisov 2006]. A idéia por trás da exigência da
resolução de desafios é que pares legı́timos provem suas boas intenções com a rede, com-
prometendo uma parte de seus recursos. Ao mesmo tempo, pares maliciosos interessados
em criar múltiplas identidades serão obrigados a passar grande parte de seu tempo pro-
cessando desafios e, portanto, consumindo recursos, o que reduz seu poder de assumir um
número elevado de identidades.

Diversos trabalhos foram publicados propondo o emprego de desafios com-
putacionais para o gerenciamento de identidades em redes P2P [Castro et al. 2002,
Borisov 2006, Rowaihy et al. 2007]. Apesar de suas potencialidades, as propostas que
adotam tal abordagem não fazem distinção entre solicitações de identidades oriundas de
usuários corretos e de atacantes. A medida que ambos estão sujeitos ao pagamento do
mesmo preço (computacional) por cada identidade solicitada, essas propostas podem não
ser efetivas quando os recursos computacionais dos atacantes são muito superiores aos
que os usuários legı́timos dispõem. Assumindo desafios de uma determinada dificuldade,
atacantes comhardwarede maior capacidade conseguiriam resolver um conjunto muito
superior de desafios e, com isso, obter um número elevado de identidades. Aumentar
uniformemente a dificuldade dos desafios poderia, no outro extremo, tornar proibitivo o
ingresso de pares legı́timos à rede.

Para lidar com essa limitação, neste artigo propõe-se o uso de desafios adapta-
tivos como estratégia de contenção contra a disseminação deSybils. Em contraste com as
propostas existentes na literatura, nossa solução estima um grau de confiança dafontede
onde parte a solicitação de identidade em relação ao comportamento das demais fontes.
No contexto deste trabalho,fontepode referir-se à estação de um usuário (identificada
pelo seu endereço IP), à rede local a qual a estação pertença, a um sistema autônomo
(Autonomous System, AS), etc. Essa decisão depende essencialmente da granularidade
que se deseje ou seja possı́vel adotar para a fonte (por exemplo, no caso de usuários posi-
cionados atrás de redes usando NAT, a granularidade a ser considerada é associar todos os
usuários daquela rede a uma única fonte).À medida que aumenta a frequência com que
novas solicitações por identidades partem de uma dada fonte, diminui a confiabilidade
da mesma. Consequentemente, maior será a complexidade do desafio computacional a
ser resolvido antes que a identidade solicitada seja obtida pelo(s) usuário(s) associado(s)
àquela fonte. Para avaliar a eficácia da solução proposta na contenção de ataquesSybil,
foram realizadas simulações considerando traços históricos de solicitação de identidades
em uma comunidade P2P. Os resultados obtidos mostram a capacidade da solução em
atribuir desafios computacionais mais complexos a potenciais atacantes, ao passo que
usuários legı́timos são minimamente penalizados.

O restante do artigo está organizado como segue. A Seção 2 discute alguns
dos principais trabalhos relacionados ao gerenciamento de identidades em redes P2P.
A Seção 3 apresenta o mecanismo proposto para o uso de desafios adaptativos como
uma proteção ao ataqueSybil, enquanto que a Seção 4 descreve a avaliação conduzida
para avaliar a eficácia da mesma. A Seção 5 discute questões relacionadas ao emprego
da solução proposta em arcabouços P2P. Por fim, a Seção 6 conclui o artigo com as
considerações finais e possı́veis desdobramentos para pesquisas futuras.
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2. Trabalhos Relacionados
As investigações conduzidas para lidar com ataquesSybil podem ser classificadas de
acordo com o mecanismo utilizado para garantir a autenticidade dos pares. As princi-
pais classes são(i) soluções baseadas emidentidades fracas, e (ii) soluções baseadas em
identidades fortes. A primeira reúne soluções em que cada par possui ampla autono-
mia para criar sua própria identidade. Nesse caso, são estabelecidas estimativas para
número de identidadesSybilque sãoaceitaspelos demais pares. Tais estimativas podem
ser úteis, por exemplo, para aplicações que tolerem uma fração previsı́vel de paresSybil.
As soluções propostas por Yu Haifenget al. [Yu et al. 2006, Yu et al. 2008] e George
Daneziset al. [Danezis et al. 2005] são exemplos. Ambas exploram redes sociais para
estimar o limite máximo de identidadesSybil presentes na rede em um dado momento.
No entanto, elas apresentam problemas de violação de anonimidade e incapacidade de
garantir autenticidade dos pares.

A segunda classe, por sua vez, reúne soluções nas quais os pares apenas podem
obter identidades junto a entidades certificadoras. A principal vantagem é a dificuldade
de um par criar e controlar várias identidades. No entanto, tais soluções podem diminuir
a escalabilidade da rede P2P e inserir um ponto único de falha. Mais ainda, podem exigir
que usuários confiem em entidades certificadoras desconhecidas, além de tornar inviável
o acesso de potenciais usuários (por exemplo, quando for necessário informar dados pes-
soais ou pagar taxas para obter uma identidade). As propostas que se enquadram nessa
classe buscam minimizar algumas das conseqüências danosas da introdução de uma en-
tidade central. Por exemplo, em [Morselli et al. 2006] e [Aberer et al. 2005] os autores
focaram na descentralização da infra-estrutura de distribuição de chaves públicas (Public-
Key Infrastructure, PKI). No entanto, essas propostas requerem a troca de uma grande
quantidade de mensagens entre os pares, além de dependerem da colaboração de um
número mı́nimo de pares para funcionarem como esperado.

No artigo que descreve o ataqueSybil [Douceur 2002], Douceur argumenta que
não é possı́vel resolver o problema de autenticação sem fazer uso de algum grau de
centralização. Com base nessa afirmativa, e considerando as severas limitações decor-
rentes do uso de entidades certificadoras, tem ganhado força a corrente de soluções em
que a concessão de identidades é feita mediante a resolução de desafios computacionais.
O principal objetivo é causar a diminuição da capacidade que usuários maliciosos tem
de criar identidades falsas, sem abrir mão das caracterı́sticas “natas” de redes P2P (por
exemplo, escalabilidade, descentralização e autonomia dos pares).

As soluções baseadas em desafios computacionais tem apresentado bons resulta-
dos ao utilizarem desafios que são criados ou verificados de forma distribuı́da. Nikita
Borisov [Borisov 2006], por exemplo, mostrou a viabilidade da utilização de desafios
gerados de forma distribuı́da e periódica, propondo uma solução na qual os pares que
participaram da geração do desafio são capazes de validar a resolução dos mesmos. Em
[Rowaihy et al. 2007], por sua vez, propõe-se um esquema com múltiplas entidades ge-
radoras de desafios. Esse esquema requer que, para a obtenção de identidades, usuários
contatem uma dessas entidades e resolvam uma seqüência de desafios propostos.

Apesar de promissoras, as soluções existentes não abordam a questão do dimen-
sionamento da complexidade dos desafios. Ao utilizarem desafios com mesma comple-
xidade computacional para todos os usuários, o problema que surge é buscar o melhor
ponto de equilı́brio entre usar desafios mais complexos para coibir atacantes com alto
poder computacional, e não tão complexos, para não penalizar usuários legı́timos com
hardwaremenos capacitado. Nesse contexto, a utilização de um peso e uma medida
na atribuição dos desafios tenderá a favorecer os atacantes em detrimento dos usuários
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legı́timos. O diferencial da proposta deste artigo é parametrizar a dificuldade dos desafios
de acordo com o comportamento que cada fonte apresentar na rede. Os usuários associa-
dos a fontes cujo comportamento seja mais similar ao comportamento médio das demais
fontes serão beneficiados com desafios menos complexos. Por outro lado, usuários as-
sociados a fontes com comportamento atı́pico deverão arcar com desafios mais custosos
para a obtenção de identidades.

3. Proposta de Soluç̃ao para Combater AtaquesSybils

A solução proposta neste artigo visa estabelecer o uso de desafios computacionais adap-
tativos para o gerenciamento de identidades em redes P2P. De uma forma geral, há três
questões chave associadas à adoção de desafios adaptativos: (i) como caracterizar o com-
portamento das fontes (ou dos usuários associados às mesmas), (ii ) como calcular o custo
de um desafio a partir dos comportamentos observados, e (iii ) como adaptar os desafios
considerando a dinâmica do comportamento dos usuários da rede, observados pelo sis-
tema como fontes de requisições de identidades. Cada uma dessas questões é abordada
nas subseções a seguir.

3.1. EmpregandoTaxas de Recorr̂enciaspara Caracterizar Comportamentos

Para permitir a caracterização do comportamento das diversas fontes de solicitação de
identidades, duas métricas são introduzidas no contexto deste artigo:taxa de recorr̂encia
da fonte(φ) e taxa de recorr̂encia da rede(Φ). A primeira reflete a frequência com que
os usuários associados a uma determinada fonte solicitam novas identidades ao serviço
debootstrapda rede P2P em um intervalo de tempotw (comtw > 0). A segunda, por sua
vez, reflete a frequência média com que as fontes recorrem ao serviço debootstrappara
solicitar novas identidades.

O valor da taxa de recorrência da rede é calculado segundo a Equação 1, a qual
utiliza a média harmônica das taxas de recorrências das fontes. Nessa equação,φi repre-
senta a taxa de recorrência dai-ésimafonte da rede P2P. Note que o caso em queφi = 0
equivale à situação em que nenhum usuário da fontei solicitou alguma identidade; nesse
caso, tal fonte não é conhecida e, portanto, não é considerada para o cálculo da taxa de
recorrência da rede.

Φ =
n

n
∑

i=0

1

φi

(1)

É importante frisar que a média harmônica foi escolhida em detrimento de outras
medidas estatı́sticas (média simples, média geométrica e a mediana) por ser especialmente
resistente a alterações causadas por recorrências muito discrepantes do padrão observado
(outliers). Essa caracterı́stica é desejável e extremamente importante, uma vez que torna
mais difı́cil para atacantes manipularem o comportamento da rede (por exemplo através
de um ataque em conluio) para tornarem-se menos suspeitos. A resistência da taxa de
recorrência da rede a ataques em conluio é avaliada em maior profundidade na Seção 4.

3.2. Calculando o Grau de Confiança a partir dos Comportamentos Observados

Considerando que o objetivo de um ataqueSybil é controlar uma fração significativa de
identidades na rede P2P, para executá-lo o atacante deverá solicitar um grande número de
identidades ao serviço debootstrap. A consequência direta desse comportamento é um
aumento da taxa de recorrência da fonte associada ao atacante. Por outro lado, é esperado
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que as fontes com usuários legı́timos recorram minimamentepara solicitar identidades
(por exemplo, no momento que se registrarem na rede P2P). Logo, a idéia principal para
conter ataquesSybil é atribuir desafios mais complexos ao(s) usuário(s) associado(s) às
fontes cujas taxas de recorrência se tornarem superiores à taxa de recorrência da rede.

A partir da comparação entre o comportamento de cada fonte (inferido a partir de
φ) e do comportamento considerado padrão para a rede (inferido a partir deΦ), é calculada
a relação entre as taxas de recorrências da fonte e da rede(ρ). Obtida de acordo com
a Equação 2, ela assume valores menores que zero para indicar quantas vezes a taxa de
recorrência da fontei é menor que a da rede, e maiores que zero para indicar quantas
vezes a taxa de recorrência da fontei é maior.

ρ =







− Φ(t)
φi(t)

seφi(t) < Φ(t)
φi(t)
Φ(t)

seφi(t) ≥ Φ(t)
(2)

A relação entre as taxas de recorrências da fonte e da rede (ρ) serve como base
para o cômputo dograu de confiança da fonteorigem das solicitações de identidade (C).
Esse grau, estimado para cada instantet de acordo com a Equação 3, assume valores no
intervalo[0, 1]: em um extremo, valores mais próximos de 1 indicam uma maior confiança
sobre a legitimidade do(s) usuário(s) associado(s) à fonte em questão; no outro extremo,
valores mais próximos de 0 indicam maior desconfiança, isto é, uma maior probabilidade
de que o(s) usuário(s) associados à fonte em questão está(ão) lançando um ataqueSybil.
A complexidade do desafio computacional aplicado ao(s) usuário(s) será determinada
pelo grau de confiança da fonte ao(s) qual(is) ele(s) está(ão) associado(s), no momento
da solicitação de uma nova identidade. A Equação 3 é normalizada de modo que os
extremos 0 e 1 representem total desconfiança e total confiança sobre uma determinada
fonte, respectivamente.

C(t) = 0.5 −
arctan(a × (ρ − c)(1+2×b))

π
(3)

A Figura 1 mostra quatro diferentes configurações que ilustram como varia o grau
de confiança obtido para uma determinada fonte em função deρ. Nessas configurações, os
termosa, b e c da Equação 3 assumem valores arbitrários e desempenham um importante
papel no controle da agressividade com que as configurações decrescem, da amplitude e
da translação das mesmas, respectivamente.

A partir da Figura 1 é possı́vel observar duas propriedades importantes que a
Equação 3 apresenta. A primeira reside no fato do valor de confiança ter variações
mı́nimas para valores deρ mais próximos de 0 (situação em que a fonte se comporta de
forma semelhante ou igual à média da rede), proporcionando assim uma certa tolerância
na avaliação dos comportamentos das fontes. Considerando por exemplo a configuração
(a = 0, 1 , b = 2 , c = 0) na Figura 1, dentro do intervalo−2 ≤ ρ ≤ 2, variações são
pouco consideradas, por serem ligeiramente semelhantes ao padrão observado na rede.
Os comportamentos que desviam significativamente desse intervalo, no entanto, terão
atribuı́dos menores (ou maiores) valores de confiança, como pode ser observado pelas
súbitas variações da configuração(a = 0, 1 , b = 2 , c = 0) nos intervalos−5 ≤ ρ ≤ −2
e 2 ≤ ρ ≤ 5. A segunda propriedade reside no fato de ser assintótica em 0 e 1. Desse
modo, paraρ → −∞ ouρ → +∞, sempre haverá um valor de confiança associado.
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Figura 1. Exemplos de valores para os par âmetros a, b, e c da Equaç ão 3 para
cálculo do grau de confiança da fonte

3.3. Lidando com a Din̂amica do Comportamento dos Usúarios da Rede

Uma caracterı́stica importante de redes P2P é a ampla autonomia concedida aos pares.
Desse modo, os pares podem entrar e sair da rede de acordo com seus interesses e disponi-
bilidade, sem depender de entidades externas. Um dos possı́veis desdobramentos dessa
dinamicidade é a ocorrência de variações constantes (e eventualmente significativas) do
padrão de comportamento tanto das fontes quanto da rede P2P como um todo. A seguir,
é discutido como o mecanismo proposto lida com a dinâmica dos comportamentos obser-
vados.

A Equação 3, embora seja capaz de determinar a confiança de uma determinada
fonte no instantet, não considera o histórico de comportamento da mesma. Com o ob-
jetivo de representar de modo apropriado o grau de confiança de uma determinada fonte,
ao mesmo tempo considerando o histórico do comportamento da mesma, é inserido na
solução um parâmetroβ, o qual permite o cálculo da confiança suavizada,Cs, conforme
apresentado na Equação 4. O parâmetroβ é um fator de suavização que determina o peso
do passado no cálculo do valor de confiança para o instante atual (t), e assume valores
no intervalo (0,1]. Em um extremo, valores deβ mais próximos de 0 conferem um peso
maior ao comportamento histórico da fonte em questão. Em outro extremo, valores de
β mais próximos de 1 dão um peso maior ao comportamento atual da fonte. No caso
especial em queβ = 1, o valor de confiança atual (tal como calculado pela Equação 3) é
considerado integralmente, sendo o passado totalmente desconsiderado.

Cs(t) = β × C(t) + (1 − β) × C(t − 1) (4)

A adição do parâmetroβ ao cálculo da confiança é importante para tratar ade-
quadamente as alterações no comportamento de cada fonte de solicitação de identidades.
Em particular, as alterações intencionais e repentinas de comportamento, de usuários in-
teressados em obter benefı́cios, como ostraidores, são capturadas e refletidas no grau
de confiança da fonte à qual o mesmo está associado. Um traidor é um atacante que
busca angariar altos valores de confiança em sistemas de reputação e passa, então, a se
aproveitar dela para prejudicar outros pares, ou obter vantagens indevidas. O correto di-
mensionamento do valor deβ, nesse contexto, pode impedir que um traidor manipule a
solução proposta de modo que a fonte em que se situa consiga (ou recupere) rapidamente
uma alta confiança do sistema. Na medida em que o passado é considerado para deter-
minar o presente, somente aquelas fontes cujos usuários apresentem bom comportamento
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histórico serão considerados confiáveis.

Outra questão importante, ainda em relação à dinâmica do comportamento da
rede, reside no fato de que as taxas de recorrência podem variar em épocas diferentes. Por
exemplo, é razoável esperar que em determinados perı́odos mais usuários estejam inte-
ressados em ingressar na rede P2P e, consequentemente, mais requisições por identidades
sejam realizadas. Por outro lado, também é razoável esperar uma queda no número de
usuários que ingressam na rede em outros perı́odos, o que se reflete em menos requisições.
Sem considerar essa sazonalidade no comportamento dos usuários (e da rede como um
todo), usuários legı́timos podem ser considerados suspeitos pela solução proposta caso
suas fontes solicitem identidades com maior frequência, mesmo que estejam acompa-
nhando o comportamento dos demais usuários. Por outro lado, caso todas as solicitações
desde o inı́cio (t = 0) fossem consideradas, seria mais fácil para um atacante lançar
mão de ataquesSybils. Isso seria possı́vel visto que a quantidade de requisições cresce-
ria indefinidamente, consequentemente ofuscando as altas taxas de recorrência de fontes
suspeitas.

Para acomodar questões de sazonalidade no comportamento dos pedidos de iden-
tidades, optou-se por utilizar umajanela deslizante– um intervalo de tempotw, que
se inicia no passado e termina no momento presente – para restringir a quantidade de
requisições a serem consideradas no cálculo das taxas de recorrência de cada fonte e da
rede. Note quetw corresponde ao tempo considerado para calcular a taxa de recorrência
φ de cada fonte no sistema e, consequentemente, a taxa de recorrência da rede,Φ (tal
como discutido na Subseção 3.1). A medida em que o tempo passa, a janela avança em
passos com duraçãotd (comtd ≤ tw); com isso, as solicitações de identidade mais antigas
vão sendo desconsideradas, dando lugar à solicitações mais recentes, as quais são mais
representativas do estado atual da rede P2P.

4. Avaliação da Soluç̃ao Proposta
Para avaliar a viabilidade técnica, a eficácia e a eficiência do uso de desafios adapta-
tivos para combaterSybilem redes P2P, foi realizada a implementação prototı́pica de um
serviço debootstrap. Por meio desse protótipo, foram executados diversos experimentos,
considerando solicitações sintéticas de identidades baseadas em traços históricos de uma
comunidade P2P. Como resultados da avaliação conduzida, procurou-se observar que (i)
os desafios computacionais propostos para usuários legı́timos penalizam minimamente os
mesmos, (ii ) desafios atribuı́dos a potenciais atacantes possuem maiores complexidades
computacionais, e (iii ) a solução proposta é robusta e resiliente mesmo na presença de
uma fração significativa de atacantes, bem como sob a ocorrência de ataques em conluio.

O restante desta seção está organizado como segue. A Subseção 4.1 descreve a
configuração do ambiente considerado na análise (caracterı́sticas dos traços históricos de
solicitações de identidades usados, parâmetros da solução, etc.). A Subseção 4.2, por sua
vez, apresenta os resultados obtidos pela solução proposta na contenção de ataquesSybil.

4.1. Configuraç̃ao do Ambiente de Experimentaç̃ao
A Tabela 1 apresenta um resumo das caracterı́sticas do traço utilizado nos experimentos,
dos valores para os parâmetros envolvidos na solução, e a caracterı́stica dos ataquesSybil
considerados na análise da eficácia e eficiência da proposta. Cada um destes é discutido
em detalhes a seguir.

Os experimentos foram feitos com base em traços históricos de solicitações de
identidades na comunidade P2P fechada Bitsoup [Bitsoup.org 2009]. Uma vez que a ad-
missão na comunidade é feita mediante autenticação por usuário e senha, e a criação de
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Tabela 1. Informaç ões sobre o ambiente considerado na avaliaç ão experimental.

Caracterı́sticas do Traço Empregado

Duração 15 dias

Quantidade de identidades solicitadas 625.079 identidades

Número de fontes distintas 44.315 fontes

Intervalo médio entre requisições 2,08 segundos

Quantidade média de requisições por fonte 14,21 identidades

Parâmetros da Solução

a 0,1

b 2

c 5

β 0,125

Duração da Janela (tw) 8 horas

Passo da Janela (td) 1 hora

Estratégias de Ataque

Taxa de requisição por fonte atacante 1; 1,25; 1,5; 2; e 2,5 requisições/hora

Quantidade de fontes atacantes 1; 100; 500; 1.000; e 2.000

novas contas é moderada, assumiu-se para os fins da avaliaç˜ao que o traço não contém re-
gistros de ataquesSybils. Essa premissa baseia-se na idéia de que o custo necessário para
criar e manter diversas identidades falsas em uma comunidade fechada com moderação é
de várias ordens de grandeza maior do que em uma comunidade aberta sem moderação.

Os traços considerados registram atividades de solicitação de identidades durante
15 dias consecutivos. Durante esse perı́odo, foram obtidas625.079 identidades, solici-
tadas por44.315 fontes distintas, perfazendo uma média de14, 21 solicitações de identi-
dades por fonte, e uma taxa global de 1 solicitação a cada2, 08 segundos.

Os parâmetros envolvidos na experimentação foram definidos como segue. O
valor de β foi definido como0, 125, isto é, o comportamento histórico do grau de
confiança possui um peso de 87,5% sobre o valor atual. Esses valores mostraram-se ade-
quados, após sucessivas experimentações (omitidas neste artigo por questões de restrição
de espaço), para impedir que fontes com histórico demal comportamentoalcançassem
valores elevados de confiança ao tornarem-se repentinamentebem comportadas. Os va-
lores dea, b e c, por sua vez, foram definidos como0, 1, 2 e 5, respectivamente, visando
controlar a forma como a relação entre as recorrências se reflete no grau de confiança
obtido pela fonte. Com esses valores, uma taxa de recorrência da fonte similar ou igual
a da rede (φ ≃ Φ) fará com que a fonte alcance um grau de confiança de aproximada-
mente 1 (por exemplo, vide configuraçãoa = 0, 1 , b = 2 e c = 5 na Figura 1). A janela
deslizante tem duração de 8 horas (tw = 8×60 min) e desliza de hora em hora (td = 1×60
min). A duração de 8 horas mostrou ser adequada considerando as caracterı́sticas da co-
munidade Bitsoup.org (materalizadas nos traços históricos estudados), sendo capaz de
capturar adequadamente o comportamento passado de cada usuário, e ao mesmo tempo
desconsiderando solicitações que não refletem mais o estado atual da rede. O desliza-
mento de hora em hora, por sua vez, mostrou-se adequado para capturar a evolução nos
comportamentos dos participantes da rede, sem impor uma sobrecarga maior ao processo
de cálculo do grau de confiança.

Para avaliar cenários em que a rede encontra-se sob ataqueSybil, foram injetadas
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artificialmente solicitações maliciosas de identidades,considerando duas estratégias di-
ferentes. Na primeira, o atacante lança um ataqueSybil a partir de uma única fonte. A
segunda estratégia, por sua vez, considerou que o atacante possui a sua disposição um
determinado número de fontes. Nesse caso, o ataqueSybil realizado é distribuı́do, com
solicitações partindo de cada uma das fontes sob o controle do atacante – cada fonte so-
licita uma quantidade pequena de identidades, de modo que não sejam classificadas como
suspeitas. Em ambos os casos, busca-se avaliar a quantidade de identidades que um ata-
cante consegue solicitar por meio do ataqueversusa dificuldade do desafio que o sistema
atribui para cada nova solicitação vinda de uma das fontes envolvidas no ataque.

4.2. Resultados Obtidos e Ańalise

Para organizar a discussão dos resultados obtidos, primeiramente é discutida a sobrecarga
causada a usuários legı́timos, em situações em que não há ocorrência de ataquesSybilna
rede P2P. Em seguida, é avaliada a efetividade da solução na contenção de ataquesSybil,
e o impacto que estes causam nos desafios com os quais usuários legı́timos terão de arcar.
Por fim, é analisada a sua resiliência em situações em que diversos atacantes agem em
conluio, com o propósito especı́fico de atacar a própria solução.

Sobrecarga Causada a Usúarios Leǵıtimos na Auŝencia de AtaquesSybil

A Figura 2 exibe a função cumulativa complementar de distribuição (Complementary
Cumulative Distribution Function, CCDF) das confianças calculadas para as solitações de
identidades partindo das fontes (consideradas legı́timas) do traço estudado.É importante
ressaltar que esse resultado refere-se somente às solicitações de identidade presentes no
traço original, não tendo sido perturbado pela ocorrência de ataquesSybil.
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Figura 2. CCDF do grau de confiança de solicitaç ões de identidades originadas
por fontes legı́timas

É possı́vel notar no gráfico da Figura 2 que a maioria das solicitações de iden-
tidade geradas pelas fontes é de alta confiança. Por exemplo, aproximadamente 45%
das solicitações de identidades foram realizadas por usuários oriundos de fontes com
confiança maior ou igual a0, 9. Em outras palavras, existe um grau de confiança igual
ou maior do que0, 9, para aproximadamente 45% das solicitações, de que as mesmas
não estejam relacionadas a um ataqueSybil. Esse percentual aumenta para 60% se con-
siderarmos as solicitações com confiança maior ou igual a0, 7, e para aproximadamente
75% se considerarmos aquelas com confiança maior ou igual a0, 5. Com esses valores de
confiança obtidos, uma significativa fração das fontes obterá desafios computacionais de
menor complexidade, logo causando mı́nimo impacto para os respectivos usuários.
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Um aspecto importante a ser discutido sobre os resultados da Figura 2 diz respeito
aos 25% das fontes com confiança menor que0, 5. Embora as fontes contidas no traço
sejam presumidamente legı́timas (isto é, não lançaram algum ataqueSybilcontra a rede
P2P), existem casos em que as fontes podem recorrer mais vezes que a média da rede
para solicitar identidades. Esse é o caso, por exemplo, em que vários usuários acessam a
Internet através de redes utilizando o mecanismo de NAT, o qual faz com que os mesmos
sejam associados à uma única fonte. De qualquer forma, o número de usuários afetados
no experimento executado foi mı́nimo. Pouco mais de 10% das fontes alcançou valores
de confiança menores ou iguais a0, 2.

Impacto Causado a Potenciais Atacantes

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos a partir do desdobramento do cenário ilustrado
na Figura 2 em cinco novos cenários, cada um sob os efeitos de um ataqueSybilgerado
artificialmente. Os ataques, em cada um dos cenários, são orquestrados por uma única
fonte (maliciosa). A principal diferença entre os mesmos reside nas taxas de solicitação
de identidades adotadas:1; 1, 25; 1, 5; 2; e2, 5 solicitações por hora, respectivamente.
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Cenários 1 a 5, fontes legítimas
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Cenário 2, fonte maliciosa, 1,25 sol./h
Cenário 3, fonte maliciosa, 1,5 sol./h

Cenário 4, fonte maliciosa, 2 sol./h
Cenário 5, fonte maliciosa, 2,5 sol./h

Figura 3. Resist ência da soluç ão proposta à ataques Sybil partindo de uma única
fonte maliciosa, considerando diferentes taxas de recorr ência da mesma

Uma observação importante em relação aos resultados apresentados na Figura 3
corresponde à influência do ataqueSybil sobre o grau de confiança obtido pelas fontes
legı́timas. Independente da taxa de solicitação de identidades adotada pelo atacante, as
curvas que mostram a distribuição do grau de confiança dos pares legı́timos mantêm-se
inalteradas e idênticas. Tal se deve à resistência da média harmônica – medida empre-
gada para calcular a taxa de recorrência da rede, conforme discutido na Seção 3.1 – à
presença de taxas de recorrência com desvio significativo em relação as das demais fontes.
Por questões de legibilidade, apenas uma curva é apresentada na Figura 3 para ilustrar a
distribuição do grau de confiança das fontes legı́timas.

Analisando os resultados da Figura 3 por uma perspectiva diferente, é possı́vel ob-
servar que um aumento gradual na taxa de recorrência da fonte maliciosa é suficiente para
que a mesma sofra quedas significativas no seu grau de confiança. Por exemplo, quando
a taxa de recorrência da fonte maliciosa corresponde a 1 solicitação por hora (cenário
1), aproximadamente 100% das solicitações de identidades partindo daquela fonte obteve
grau de confiança igual a0, 5 (isto é, um grau de confiança de0, 5 de que a solicitação
não está relacionada a um ataqueSybil). Para a taxa de1, 25, por sua vez, apenas 10% das
solicitações de identidades obteve grau de confiança maior ou igual a0, 3. No cenário 5,
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o mais extremo ilustrado, a taxa de2, 5 faz com que todas as solicitações de identidades
partindo da fonte maliciosa sejam consideradas como parte de um ataqueSybil(uma vez
que 100% das solicitações de identidade obteve grau de confiança 0). A consequência
direta das quedas observadas é a imposição, aos usuários associados à fonte maliciosa, de
desafios computacionais de complexidade computacional extrema.

Os resultados apresentados levam a duas conclusões distintas, dependendo da
perspectiva pela qual são analisados. Por um lado, evidenciam que a solução proposta
reage adequadamente ao aumento na taxa de recorrência das fontes, penalizando severa-
mente aquelas que recorrem a uma taxa muito maior que a média observada na rede. Por
outro lado, mostra que a solução compele as fontes a se “comportarem adequadamente”
– isto é, recorrendo harmonicamente em relação às demais fontes – caso não desejem ser
penalizadas com desafios computacionais mais complexos.

Resiliência da Soluç̃ao Proposta a Ataques em Conluio

Após ter-se analisado o efeito de um ataqueSybilconsiderando uma única fonte, avaliou-
se o efeito do ataque realizado de forma distribuı́da, isto é, considerando múltiplas fontes
como origem das solicitações de identidade. Nesse caso, ao invés de aumentar a taxa
de recorrência para obter mais identidades falsas, o atacante age em conluio com outros
atacantes (ou lança mão de umabotnetformada por várias estações zumbi conectadas à
Internet). São dois os objetivos do lançamento de um ataqueSybilem conluio. Primeiro,
busca-se aumentar a velocidade com que o atacante obtém identidades falsas na rede P2P,
sem ter de arcar com desafios mais complexos. Segundo, procura-se alterar a percepção
de normalidade da rede. Em outras palavras, parte-se da idéia de que mais fontes mali-
ciosas atuando com o mesmo comportamento tende a mudar a percepção sobre qual é,
efetivamente, o comportamento da maioria das fontes na rede.

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos considerando a nova estratégia de
ataque. Quatro cenários distintos são considerados, cada um com um número distinto
de fontes maliciosas à disposição do atacante: 100; 500; 1000; e 2000 fontes. Em todos
os cenários, cada fonte maliciosa atua a uma taxa de1, 5 solicitações de identidades por
hora. Essa taxa foi escolhida porque permite ao atacante obter um número significativo
de identidades e, ao mesmo tempo, passar mais despercebido como um atacante na rede
(conforme evidenciado na análise anterior).

Observe na Figura 4 que, mesmo utilizando uma quantidade extremamente alta
de fontes para lançar o ataqueSybil, o efeito que o atacante consegue exercer sobre o
padrão de normalidade da rede é relativamente limitado. Por exemplo, na Figura 4 (a),
70% das solicitações de identidades foram realizadas por fontes com confiança maior ou
igual a0, 5. Esse percentual decresce para 61% na Figura 4 (b), 56% na Figura 4 (c) e
aproximadamente 50% na Figura 4 (d).

Em contrapartida, as fontes associadas aos atacantes continuam a apresentar um
comportamento discrepante em relação às demais fontes. Apesar de os atacantes con-
seguirem algum sucesso no ataque em conluio, estes continuam a obter baixı́ssimos va-
lores de confiança (logo, desafios computacionais mais complexos). Com 100 fontes,
nenhuma solicitação obtém grau de confiança maior ou igual a0, 05. Embora haja um
ganho considerável no ataque para o caso em que 500 fontes são empregadas, apenas
13% das solicitações obtiveram confiança maior ou igual a0, 1. Para o caso com 1000
fontes, 15% das solicitações obtiveram confiança maior ou igual a0, 2, e para o caso
com 2000 fontes, 35% das solicitações. Esses resultados evidenciam, ao mesmo tempo,
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(a) 100 fontes maliciosas
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(b) 500 fontes maliciosas
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(c) 1000 fontes maliciosas
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Figura 4. Resili ência da soluç ão proposta à ataques Sybil partindo de v árias
fontes maliciosas, considerando uma mesma taxa de recorr ência

a robustez e a eficácia da solução proposta frente a ataquesSybil, mesmo quando estes
ocorrem em conluio. Mais importante, mostra que o atacante precisa dedicar uma gigan-
tesca quantidade de recursos para obter sucesso no ataques, tanto em termos defontes
distribuı́das (para despistar o esquema de diferenciação por fontes de solicitação), como
em termos de capacidade computacional (para resolver os desafios propostos).

5. Discuss̃oes sobre a Soluç̃ao Proposta

Conforme apresentado na Seção 3, nossa solução baseia-se na exigência da resolução de
desafios computacionais antes que potenciais usuários obtenham identidades que os per-
mitam ingressar na rede P2P.É importante frisar que a implantação da solução requer
mı́nimas alterações nasentidadesque compõem a rede. Considerando a sua instanciação
em um arcabouço P2P tal como o BitTorrent [Cohen 2003], por exemplo, uma sequência
de passos para a obtenção de identidades seria: (i) usuário solicitar uma identidade jun-
tamente aotracker; (ii ) tracker requisitar a resolução de um desafio computacional ao
usuário solicitante; (iii ) usuário responder aotrackero desafio computacional proposto; e
(iv) trackerconferir a resolução e continuar o processamento segundo o protocolo BitTor-
rent original, caso a resolução esteja correta. Nesse caso, as modificações mais significa-
tivas para instanciar a solução ficariam restritas aotracker – de modo que este passasse
a manter informações sobre taxas de recorrência dos usuários, calcular seus respectivos
valores para grau de confiança, e definir a complexidade do desafio computacional a ser
resolvido em função do grau de confiança atual.
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Sobre os parâmetros da solução proposta (a, b, c, β, tw, e td), atualizações na
valoração dos mesmos são necessárias para refletir mudanças de mais longo prazo nas
caracterı́sticas da rede (por exemplo, aumento do número de usuários ou mudanças no
perfil da comunidade). Nesse caso, ajustes nos parâmetros de tempos em tempos (na
ordem de meses, por exemplo) pode ser feito pelo administrador da rede, considerando
sua própria experiência ou com o apoio de heurı́sticas e/ou mecanismos automatizados.
Por outro lado, é importante mencionar que ajustes para adaptar a solução à mudanças de
mais curto prazo não são necessários, uma vez que as métricastaxa recorr̂encia da fonte
e taxa de recorr̂encia da redesão capazes de capturar variações no comportamento na
rede que ocorrem nesse perı́odo de tempo.

Focando agora no mapeamento do grau deconfiançaem complexidade do de-
safios, tal depende essencialmente da natureza do mesmo. Por exemplo, considere o de-
safio apresentado em [Douceur 2002]: dado um número aleatório suficientemente grande
y, encontrar dois númerosx ez em um perı́odo de tempo limitado tal que a concatenação
x|y|z, após processada por uma funçãohashsegura, leva a um número cujosn bits menos
significantes são todos 0. Uma vez que o tempo para resolver esse desafio é proporcional
a 2n−1, e o tempo para verificar a resolução é constante, uma estratégia de mapeamento
seria adotar uma funçãof(x), que recebe como parâmetro o grau de confiança, e retorna
um número inteiron que define a complexidade do desafio.

Por fim, em relação a materalização da noção de fonte, uma estratégia é con-
siderar um endereço IP, uma sub-rede ou um sistema autônomo como uma fonte dis-
tinta. Outra estratégia seria o uso de sistemas de coordenadas de rede, por exemplo o
Vivaldi [Dabek et al. 2004], para distinguir solicitações vindas de determinadas regiões,
cidades, estados, ou mesmo paı́ses.

6. Consideraç̃oes Finais
O emprego de desafios computacionais é uma alternativa que tem se mostrado promissora
para combater a ocorrência de ataquesSybilsem redes P2P, e que tem recebido massiva
atenção da comunidade de pesquisa. Entretanto, a falta de mecanismos que permitam lidar
adequadamente com situações em que existe significativa disparidade de poder computa-
cional entre usuários legı́timos e atacantes impede o seu uso mais efetivo e disseminado.
Para lidar com essa limitação, nesse artigo foi proposto o uso de desafios computacionais
adaptativos como limitante à disseminação deSybils.

Os experimentos realizados, embora não exaustivos, evidenciaram a capacidade
da solução proposta em diminuir a capacidade dos atacantes de criarem identidades falsas
de forma indiscriminada, ao mesmo tempo sendo favorável a usuários legı́timos, os quais
foram, em geral, penalizados minimamente. Ao calcular valores de confiança menores a
fontes com taxas de solicitação de identidade mais altas, os usuários (maliciosos) atrela-
dos a essas fontes tiveram de arcar com desafios computacionais de maior complexidade.
Por outro lado, os usuários associados a fontes presumidamente legı́timas (e que recor-
reram menos vezes para solicitar identidades), receberam desafios computacionais menos
complexos (dados os maiores valores de grau de confiança que as fontes em questão pos-
suiam perante a rede P2P).

Como trabalhos futuros, pretende-se (i) estender a solução proposta para capturar
o comportamento das fontes face o atraso associado à resolução dos desafios, posto que
hoje tal não é considerado por questões de simplicidade; (ii ) investigar um mecanismo
que apóie a valoração mais adequada dos parâmetros da solução proposta considerando
comunidades com caracterı́sticas distintas; e (iii ) instanciar a solução proposta em um
arcabouço P2P, por exemplo o BitTorrent.
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Abstract – In cases of disasters and emergency scenarios, due to lack of network 

infrastructure, first-responders can build mobile ad hoc networks to send information. 

However, the communication in these situations can suffer long interruptions. This 

paper proposes a security management framework to dynamically configure and 

reconfigure emergency networks, with goal to adapt the use of security components 

according to management information received by decision-maker responsible entities. 

The security management model includes the definition of security levels, management 

information base, protocol messages and events. The evaluations realized show an 

emergency network behavior with activation of security mechanisms if necessary. 

Resumo – Em casos de desastres e cenários de emergência, onde há carência de 

infra-estrutura de rede, equipes de resgate podem formar redes ad hoc móveis para 

envio de informações. Contudo, a comunicação nesses casos pode sofrer longas 

interrupções. Esse artigo propõe um modelo de gerenciamento de segurança para 

configurar dinâmica e autonomicamente redes de emergência, com objetivo de adaptar 

a utilização de componentes de segurança às informações de gerenciamento recebidas 

pelos nós responsáveis por tomada de decisões. O modelo de gerenciamento inclui a 

definição dos níveis de segurança, base de informações gerenciáveis, mensagens do 

protocolo e eventos. As avaliações realizadas mostram o comportamento de uma rede 

de emergência com a ativação de mecanismos de segurança quando necessário. 

1. Introdução 

Em situações críticas e de emergência, como em regiões isoladas, desastres 
ecológicos ou conflitos urbanos, geralmente não existe uma infra-estrutura de rede ou a 
mesma foi destruída. Os agentes humanos que atendem a essas situações necessitam do 
maior número de informações possível, tais como mapas, fotos aéreas e informações 
visuais que melhoram o entendimento dos problemas. 

Redes de computadores para suporte a emergência podem ser construídas em 
situações ocasionadas por desastres naturais, tecnológicos ou causados pelo homem nos 
quais é interrompido o funcionamento normal da economia e da sociedade. A utilização 
de redes de comunicação sem fio pode facilitar a coordenação de pessoas e equipes em 
regiões de desastres, para superar o desafio de comunicação nessas situações. 

Um fator que favorece a montagem de redes de emergência é a popularização de 
dispositivos móveis como notebooks, PDAs e celulares com mais recursos disponíveis, 
que podem ser utilizados por agentes de equipes que atendem a situações de 
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emergência.  Porém, deve-se considerar que as redes formadas por esses dispositivos 
possuem várias limitações, pois necessitam de certas condições que nem sempre são 
satisfeitas. Em redes de missões críticas, tais como situações de atendimento a desastres, 
a conectividade fim-a-fim é altamente suscetível à interrupção de comunicação. 

As redes móveis ad hoc (MANETs) se encaixam nesse tipo de cenário pela ausência 
de infra-estrutura e necessidade de conexões entre dispositivos móveis, com utilização 
de centros de controles com maiores recursos, roteadores sem fio, aparelhos móveis e 
nós sensores. 

Deve ser considerada a necessidade de se trabalhar em redes com conectividade 
intermitente ou com longos atrasos, através da utilização da arquitetura de rede DTN 
(Disruption Tolerant Networks) [1]. Através de um esquema de comunicação 
assíncrona, uma rede DTN pode ter melhor alcançabilidade, especialmente em redes 
com nós esparsos com as seguintes propriedades: comunicação baseada em mensagens 
assíncronas agregadas (bundles); não há necessidade de um caminho fim-a-fim, pois as 
mensagens podem ficar armazenadas nos nós até que seja estabelecida uma conexão; 
atrasos podem ser longos e variados; por fim, sua tolerância a altas taxas de erros. 

Dispositivos móveis podem ser utilizados pelos agentes em operações de resposta a 
situações críticas e de emergência. Componentes típicos dessas redes são ambulâncias, 
hospitais, veículos de transporte e bombeiros, além de agentes humanos atuando nas 
áreas de desastre. Um equipamento sem restrição de recursos, denominado centro de 
controle, será o responsável pela tomada de decisões e poderá detectar ataques à rede. 

Entre os ataques que a rede pode sofrer, pode-se destacar a perda de dados, a 
inundação da rede com mensagens extras, a corrupção das tabelas de roteamento, a 
falsificação de acks na rede ou a informação de falsas probabilidades de encontro. 

Apesar do potencial e impacto na vida humana, redes DTN são motivo de 
preocupações em relação à segurança e privacidade, o que limita suas aplicações. 
Possuem vulnerabilidades similares a outras redes sem fio, tais como a possibilidade de 
intrusos manipularem ou injetarem mensagens, limitarem a disponibilidade do sistema, 
confidencialidade e integridade dos sistemas. Além das técnicas tradicionais de 
prevenção, um gerenciamento confiável pode servir como base de segurança para 
cooperação dos nós e disseminação das informações. 

Além disso, características específicas desse tipo de redes, como mobilidade 
imprevisível e latência variável, tornam a segurança mais desafiadora. Devido à 
conectividade esporádica e grande possibilidade de atraso de transmissão de mensagens, 
é necessário eliminar mensagens expiradas e evitar vazamento de informações. 

O interesse em segurança varia dependendo do ambiente e aplicação, embora 
autenticação e privacidade sejam geralmente críticos [3]. Os requisitos de segurança em 
redes de emergência podem variar de acordo com as situações e cenários em que elas 
são utilizadas, pois há várias motivações para que sejam realizados ataques a essas 
redes. Os diversos componentes de segurança devem ser usados de acordo com o 
objetivo da rede em cada situação. 

Este trabalho propõe um modelo de gerenciamento de segurança adaptativo que 
habilita ou desabilita componentes de segurança e de roteamento em reação a ameaças 
representadas por intrusos em redes de emergência. O modelo inclui seleção de 
componentes de segurança, descrição de informação de gerenciamento, descrição de 
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mensagens e definição de eventos de segurança. De modo autonômico, componentes de 
segurança foram agrupados em níveis, que podem ser alterados em resposta a eventos de 
detecção de intrusos. O objetivo é evitar o efeito de ataques e economizar recursos com 
a ativação dos serviços de segurança somente quando for necessário. 

O conteúdo é apresentado em seções, sendo que essa primeira apresenta o problema 
abordado. A Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados e a Seção 3, o modelo de rede 
adotado para esse trabalho. A Seção 4 define os componentes de segurança utilizados no 
modelo de gerenciamento proposto. Aspectos para prover auto-gerenciamento são 
descritos na Seção 5. O modelo proposto é detalhado na Seção 6 e sua avaliação é 
apresentada na Seção 7. Na Seção 8, as conclusões e trabalhos futuros são apresentados. 

2. Trabalhos Relacionados 

Uma arquitetura para redes de emergência e alguns requisitos de segurança foram 
propostos em [3]. Segundo o estudo, muitos dos protocolos de segurança existentes não 
funcionarão bem se colocados para operar em redes de emergência. Muitas vezes será 
impossível entrar em contato com o servidor de interesse ou ter conectividade por um 
período suficientemente longo para transferir o material para a autenticação necessária. 

O modelo de segurança para a arquitetura DTN difere das redes tradicionais, pois o 
conjunto de princípios inclui os próprios roteadores [2]. A maior parte das técnicas de 
segurança envolve a autenticação mútua e a troca de dados restrita entre dois usuários da 
rede, deixando o restante da rede sem participação nesse processo. 

Tipicamente, soluções de redes móveis ad hoc têm sido modificadas e existem 
pesquisas de segurança distribuída, como o uso de autoridades certificadas distribuídas 
[4]. Soluções originais da comunidade de pesquisa de redes tolerantes a atrasos e 
desconexões incluem o uso da encriptação baseada na identidade [5], que permite aos 
nós receber informação criptografada com seu identificador público. 

Entre as propostas que têm sido publicadas relativas à segurança em redes DTN, em 
[6] foram apresentadas algumas idéias preliminares sobre a distribuição e gerenciamento 
de chaves para DTN, mas percebe-se que ainda são questões abertas. 

Em [7], sugere-se que o usuário DTN apresente sua chave pública para uma 
autoridade certificadora DTN para obter uma cópia assinada daquela chave e um 
conjunto de credenciais assinado para autorizar o usuário a utilizar serviços específicos, 
o que seria necessário apresentar para um roteador antes de poder utilizar o seu serviço. 

Este trabalho propõe também a integração de redes de sensores sem fio (RSSF) a 
redes de emergência. Para tanto, considera a utilização do modelo de gerenciamento de 
segurança proposto para RSSF em [8], bem como suas definições para os sensores. 

Tanto quanto podemos saber, não existe na literatura uma abordagem de 
provimento de segurança que seja dinâmica e considere os objetivos ou restrições de 
recursos das redes de emergência. 

3. Modelo de rede 

Redes formadas em situações de emergência são heterogêneas em hardware, com a 
utilização de notebooks, palmtops, celulares e nós sensores em sua composição e com 
várias tecnologias de rede para comunicação entre os nós. Alguns dos nós estão 
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conectados, enquanto os demais podem não ter conectividade. Tais conexões podem 
cair a qualquer momento, devido a falhas, deslocamentos ou outros tipos de eventos. 

Redes de emergência possibilitam uma variedade muito grande de configurações. A 
ampla diversidade de nós participantes, que vão desde nós sensores a centros de 
controle, a mobilidade e as aplicações impedem que a caracterização do problema de 
provimento de segurança seja feita de forma única, o que pode dificultar a proposta de 
uma solução aplicável a todos os casos. 

Do ponto de vista de segurança, o centro de controle é confiável, ou seja, não está 
sujeito a ataques, e não apresenta restrições de recursos como os outros nós participantes 
da rede. O centro de controle é origem ou destino de todas as mensagens da rede. 
Somente são considerados participantes autorizados na rede, para evitar os efeitos 
negativos da inclusão de possíveis intrusos. 

Objetiva-se neste trabalho propor soluções de segurança para redes de emergência 
com características de serem: planas, não há hierarquia de nós; heterogênea, com 
diversos tipos de dispositivos; móveis, com nós se deslocando na região abrangida pela 
rede; com conectividade intermitente, podendo haver perda de dados e atrasos na 
entrega de mensagens. 

4. Componentes de Segurança para Redes de Emergência 

Várias das propostas de segurança existentes requerem numerosas trocas de 
informações entre partes e envolvimento de um terceiro elemento confiável, ou 
requerem que sejam trocadas credenciais de autenticação comparativamente grandes 
antes de se iniciar a comunicação. 

Para redes tolerantes a interrupções com recursos de conexão preciosos, uma 
técnica fim-a-fim para segurança não é muito atrativa. Existe a possibilidade de utilizar 
recursos escassos para mensagens indesejáveis quando se transporta tráfego por todo o 
caminho até seu destino sem realizar autenticação e checagem de controle de acesso. 

Esse trabalho considera o roteamento dinâmico seguro, a seleção de prioridade de 
pacotes para replicação, a existência de mecanismos de detecção de intrusos, a 
utilização de técnicas de gerenciamento de chaves, a possibilidade de criptografia salto-
a-salto e fim-a-fim, bem como um esquema de revogação de nós. 

As soluções de segurança de maior interesse para este trabalho foram organizadas e 
classificadas em componentes de acordo com seus objetivos.  

4.1. Roteamento dinâmico seguro 

Redes de emergência são baseadas na auto-configuração, auto-manutenção e auto-
otimização. A maior parte dos protocolos de roteamento propostos para redes DTN não 
considera o aspecto da segurança como um dos objetivos principais. Assim, torna-se 
importante considerar o roteamento para garantir a segurança da rede. 

O ataque mais simples consiste em fazer com que um nó descarte todos os pacotes 
que recebe. Para protocolos de repasse, cada descarte é um pacote perdido, pois não há 
cópia em outros nós. A melhor defesa em redes DTN contra ataques de perda maliciosa 
de pacotes é o uso de caminhos múltiplos. 

Em alguns protocolos de roteamento, tabelas de frequências de contato dos nós são 
propagadas em uma forma replicada de cada nó para todos os outros. Sem autenticação, 

34 Anais



 

 

intrusos poderiam propagar informações incorretas sobre as tabelas de roteamento de 
qualquer nó. 

Os protocolos de roteamento mais divulgados foram considerados: Direct Delivery, 

repasse de mensagens somente ao destinatário; PRopHet, repasse das mensagens para 
nós com maior probabilidade de entrega; Epidemic, distribuição de cópias das 
mensagens para toda a rede; Spray and Wait, distribuição de um número determinado de 
cópias para cada mensagem, que é dividido por dois a cada salto no modo binário [12]. 

Um intruso pode inundar continuamente a rede com envio de pacotes para qualquer 
nó e nunca repassar qualquer pacote recebido de outros nós. O uso de flags para indicar 
replicação de maior prioridade pode auxiliar nesse caso e ainda ser indicador para 
caracterizar urgência e consequente tempo de vida (TTL) das mensagens, pois há 
mensagens que perdem o sentido se não forem entregues em certo espaço de tempo. 

As aplicações que utilizam a rede de emergência podem obrigar a definição de 
prioridade das mensagens, por exemplo: Baixa, Média, Alta ou Urgente. Mensagens 
definidas como urgentes possuem um tempo de vida determinado pelo centro de 
controle e inferior ao das demais, para descarte após término desse tempo. 

4.2. Detecção de intrusos 

A detecção de intrusos em redes de emergência deve lançar mão de mais técnicas 
diferentes das redes convencionais, devido à diferença nos modelos, ataques e recursos. 
Dois tipos de técnicas podem ser utilizados para detecção de intrusos: centralizada ou 
descentralizada. Na técnica centralizada, o centro de controle é responsável por detectar 
intrusos, visto que possui um grande conjunto de informações à sua disposição, o que 
facilita o processo de detecção. Na técnica descentralizada, alguns ou todos os nós 
executam operações simples para detectar intrusos [4]; a grande vantagem é a 
disponibilidade instantânea da informação, visto que os nós podem detectar os ataques 
exatamente no momento em que eles ocorrem. 

Muitos ataques são facilitados se o intruso conseguir influenciar o protocolo de 
roteamento da rede, manipulando a comunicação entre nós legítimos com corrupção de 
tabelas de roteamento, replicação de mensagens antigas, injeção de mensagens 
maliciosas na rede ou modificação do conteúdo de mensagens válidas. 

4.3. Revogação de nós 

A detecção de intrusos é normalmente seguida da revogação dos nós com 
comportamento indevido. A revogação é a exclusão do nó da rede, tornando impossível 
para ele a comunicação com seus vizinhos. Esse processo deve ser autenticado para 
evitar a revogação de nós autênticos por intrusos. Como os nós não são protegidos 
contra violação física no modelo utilizado nesse trabalho, é mais seguro permitir 
somente ao centro de controle promover a revogação de nós. De outra forma, um nó 
intruso autenticado pela rede, provavelmente originado de uma violação física, poderia 
isolar nós autênticos, promovendo outros tipos de ataques de negação de serviço.  

4.4. Técnicas Criptográficas 

Os processos de criptografia têm como objetivo comum impedir que uma 
determinada entidade denominada intruso obtenha informações sigilosas. Os objetivos 
da rede devem determinar qual técnica de criptografia tem de ser usada, tais como 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 35



 

 

formas de encriptação e assinatura. Se os dados da rede são confidenciais, a encriptação 
tem de ser usada. De outro lado, somente assinatura pode ser utilizada para evitar 
adulterações e enganos. 

4.4.1. Encriptação 

Encriptação é uma técnica para adicionar privacidade a mensagens da rede. Isso 
pode ser um processo fim-a-fim, feito uma vez por mensagem, ou um processo salto-a-
salto, feito cada vez que uma mensagem atinge um nó de repasse. 

A abordagem desse trabalho considera mensagens que tem os centros de controle 
como origem ou destino, além da presença de vários roteadores pela rede. Apesar de não 
ser indicada para redes DTN, em situações mais críticas, a criptografia fim-a-fim pode 
ser utilizada nesse contexto para garantir maior confiabilidade na comunicação, através 
de verificação de integridade ou autenticação de origem e destinatário das mensagens. 

Protocolos DTN devem prover um meio de encriptar elementos de forma que 
mensagens em trânsito não possam ser lidas na prática. O protocolo de agregação não 
provê nenhuma confidencialidade para a origem ou destino [2]. Similarmente, 
protocolos DTN devem possibilitar a aplicação de uma verificação de integridade de 
maneira que a identidade do nó origem seja provada e alterações em partes específicas 
da mensagem possam ser detectadas. 

Em redes DTN, o tempo de expiração das credenciais provê um mecanismo para 
lidar com sistemas de compromisso. Esse tempo deve ser grande suficiente para que os 
atrasos envolvidos na propagação da renovação e resposta não resultem em revogações 
indevidas de credenciais, e também não ocorra uma inundação contínua da rede com 
mensagens de requisição de renovação do conjunto de credenciais. 

4.4.2. Assinatura 

Assinatura é um processo criptográfico que adiciona um código autenticado como 
uma chave a uma mensagem e o recebedor tem que conhecer a chave para verificar a 
assinatura. As chaves podem ser compartilhadas fim-a-fim e permitir verificação 
somente pelo centro de controle ou compartilhadas pelos nós vizinhos para permitir a 
verificação salto-a-salto. Técnicas de assinatura tornam possível a autenticação e 
integridade na comunicação. O uso dessas técnicas de segurança pode evitar a inserção 
de pacotes falsos e a adulteração de mensagens. 

Uma das diferenças das redes DTN é que uma mensagem autenticada usando uma 
assinatura digital, a princípio, pode ser verificada por qualquer elemento da rede no 
caminho. Se a mensagem contém informação suficiente, então qualquer nó pode pelo 
menos verificar a exatidão criptográfica da assinatura [4]. 

4.4.3. Gerenciamento de chaves 

Um esquema de distribuição de chaves seguro e eficiente permite a autenticação 
dos nós da rede. O controle de acesso à rede pode impedir e eliminar diversos tipos de 
ataques, a menos que o inimigo comprometa nós legítimos da rede. A captura e a 
adulteração de um nó podem permitir ao inimigo utilizar as chaves armazenadas nesse 
nó. É necessário prever quais chaves podem ser descobertas a partir dessa adulteração. 

Em redes DTN, ambos usuários e nós encaminhadores possuem pares de chaves e 
certificados, e os certificados dos usuários também indicam a classe de serviço [7]. Nós 
podem enviar seus pacotes com assinatura com sua chave privada, o que produz uma 
assinatura digital para o agregado específico. A assinatura permite aos recebedores 
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confirmar a autenticidade do nó origem, a integridade da mensagem e os direitos 
relativos à classe de serviço, através do uso da chave pública do nó que enviou. 

As características das redes DTN exigem novas abordagens para que seja possível 
atender os requisitos de segurança necessários a algumas aplicações. Por isso, nenhum 
esquema de gerenciamento de chaves ainda é reconhecido como adequado [6]. 

4.4.4. Criptografia baseada na identidade 

Como uma área recente de pesquisa, os mecanismos que utilizam criptografia 
baseada na identidade [5] fornecem muitos dos benefícios da criptografia de chave 
pública e reduzem o overhead envolvido na obtenção e verificação de chaves públicas. 
Embora esse mecanismo sofra alguns inconvenientes por requerer que os destinatários 
se comuniquem com um servidor, parece que simplesmente pré-estabelecer chaves para 
alguns nós com suas chaves privadas pode oferecer operações razoavelmente eficientes 
em redes com atrasos e interrupções, com um risco aceitável de segurança. 

Pode-se utilizar criptografia de chave pública como o ponto de partida para a 
geração de chaves. Roteadores e usuários finais recebem pares de chaves 
pública/privada, e um usuário tem de obter uma cópia assinada dessa chave pública de 
uma autoridade certificada da rede DTN. Todos os roteadores são considerados como 
pré-equipados com cópias de uma ou mais chaves públicas certificadas por autoridade 
DTN e o usuário então apresenta a chave assinada com a mensagem a ser encaminhada. 

 No primeiro roteador DTN, a chave pública é usada para validar o remetente e a 
classe de serviço requisitada. Mensagens válidas são então assinadas novamente com a 
chave do roteador para o encaminhamento. Utilizando essa técnica, somente no primeiro 
salto roteadores necessitam de certificados para usuários e os demais roteadores podem 
confiar na autenticação dos roteadores anteriores para verificar a autenticidade. Além de 
os roteadores descartarem o tráfego o mais cedo possível se a autenticação falhar, essa 
técnica também apresenta o benefício de evitar que ataques de negação de serviço 
prejudiquem o desempenho da rede. 

5. Decisões Autonômicas 

Redes de emergência têm de ser auto-adaptáveis, configurando seus componentes 
para o uso racional dos recursos. Neste trabalho, componentes de segurança são 
configurados baseados em eventos gerados por sistemas de detecção de intrusos.  

Eventos de detecção de intrusos configuram autonomicamente componentes de 
segurança. Intrusos detectados pelo centro de controle são revogados usando mensagens 
autenticadas. Quando ocorre detecção de maneira descentralizada, um evento de 
detecção de intruso é gerado e componentes de segurança são ativados, mas o nó 
suspeito não pode ser revogado, pois somente o centro de controle é confiável. 

Tabela 1 – Eventos de detecção de intrusos e ações 

Evento Ação 
Centro de controle detecta um novo intruso - Intruso é revogado 

- Nível de segurança aumenta 
Um nó detecta novo intruso - Nível de segurança aumenta 

A Tabela 1 exibe eventos e ações autonômicas geradas pelos eventos. Em geral, a 
detecção de um intruso é suficiente para alterar o nível de segurança, porque indica que 
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o atual nível de segurança permitiu a entrada de intrusos; todavia, em algumas situações, 
o nível de segurança pode ser alterado após a detecção de mais de um intruso. 

No trabalho relatado neste artigo, foram definidos níveis de segurança para facilitar 
decisões autonômicas baseadas em eventos recebidos. Em cada nível de segurança, 
alguns componentes de segurança são ligados para proteger a rede dos intrusos. O nível 
de segurança da rede aumenta com a evidência de intrusos e pode também ser 
decrescido em situações de recursos mínimos. Componentes de segurança, como a 
detecção de intrusos, podem ser desligados para economizar energia em parte dos nós. 

A Tabela 2 mostra os níveis de segurança. O serviço de detecção de intrusos 
centralizado está sempre habilitado e não aparece na tabela. Quando o centro de controle 
detecta um nó intruso, ele é revogado. Em todos os níveis, pode-se utilizar flags para 
indicar replicação de maior prioridade. 

Tabela 2 – Níveis de segurança para problemas autonômicos 

Nível Componentes de segurança utilizados 
Baixo - Sem detecção de intrusos nos roteadores 

- Controle de acesso habilitado 
- Protocolo de roteamento epidemic 

Médio - 10% dos nós executam detecção de intrusos 
- Controle de acesso habilitado 
- Criptografia salto-a-salto habilitada 
- Protocolo de roteamento PropHet 

Alto - 20% dos nós executam detecção de intrusos 
- Criptografia salto-a-salto habilitada 
- Encaminhamento de pacotes com prioridade 
- Protocolo de roteamento spray and wait 
- Controle de acesso habilitado 

Crítico - Roteadores executam detecção de intrusos 
- Criptografia fim-a-fim e salto-a-salto habilitadas 
- Replicação de pacotes de alta prioridade 
- Protocolo de roteamento spray and wait 
- Controle de acesso habilitado 

No primeiro nível, mais baixo, apenas o controle de acesso é habilitado como 
componente de segurança. Isso deve evitar que a rede consuma recursos ao encaminhar 
pacotes não autorizados. Como não há conhecimento das probabilidades de encontro, os 
nós utilizam o protocolo de roteamento epidemic. 

No nível Médio, alguns roteadores habilitam a detecção de intrusos e também é 
ativada criptografia salto-a-salto. Os componentes escolhidos nesse nível implicam em 
uma sobrecarga de processamento e rede, devendo-se utilizar o conhecimento já 
adquirido da rede para os cálculos do protocolo de roteamento PRopHet. 

No nível Alto, a detecção de intrusos é estendida para 20% dos nós. Como a 
replicação de mensagens no roteamento é crucial para conseguir a tolerância a ataques, 
passa-se a utilizar o protocolo spray and wait no modo binário. De acordo com a 
presença de intrusos, a priorização das mensagens pode auxiliar na identificação das 
mensagens que devem ser replicadas, o que também impede que falsas confirmações de 
recebimento sejam consideradas. 
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O nível Crítico é iniciado se, ainda com o nível Alto ativo, intrusos são detectados. 
Esse modo somente tem de ser usado se nós intrusos ainda são detectados quando toda a 
utilização de criptografia salto-a-salto está ativa. Nesse nível, todos os componentes de 
segurança apresentados são utilizados e considera-se que nós intrusos conhecem 
algumas chaves da rede. Assim, utiliza-se criptografia redundante, fim-a-fim e salto-a-
salto. Dessa forma, um intruso terá de conhecer várias chaves para ter acesso às 
mensagens da rede. Todos os roteadores que armazenam e repassam as mensagens 
passam a utilizar a detecção de intrusos. A presença de grande número de mensagens na 
rede e possivelmente mensagens não confiáveis indica que deve haver maior seleção de 
mensagens a serem replicadas. Passa-se a replicar somente mensagens definidas como 
alta prioridade para comunicação entre os nós e o centro de controle. 

Quando recursos de energia descem a um nível mínimo, os nós podem reduzir o 
nível de segurança para aumentar o seu tempo de vida. Nesse caso, os componentes de 
segurança têm um custo de energia maior que a rede pode gastar. Como os nós estão no 
fim do seu tempo de vida, é melhor tentar trabalhar sem segurança do que gastar a 
energia restante com segurança. 

6. Modelo de Gerenciamento 

O modelo de gerenciamento, apresentado a seguir, é composto de uma base de 
informações de gerenciamento, mensagens trocadas e eventos.  O modelo considera que 
os componentes de segurança descritos acima podem ser parte de situações de 
gerenciamento. Nesse sentido, a configuração dos componentes de segurança é 
dinâmica, o que significa que eles podem ser incluídos, excluídos, ativados, e 
desativados em tempo de operação. Eventos fornecem informações para a rede no 
sentido de tornar possível a configuração e a re-configuração dos componentes de 
segurança de uma maneira autonômica.  

6.1. Base de Informações de Gerenciamento (MIB) 

Para configurar componentes de segurança, um número de objetos de 
gerenciamento foi definido para a MIB. Os objetos são organizados de acordo com o 
tipo de componente de segurança que os utilizam: criptografia, dados e administração.  

6.1.1. Criptografia 

Objetos booleanos indicam se o sistema usa uma função específica de segurança; 
seus nomes são auto-explicativos: Encriptação fim-a-fim, Encriptação salto-a-salto, 
Assinatura fim-a-fim, Assinatura salto-a-salto, e Criptografia baseada na identidade. 

6.1.2. Dados 

Vários tipos de controle de dados são enviados através da rede pelos nós ou pelo 
centro de controle. Uma parte deles foi definida pela MIB:  

Nível de segurança (Choice) ⇒ Baixo (0), Médio (1), Alto (2), Crítico (3); 
Protocolo de roteamento (Choice) ⇒ Direct delivery (0), Epidemic (1), PRopHet (2), Spray and 
Wait (3); 
Utiliza priorização? (Boolean) ⇒ Indica se utiliza priorização dos pacotes; 
Intruso detectado? (Boolean) ⇒ Indica se um intruso foi detectado na rede; 
Identificador do intruso (ID) ⇒ Identificador do intruso detectado; 
Identificador de nó revogado (ID) ⇒ Identifica o nó intruso para ser revogado; 
Lista de nós revogados (List) ⇒ Lista de nós suspeitos e revogados; 
Lista de chaves revogadas (List) ⇒ Lista de chaves revogadas por um nó. 
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6.1.3. Administração 
Tempo de Vida de Mensagens (Integer) ⇒ Indica o TTL das mensagens que não forem urgentes; 
Tempo de Vida de Mensagens Urgentes (Integer) ⇒ Indica o TTL das mensagens que foram 
definidas como urgentes; 

Mensagens de gerenciamento enviadas (Integer) ⇒ número de mensagens de gerenciamento 
enviadas pelo nó; 
Mensagens de gerenciamento recebidas (Integer) ⇒ número de mensagens de gerenciamento 
recebidas pelo nó; 
Mensagens de dados enviadas (Integer) ⇒ número de mensagens de dados enviadas pelo nó; 
Mensagens de dados recebidas (Integer) ⇒ número de mensagens de dados recebidas pelo nó; 

Além dessas informações que podem ser enviadas através da rede e requisitadas 
pelos centros de controle, as informações relativas a chaves utilizadas devem ser 
armazenadas nos nós para a criptografia, mas não podem ser enviadas pela rede por 
questões de segurança. 

6.2. Definição das Mensagens 

O modelo propõe um gerenciamento de segurança orientado por mensagens, onde 
mensagens de controle são usadas para ativar ou desativar componentes: detecção de 
intrusos, utilização de criptografia, protocolos para roteamento dinâmico seguro, seleção 
de prioridade de pacotes para replicação, entre outros. Uma mensagem indicando a 
presença de um intruso colocaria a rede em estado de alerta. Como a identificação 
precisa do intruso não é possível, a rede tem de reduzir as possibilidades de 
comunicação do intruso de forma a anular seus efeitos. 

O modelo de gerenciamento deste trabalho propõe também a integração de redes de 
sensores sem fio a redes de emergência. Para tanto, considera a utilização do modelo 
proposto em [8] bem como suas definições e utiliza o formato das mensagens do 
protocolo de gerenciamento MannaNMP [9], que descreve os serviços providos e o 
formato das mensagens, assim como a base de informações de gerenciamento. 

Um número de mensagens de gerenciamento foi definido e é listado a seguir. Em 
termos do modelo gerente/agente, elas são do tipo set e são usadas para estabelecer ou 
alterar os valores dos objetos, como definido no protocolo MannaMNP.  

6.2.1. Mensagens para criptografia 

As mensagens são para: ativação de encriptação fim-a-fim; ativação de encriptação 
salto-a-salto; ativação de assinatura fim-a-fim; ativação de assinatura salto-a-salto; 
ativação de criptografia baseada na identidade. 

6.2.2. Mensagens de dados 

As mensagens definidas são: mudança no nível de segurança (mudança de 
configuração dos componentes de segurança); mudança no protocolo de roteamento; 
utilização de priorização das mensagens; detecção de intruso (coloca a rede em estado 
de alerta e envia o identificador do intruso para o centro de controle); revogação de nós 

(inclui o identificador do nó revogado na lista); revogação de chave (inclui a chave 
revogada na lista de chaves revogadas de nós recebedores). 

6.2.3. Mensagens para administração 

As mensagens são para alteração do tempo de vida das mensagens, diferenciando 
entre as que foram ou não definidas urgentes. 
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6.3. Eventos 

Na ocorrência de eventos, os nós enviam mensagens para informar o centro de 
controle. Essas mensagens são usadas pelo centro de controle para alterar a configuração 
da rede, o que pode ser feito imediatamente ou algum tempo depois. No caso de redes 
hierárquicas, as mensagens seriam encaminhadas para os maiores níveis de hierarquia 
até alcançar o gerente. Nós intermediários podem tomar decisões em resposta aos 
eventos informados, o que torna a rede mais inteligente e pode diminuir o fluxo de 
mensagens. Para reduzir o uso de recursos, a responsabilidade de monitoramento de 
alguns ou todos os eventos é atribuída ao centro de controle ou somente a alguns nós. A 
comunicação baseia-se no protocolo MannaNMP e utiliza mensagens de trap. 

Os eventos definidos são os seguintes: Detecção de intruso (nó identificou um nó 
suspeito); Revogação de chave (um nó intruso foi revogado); Inserção de novo nó (um 
novo nó vizinho foi identificado com chaves da rede e não teve sua participação na rede 
confirmada); Nível mínimo de energia (um nível mínimo de energia de um nó foi 
alcançado, as chaves desse nó têm de ser revogadas). 

7. Avaliação 

Para validar o modelo de gerenciamento aqui apresentado, um conjunto de 
simulações foi realizado, para verificar a utilização dos diversos níveis de segurança. O 
objetivo é mostrar o comportamento da rede de emergência em cada nível, para 
justificar a manutenção dos níveis inferiores enquanto a presença de intrusos não tiver 
sido constatada. 

Como se espera que somente pessoas preparadas atuem na região de um desastre, as 
simulações consideraram uma rede móvel e heterogênea, com o número total de nós 
variando entre 30 e 120 nós, além de um centro de controle fixo com maior raio de 
transmissão. Os demais nós são distribuídos pela rede de forma aleatória e deslocam-se 
de acordo com probabilidades definidas. Os nós participam de grupos, que representam 
agentes humanos nas regiões de desastre e veículos como ambulâncias, bombeiros e de 
transporte. Os pontos de interesse foram definidos como duas regiões de desastre, uma 
região com hospitais e outra com abrigos. Os nós se deslocam entre as regiões, como 
pode ser visualizado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Cenário das simulações 
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Por considerar o deslocamento em uma região urbana, o cenário utiliza um mapa e 
as rotas procuram obter o menor caminho possível para o destino dos nós. Foi utilizado 
o padrão de mobilidade “Shortest Path Map Based Movement” [10], que é uma 
derivação do “Random Waypoint”, onde os nós usam o algoritmo de Dijkstra para o 
menor caminho para definir a rota do local atual até um destino selecionado de maneira 
randômica, através dos caminhos disponíveis. 

Com exceção do centro de controle, os demais nós se movimentam de acordo com a 
necessidade de recursos, através da região abrangida pela rede, que possui tamanho de 
4500 x 3400 metros. Considera-se que veículos transportam vítimas das regiões de 
desastre para hospitais ou abrigos, enquanto agentes caminham nas regiões para prestar 
atendimento às vítimas e também enviar informações para toda a equipe de resgate. 

Para considerar as características da rede DTN, utilizou-se o simulador The ONE 
(Opportunistic Networking Evaluator) [11], que simula um modelo de comunicação 
tolerante a interrupções, no qual os nós seguem o paradigma guardar-carregar-repassar 
mensagens (store-carry-foward), podendo mantê-las em um buffer caso o nó não tenha 
conexão direta com o destino. Cada teste foi executado repetidamente, no mínimo oito 
vezes, sendo alterada a semente geradora do padrão de mobilidade. 

O número de nós intrusos foi definido como 3% dos participantes da rede, sendo o 
menor valor possível de 2 intrusos. Somente existe conexão entre dois nós quando 
ambos estão dentro do respectivo raio de transmissão. Esse raio foi definido como 100m 
para os nós e 400m para o centro de controle, enquanto a velocidade de transmissão dos 
dados foi 250kBps e o buffer de mensagens 10MB para cada nó. Mensagens são geradas 
a cada 30-45 segundos por algum nó da rede. Foi simulado um período de 24 horas. 

A cada simulação, foi verificada a alteração do nível de segurança dos nós, bem 
como os tempos em que isso ocorre, apresentados nos gráficos a seguir. 

 
Figura 2 - Tempo para alcance dos níveis de segurança 

Como todos os nós iniciam a simulação no nível de segurança Baixo, esse não 
aparece na Figura 2. Pode-se observar que houve alteração no nível de segurança apenas 
no segundo cenário, com 60 nós participando da rede. O nível Alto foi alcançado 
somente com 90 nós participantes e o nível Crítico com 120 nós. 

A Figura 3 mostra que, apesar da conectividade imprevisível (DTN), a propagação 
das mensagens de gerenciamento atinge toda a rede. Quando há alteração do nível de 
segurança, todos os nós da rede alcançam o nível enviado pelo centro de controle. 
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Figura 3 - Número de nós por nível de segurança ao fim de cada simulação 

Um modelo de gerenciamento de segurança, como apresentado nesse trabalho, 
permite equilibrar a disponibilidade da rede e a utilização de recursos, ligando e 
desligando as soluções de segurança quando necessário. Entretanto, o gerenciamento 
também poderia ter impacto na quantidade de mensagens. Verificou-se que o número de 
mensagens de gerenciamento criadas é muito inferior em relação às demais mensagens 
da rede, atingindo o máximo de 3% no caso em que o nível Crítico é atingido. 

Considerando o modelo apresentado, é possível avaliar três cenários distintos: 

1 - Rede sem segurança: Nesse caso, a disponibilidade da rede pode ser 
comprometida pela presença de intrusos, reduzindo a produtividade da rede; 

2 - Rede com uso constante de algumas soluções de segurança: Nesse caso, a 
presença de intrusos é evitada ou reduzida, aumentando a disponibilidade da rede, mas o 
consumo de recursos aumenta para executar essas soluções de segurança; 

3 - Rede com gerenciamento de segurança para ativar soluções de segurança 
somente quando necessário. Se nenhum intruso é detectado, a rede pode utilizar poucos 
componentes de segurança, minimizando o consumo de energia para prolongar o tempo 
de vida da rede. Quando a rede detecta um intruso, a solução de gerenciamento aumenta 
o nível de segurança evitando o efeito do intruso. 

A utilização de recursos no terceiro cenário com mecanismos de segurança 
dependerá da presença de intrusos. No melhor caso, somente sistemas centralizados de 
detecção de intrusos executam, sem execução nos nós. Quando um primeiro intruso é 
detectado, o gerenciamento de segurança começa a ativar soluções de segurança através 
do envio de mensagens. As soluções de segurança serão ligadas gradualmente, evitando 
o efeito dos intrusos. Em grandes redes, a rede pode ser dividida em setores e as 
soluções de segurança podem ser ativadas somente onde intrusos são detectados. 

Foi possível verificar nas simulações que a utilização do modelo de gerenciamento 
de segurança resulta em vantagens independente do número de nós da rede, pois 
nenhum cenário demonstrou necessidade de utilizar todos os componentes de segurança 
inicialmente. Somente no cenário com maior número de nós atingiu-se o nível de 
segurança Crítico, sendo que todos os cenários preservaram a confiabilidade da rede. 

Apesar das características DTN da rede de emergência, verificou-se que as 
mensagens de gerenciamento enviadas alcançam todos os nós participantes. 
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8. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Esse artigo apresenta um modelo de gerenciamento de segurança adaptativo para 
redes de emergência. O objetivo é evitar o efeito de ataques e economizar recursos ao 
ativar os componentes de segurança somente quando for necessário. 

O modelo propõe o auto-gerenciamento da rede. De maneira autonômica, o centro 
de controle pode configurar níveis de segurança nos nós, adaptando a utilização de 
componentes de segurança para evitar o efeito dos intrusos. Um evento de detecção de 
intrusos gera decisão autonômica que altera o nível de segurança da rede. 

Apesar da conectividade imprevisível nessas situações, verificou-se que algumas 
poucas mensagens são necessárias para implementar o gerenciamento de segurança e 
que essas alcançam todos os nós participantes. É possível economizar recursos sem 
perca de produtividade da rede enquanto não há evidência de intrusos.  

Como trabalhos futuros, propõe-se o estudo de soluções de segurança específicas 
para os protocolos de roteamento de redes DTN, bem como alterações de componentes 
do gerenciamento de acordo com o tipo de ataque detectado. 
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Pedro H. Calais Guerra1, Marco Túlio Ribeiro1, Dorgival Olavo Guedes1, Wagner Meira Jr.1
Cristine Hoepers2, Klaus Steding-Jessen2, Marcelo H. P. C. Chaves2

1Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte, MG.

2CERT.br - Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
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Resumo. Neste trabalho, analisamos padrões de disseminação de spams que
podem ser inferidos a partir das listas de destinatários abusadas por spammers.
A partir da determinação de conjuntos de endereços IP que abusam consistente-
mente os mesmos destinatários, caracterizamos propriedades da disseminação
de listas de destinatários desses conjuntos que podem ser utilizadas como critérios
para identificação e detecção de spams. Nosso estudo revela que até 100% dos
destinatários abusados por um endereço IP são também alvo de endereços IPs
geograficamente próximos na rede, e que é possı́vel isolar grupos de spammers
considerando apenas a origem e o destino das mensagens de spam.

Abstract. In this work, we analyze spamming dissemination patterns that can
be inferred from spam’s recipient lists. From the set of recipients associated to
each source IP address, we determined the sets of IP numbers that systemati-
cally abuse the same targets. We then caracterized how those sets abuse their
recipient lists and unveil properties that may be employed as spam mitigation
criteria. Our study unveils that up to 100% of the recipients targeted by a given
IP address are also targeted by other IP addresses geographically close within
the network and that it is possible to determine spammers considering only spam
source and targets.

1. Introdução
O spam é um dos maiores problemas de abuso da infraestrutura da Internet [Hayes 2003,
Cranor and LaMacchia 1998]. Relatórios recentes apontam que entre 82% e 92% das
mensagens recebidas por seus servidores são spams [MAAWG 2009] e o prejuı́zo que
essa prática acarreta às empresas e à sociedade em geral é avaliado em vários bilhões de
dólares [Sipior et al. 2004].

O combate ao spam se caracteriza por uma evolução constante das técnicas de
detecção das mensagens indesejadas, motivada pelo aumento da sofisticação das tecnolo-
gias adotadas pelos próprios spammers [Goodman et al. 2007]. Essa evolução acontece
tanto no modo como disseminam suas mensagens pela rede, buscando maximizar o volu-
me de mensagens que enviam enquanto mantêm sua identidade oculta, quanto na forma
como constróem o conteúdo das mensagens [Pu and Webb 2006].
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No que se refere à forma de atuação na rede, a tendência mais clara que pode ser
percebida é a de que os originadores de spam primam por dispersar ao máximo seus
abusos [Kokkodis and Faloutsos 2009, Calais et al. 2009], dificultando enormemente a
identificação individual de cada emissor de spam, seja ele um bot ou uma máquina que
se comporta como proxy ou mail relay aberto. O fato da maior parte das máquinas de
usuários comprometidas para enviar spam ser identificada na rede por endereços IP di-
nâmicos [Xie et al. 2007] torna o problema ainda mais desafiador. Um fenômeno simi-
lar ocorre na geração do conteúdo dos spams: evita-se ao máximo gerar mensagens de
conteúdo idêntico, o que facilitaria a identificação dos abusos. Inserir aleatoriedade nas
mensagens é uma prática comum entre spammers.

Por esses motivos, buscar critérios que consigam identificar similaridades entre
as diferentes origens do spam é um caminho relevante para melhorar as técnicas de
bloqueio de spams ou conseguir, ao menos, manter a efetividade do combate às men-
sagens indesejadas [Li and Hsieh 2006]. Em relação à ofuscação das mensagens, ex-
istem técnicas que tentam desfazer esse processo a partir da identificação de campan-
has [Calais et al. 2008, Yeh and Lin 2006], que são grupos de mensagens que, embora
sejam diferentes, possuem um alto grau de similaridade e têm a mesma finalidade. A
identificação de campanhas já se mostrou uma técnica eficaz para identificação de spams
e caracterização da atuação de spammers [Calais et al. 2008]. Para fins de caracterização,
a principal aplicação da identificação de campanhas é fornecer um critério de sumarização
dos spams e revelar estratégias de geração do conteúdo dessas mensagens.

No entanto, campanhas de spam, em geral, apresentam curta duração e por isso
são insuficientes para caracterização de padrões de longo prazo de spammers. Neste tra-
balho exploramos uma dimensão, complementar e ortogonal às campanhas, que permite
analisar novas caracterı́sticas do tráfego de spam: os destinatários das mensagens. A
principal motivação para analisar o conjunto de destinatários alvo dos spams é que ele
é uma caracterı́stica marcante de um spammer: por mais que ele altere sua origem na
rede e o conteúdo de suas campanhas de spam, o destinatário das mensagens não pode
ser ofuscado, sob pena dos servidores SMTP responsáveis pela entrega não serem ca-
pazes de identificá-lo. Os destinatários, portanto, tendem a ser um importante invariante
que identifica e representa um spammer individual ou conjunto de spammers. O objetivo
deste trabalho é explorar essa dimensão e mostrar seu potencial em identificar spammers
em um grão mais grosso que endereços IP e, possivelmente, colaborar para o estabelec-
imento de novos critérios de detecção e mitigação do spam. Em particular, a análise das
listas de destinatários permite observar aspectos de intensidade e dispersão dos abusos
que a análise de campanhas isoladamente não permite.

A metodologia do trabalho consiste em avaliar as relações entre os endereços IP
de origem de spam e os destinatários visados por eles, bem como as interseções entre os
destinatários utilizados por diferentes origens. A nossa proposta para identificar e carac-
terizar spammers a partir de listas de destinatários consiste em três etapas bem definidas.
A primeira etapa refere-se à coleta dos dados, realizada a partir de honeypots de baixa
interatividade. Em seguida, extraı́mos o endereço IP de origem de cada mensagem, assim
como seus destinatários, e agrupamos os endereços IP de acordo com a similaridade de
suas listas de destinatários. Os grupos de endereços IP determinados representam diferen-
tes spammers (ou grupo de spammers que atuam sob a mesma lista). A terceira parte da
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metodologia consiste em analisar cada um dos grupos em termos de suas campanhas de
spam, diversidades de origens e tamanho de listas de destinatários, entre outros critérios.

O trabalho está organizado como se segue. A seção 2 detalha a estratégia de coleta.
Na seção 3, é apresentada a estrátegia para encontrar spammers a partir de suas listas
de destinatários, cujas propriedades são estudadas na seção 4. Finalmente, os trabalhos
relacionados e as conclusões são apresentadas.

2. Coleta dos Dados
A captura das mensagens de spam consideradas neste trabalho foi realizada utilizando
honeypots de baixa interatividade. Os honeypots foram configurados de modo a simular
computadores com proxies e mail relays abertos, tradicionalmente abusados para o envio
de spam e para a realização de outras atividades maliciosas [Krawetz 2004].

Duas máquinas foram instaladas em redes brasileiras e outras quatro nos seguintes
paı́ses: Áustria, Holanda, Estados Unidos e Uruguai. O objetivo de implantar honeypots
em mais de um paı́s é obter uma visão global do problema do spam, livre de distorções
dos dados que poderiam ocorrer ao coletar spams apenas em um determinado local.

A captura de mensagens utilizou o software honeyd [Provos and Holz 2007] em
conjunto com subsistemas de emulação de SMTP e proxies HTTP e SOCKS desenvolvi-
dos para esse fim. Qualquer máquina que se conectasse à porta 25 de um dos honey-
pots teria a impressão de estar interagindo com um servidor SMTP configurado como
relay aberto, pronto a repassar as mensagens. Já máquinas que se conectassem a portas
tradicionais de proxies abertos seriam levadas a acreditar que suas conexões a servidores
SMTP externos seriam bem-sucedidas. Todas as transações efetuadas pelos subsistemas
do honeyd foram armazenadas em logs com informações como data e hora, IP de origem
da atividade e protocolo que foi abusado no honeypot. No caso do abuso ser a um proxy,
foi registrado também o endereço IP e porta de destino pretendidos como alvo da conexão.
Todas as mensagens SMTP observadas, seja por terem sido entregues ao relay ou por
terem passado pelos proxies, foram armazenadas com endereços de destino e conteúdo.

Outras informações eram obtidas através de processamento desses dados armazena-
dos através de consultas ao DNS e outras bases de dados apropriadas. De interesse par-
ticular para o objetivo deste trabalho, a partir dos endereços IP de origem das conexões
foram também obtidos o identificador do paı́s de origem da conexão (country code, CC,
obtido através das informações de alocação de enderecos IP mantidas nos arquivos de
estatı́sticas dos 5 Regional Internet Registries (RIR): AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC
e RIPE NCC) e o prefixo de rede onde o endereço estava contido. O endereço de correio
eletrônico de cada destinatário era processado para extrair o nome do domı́nio associado.

Os honeypots proveem uma visão de “dentro” da rede, coletando spams entre al-
guma origem anterior do processo de entrega da mensagem e o destino final. Assim, con-
seguimos observar vários domı́nios de correio eletrônico sendo visados como destino da
mensagens, o que nos garante um ponto de vista global [Pathak et al. 2008] para análise
do spam. Essa perspectiva fora de qualquer domı́nio especı́fico é chave para analisar
padrões de disseminação de listas de destinatários.

A tabela 2 exibe os números gerais da coleta realizada entre abril e outubro de
2009. Durante esses 5 meses, cerca de 600 milhões de endereços destinatários foram
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alvos de 40 milhões de spams (uma mensagem pode ser entregue a vários destinatários),
dentre os quais 97,4 milhões de destinatários são únicos. Dessa forma, cada destinatário
receberia, em média, cerca de 6 mensagens.

Tabela 1. Sumário geral dos Dados Utilizados no Trabalho

perı́odo de análise 13/05/2009 a 09/10/2009
número de mensagens 40.026.883

endereços IP de origem distintos 49.957
destinatários das mensagens 597.321.121

destinatários distintos 97.421.912
domı́nios de correio destino distintos 69.286

Uma vez de posse dos dados de todas as conexões, cada endereço de origem dis-
tinto foi identificado e todas as mensagens originadas daquela origem foram processadas.
Cada endereço de destinatário encontrado nessas mensagens era inserido em uma lista
para aquele endereço IP de origem. Repetições de um mesmo destinatário são contadas
para se obter o total de endereços que foram alvos de mensagens, bem como o total de des-
tinatários distintos. Além disso, mensagens de teste comumente enviadas por spammers
para encontrar na rede máquinas vulneráveis e que podem ser abusadas são identificadas
pelos honeypots. Essas mensagens, em geral, contém caracterı́sticas próprias como o
endereço IP que o spammer deseja testar no campo assunto da mensagem.

3. Agrupamento de Máquinas Disseminadoras de Spam
A partir da impressão inicial de que há uma repetição razoável de destinatários, o próximo
passo da metodologia consiste em um método que encontre grupos de origens de spams
que abusem os mesmos destinatários. Neste trabalho, consideramos como unidade dis-
seminadora de spam um endereço IP, mas outras granularidades (como sub-rede e Sistema
Autônomo) poderiam ser adotadas.
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Figura 1. número de mensagens recebidas por cada destinatário

A figura 1 mostra o grau de reincidência dos destinatários no conjunto de dados
analisado. Embora uma grande parte dos destinatários (48%) tenha recebido apenas uma

48 Anais



mensagem, a maioria dos endereços de correio recebeu entre duas e vinte mensagens.
Essa proporção é similar à apontada em outros trabalhos [Prince et al. 2005], que uti-
lizaram metodologias de coleta diferentes. Existe uma pequena parcela de destinatários,
suprimida da figura, que recebeu um volume ainda maior de mensagens (> 100). Esses
destinatários correspondem aos e-mails dos próprios spammers, que enviam mensagens
a si próprios para testar o envio de suas mensagens, e foi possı́vel confirmar esses ca-
sos porque essas mensagens são especialmente tratadas em nossos honeypots, conforme
explicado na Seção 2.

Para entender melhor a repetição dos destinatários no conjunto de dados analisa-
do, verificamos a proporção de destinatários associados a cada endereço IP. A figura 2
exibe esta proporção para os 300 IPs que mais tentaram enviar mensagens por meio dos
honeypots, responsáveis por 88% do tráfego observado. Os endereços estão ordenados
pela quantidade de destinatários abusados.

É possı́vel observar que os endereços IP que mais enviam mensagens tendem a
repetir os mesmos destinatários. No entanto, a maior parte dos endereços IP repetem
poucas vezes seus alvos.
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Figura 2. proporção de destinatários únicos

Verificamos, então, a sobreposição de destinatários entre diferentes endereços IP,
isto é, a proporção de destinatários que um endereço IP tentou atingir que foi encontrada
em outros endereços IP. Para nossa surpresa, esta proporção é bastante alta: em média,
72% dos destinatários alvos de um endereço IP são encontrados em algum outro (ou out-
ros) endereços. A figura 3 exibe um histograma onde a porcentagem de compartilhamento
de cada endereço IP com outros endereços é mostrada. Alguns deles, inclusive, chegam
a compartilhar mais de 90% de seus endereços com outros endereços. No conjunto de
dados analisado, apenas 0,2% dos endereços IP não compartilharam destinatários com
nenhuma outra origem, e 9,8% dos pares de endereços IP compartilham pelo menos um
destinatário entre si.

Esta sobreposição motivou o projeto de um algoritmo para determinar listas de
destinatários, isto é, conjuntos de endereços que são abusados pelos mesmos conjuntos
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Figura 3. proporção de destinatários de cada endereço IP compartilhada por
outros IPs

de endereços IP. Para analisar as sobreposições, montamos um grafo em que os nós são os
endereços IP e as arestas entre dois endereços indica que dois endereços compartilham um
número significativo de destinatários. Em termos de metodologia, a estratégia de aglutinar
endereços IP a partir de um grafo foi apresentada no CEAS 2006 [Li and Hsieh 2006]. Os
autores propõem o agrupamento de endereços IP a partir de critérios como a utilização
de uma URL comum ou a menção a um valor monetário igual no corpo da mensagem.
Nosso trabalho também agrupa endereços IP, porém, apoia-se em uma dimensão ainda
não explorada para tal fim — os destinatários das mensagens.

Em nossos experimentos, verificamos que a sobreposição mı́nima de 5% é su-
ficiente para agrupar as origens associadas ao mesmos destinatários. Exigimos que o
compartilhamento ocorra nos dois sentidos. Caso contrário, um endereço IP que enviou
poucas mensagens acabaria relacionado a um outro endereço que disparou um volume
grande de mensagens, simplesmente porque os destinatários do primeiro acabariam ocor-
rendo entre o grande número de destinatários do segundo.

Essa estratégia é capaz de separar endereços IP que compartilham destinatários
entre si de outros endereços que abusam outros destinatários, isolando e determinando
diferentes agentes disseminadores de spam. Na próxima seção, detalhamos algumas pro-
priedades dos agrupamentos de endereços IP encontrados.

4. Caracterização de Spammers
A instanciação do grafo de endereços IP para o conjunto de dados considerado no trabalho
resultou na estrutura exibida na figura 4. É possı́vel verificar que existem diversos com-
ponentes no grafo, representando diferentes grupos de endereços IP que consistentemente
enviam spams a conjuntos similares de destinatários. Cada componente é bastante denso,
possuindo arestas entre quase todos os seus membros. Alguns grupos, inclusive, chegam
a formar um clique, um sub-grafo em que há ligações entre todos os seus nós.

As tabelas 2 e 3 exibem informações gerais sobre os grupos de endereços IP en-
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Figura 4. grafo relacionando endereços IP que compartilham pelo menos 5% de
destinatários

contrados em relação à caracterı́sticas de rede e de conteúdo, respectivamente. Os sete
grupos de spammers, que respondem por cerca de 75% do tráfego de mensagens de spam
observado no nosso conjunto de dados, estão associados a origens diversas: Ásia (Fili-
pinas, Taiwan e China), Estados Unidos e Uruguai. É interessante observar, no entanto,
que cada grupo vem de um conjunto pequeno de endereços IP e muitos desses endereços
estão alocados ao mesmo prefixo de rede. Essa observação evidencia a localidade es-
pacial da origem dos abusos, que já é aplicada, por exemplo, como critério de detecção
de spams em sistemas baseados em reputação de endereços IP [Hao et al. 2009]. Esses
sistemas consideram que endereços IP próximos a outros que já enviaram spam possuem
uma probabilidade alta de também serem spammers.

Tabela 2. Sumário Geral dos 7 maiores grupos disseminadores de spam

id num. dest. num. dest. únicos CC de Origem num. IPs distintos num. prefixos de rede
1 127,6 milhões 3,1 milhões PH 64 8
2 92,3 milhões 13,0 milhões US 23 2
3 69,6 milhões 2,6 milhões TW 23 3
4 48 mil 42 mil UY 2 1
5 591 mil 397 mil TW 8 2
6 6,2 milhões 3,7 milhões CN 5 2
7 186,6 milhões 15,7 milhões US 4 1

A tabela 3 mostra objetivos e domı́nios de destino variados para as campanhas de
spam (determinadas pela técnica apresentada em [Calais et al. 2008]). Os endereços IP
do grupo 6, em particular, disseminaram 5 campanhas diferentes. Essas campanhas pode
ser evoluções uma das outras ou representar um caso em que um spammer se concentra
em disseminar campanhas de terceiros. Um trabalho futuro interessante é comparar essas
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campanhas em termos de conteúdo e estratégia de construção. O grupo 7 dissemina um
tipo de mensagem que não pretende vender nenhum produto ou serviço; são mensagens
que contém puramente texto aleatório com o propósito de viciar filtros de spam baseados
em aprendizagem estatı́stica. Este seria um abuso difı́cil de detectar aplicando-se uni-
camente uma técnica de detecção de campanhas, pois há poucas caracterı́sticas que se
mantém invariantes nesse tipo de ataque.

Tabela 3. Conteúdo e Principal Domı́nio de Destino dos 7 maiores grupos dis-
seminadores de spam

id duração (dias) num. campanhas assunto principal domı́nio de destino
1 82 1 venda de produtos ezweb.ne.jp
2 101 1 fraude yahoo.com.tw
3 45 1 ? msa.hinet.net
4 3 2 venda de mobı́lias / TVs adinet.com.uy
5 10 1 venda de eletrônicos yahoo.com.tw
6 72 5 produtos farmacêuticos yahoo.com
7 29 1 ataque ao filtro yahoo.com

Em relação à quantidade de destinatários de cada grupo, é possı́vel observar, ainda
na tabela 3, que o número de destinatários distintos em cada grupo é consideravelmente
menor que o número total de destinatários, evidenciando que esses spammers iteram
várias vezes sobre suas listas. Para entender melhor esse fenômeno, plotamos para cada
grupo o número médio de observações anteriores de cada destinatário para cada dia em
que o grupo enviou spams. O resultado é exibido na figura 5.
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Figura 5. Número médio de ocorrências acumuladas até cada dia, para os desti-
natários de cada grupo

Podemos observar diferentes estratégias entre os grupos. Os grupos 1 e 7 pare-
cem iterar várias vezes sobre suas listas. Após 30 dias de abuso, o grupo 1 entregou 14
mensagens a cada destinatário da sua lista, em média. A taxa de repetição cresce lenta-
mente ao longo dos dias, evidenciando as iterações que o spammer executa sobre a sua
lista. O comportamento do grupo 7 divide-se em duas fases distintas: uma em que poucos
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destinatários se repetem, até os 50 primeiros dias de abuso, e outra em que a reincidência
dos destinatários aumenta gradativamente. Essa curva pode indicar a mudança de es-
tratégia do spammer na forma como ele distribui suas mensagens a seus destinatários ou
um aumento significativo na taxa de envio de suas mensagens. Para os outros grupos,
a taxa de reincidência de destinatários é praticamente estável, permanecendo entre 1 e 2
observações por todo o perı́odo de abuso, indicando que esses abusos não se estabilizaram
e que os spammers associados a esses grupos ainda estão disseminando suas listas. Por
outro lado, a tendência é que as listas dos grupos 1 e 7 já tenham sido observadas por com-
pleto, o que é coerente com a observação de que as listas associados a esse dois grupos são
consideravelmente maiores que as outras (tabela 2). Os grupos 2, 3, 4, 5 e 6, provavel-
mente, correspondem a spammers que distribuem suas listas por muitas máquinas com
vulnerabilidades, fora da visão dos nossos honeypots. A identificação de listas de des-
tinatários, portanto, pode indicar o quão completa é a visão do comportamento de cada
agente disseminador de spam, que, com qualquer mecanismo de coleta, sempre vai estar
limitada a amostras. O problema da amostragem dos dados é um caso tı́pico em que a
determinação de listas de destinatários complementa o conhecimento adquirido a partir
dos agrupamentos tradicionalmente determinados para caracterizar spammers, a partir de
suas campanhas de spam.
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Figura 6. grafo relacionando endereços IP que compartilham 100% de desti-
natários

A fim de encontrar outros grupos de endereços IP potencialmente associados a
um único spammer, verificamos quais os grupos obtidos ao ajustar o limiar de compar-
tilhamento mı́nimo para 100%. O grafo resultante está exibido na figura 6. Novamente,
diversos componentes são identificados, representando diferentes grupos de endereços IP
que abusam exatamente o mesmo conjunto de destinatários. Em particular, esses gru-
pos representam, em sua maioria, spammers que testaram o abuso ao proxy ou mail re-
lay aberto emulados por um dos honeypots e enviaram mensagens unicamente para seu
endereço de correio eletrônico de teste. A identificação desses grupos é importante, por-
tanto, para avaliação e monitoração dos spammers que consideram abusar o honeypot e
não o fazem, e podem ajudar a suportar a melhoria da arquitetura do honeypot para cap-
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turar tráfego que não estaria sendo observado. Alguns desses grupos enviaram centenas
de mensagens de teste durante o perı́odo de coleta, revelando a agressividade com que
alguns spammers procuram máquinas com falhas de segurança disponı́veis na Internet.

Por fim, analisamos como os spammers identificados repartem suas listas de des-
tinatários verificando o caractere inicial dos endereços de correio alvo de suas mensagens.
Primeiramente, edxtraı́mos de cada endereço de correio eletrônico o primeiro caractere e
computamos a frequência de cada um no nosso conjunto de dados. Para cada endereço
IP, computamos a sequência de caracteres iniciais presente em sua lista de endereços.
Por exemplo, um endereço IP com a sequência [abrt] abusou endereços que começam
com as iniciais a, b, r e t, independentemente da quantidade de mensagens enviada para
cada inicial. A figura 7 exibe o tamanho médio dessas listas para as 30 sequências mais
frequentes. O eixo Y está em escala logarı́tmica.
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Figura 7. tamanho médio das listas para cada sequência de caractere inicial

O primeiro padrão que pode ser observado é que é muito comum spammers dis-
seminarem suas campanhas dividindo a lista de destinatários alfabeticamente e distribuindo
os destinatários entre diferentes máquinas. O histograma indica duas estratégias de dis-
seminação de spams distintas: endereços IP que abusam destinatários em todo o espaço
de caracteres iniciais em grande quantidade, sem distribuir os destinatários, e endereços
que entregam poucas mensagens a destinatários cuja inicial é próxima ou igual àquela dos
destinatários associados ao mesmo abuso. Clayton [Clayton 2008] demonstrou que o car-
actere inicial dos endereços de correio eletrônico pode afetar o volume de spam recebido
e que muitos spammers percorrem suas listas de destinatários em ordem alfabética. As
inicias que mais recebem spams apontadas pelo trabalho incluem a, b, c, j, k e l, que estão
presentes em dois picos na figura 7.

Esse padrão de distribuição de listas reforça um padrão observado em um trabalho
anterior [Calais et al. 2008] de que endereços IP que enviam spams em grande quantidade
em geral estão associados à origem real do spammer, e endereços IP que enviam poucos
spams em geral são máquinas na rede, como bots ou relays abertos, que entregam apenas
porções da lista de destinatários do spammer.
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5. Trabalhos Relacionados
A literatura aponta alguns trabalhos que investigam, de alguma forma, os destinatários de
mensagens de spam. Esses trabalhos podem ser divididos em duas categorias: aqueles
que verificam como as listas de destinatários são obtidas e os que investigam como elas
são distribuı́das.

A maior parte dos trabalhos relacionados a listas de destinatários de spammers
recai na primeira categoria. Os resultados dessas análises indicam que um endereço de
correio eletrônico postado em uma página na Web normalmente é rapidamente encontrado
por algum spammer (muitas vezes, após algumas horas de exposição), o que reflete a
maneira sistemática e agressiva com a qual spammers procuram endereços para compor e
aumentar suas listas de alvos [Prince et al. 2005]. Alguns perfis de coletores de endereços
também foram determinados, como aqueles que demoram a enviar spams para os alvos
depois que eles são coletados, mas o fazem em grande quantidade disseminando spams
de venda de produtos, e aqueles que enviam mensagens para os endereços logo depois de
coletá-los, entregando especialmente mensagens de fraude.

Neste trabalho, não verificamos a forma como os endereços são capturados, mas
buscamos encontrar agrupamentos entre as origens de spam a partir de padrões de ten-
tativas de envio a esses destinatários na rede. Nesse sentido, já foi determinado que a
relação entre origens e destino das mensagens é diferente entre os spams e mensagens
legı́timas [Gomes et al. 2004]. No caso das mensagens legı́timas, o fluxo de mensagens é
bilateral, ou seja, destinatários recebem mensagens e respondem ao emissor. No caso dos
spams, a comunicação é estritamente unilateral.

Em relação à entrega dos spams aos alvos, existem trabalhos que analisam o sis-
tema de entrega de spams de botnets e detalham a estratégia de disseminação de listas por
meio delas [John et al. 2009, Kreibich et al. 2008]. Esses trabalhos estimam o tamanho
das listas associadas a cada botnet em centenas de milhões de destinatários e mostram
que a sobreposição entre listas de botnets diferentes não é muito alta, variando entre 6%
e 28% [John et al. 2009]. Esse resultado é um bom indicador de que destinatários podem
ser úteis para identificar spammers, motivação principal deste artigo.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho, mostramos que listas de destinatários fornecem um insumo interessante
para se estudar o comportamento de spammers e que a repetição de destinatários pode ser
utilizada como critério de identificação e caracterização de grupos de endereços que agem
coordenadamente, abusando a mesma lista de destinatários. Nossa proposta consiste em
isolar spammers por meio da reconstrução das suas listas de destinatários, para então
estudar o comportamento de cada um na rede. A filtragem de spams não é nosso objetivo
imediato neste trabalho.

O principal objetivo do trabalho é mostrar que os destinatários dos spams – di-
mensão regularmente ignorada em estudos de caracterização de spammers – e a reconstrução
das listas de e-mail podem ser explorados como instrumento para caracterizar e entender
como spammers atuam na rede e disseminam o conteúdo dos seus spams. Apesar de
sabermos que spammers trabalham com listas de endereços, não encontramos registros
cientı́ficos desse fato, muito menos uma caracterização da forma como as mesmas são
utilizadas.
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A identificação dos spammers é feita a partir da instanciação de um grafo que
contempla sobreposições entre as listas de destinatários de cada origem de spam e os
componentes do grafo determinam diferentes spammers.

A metodologia foi aplicada a um conjunto de dados real e mostrou que, para um
universo de 40 milhões de mensagens, menos de uma dezena de spammers é responsável
por um grande volume do tráfego (75%). Entre os padrões de comportamento descober-
tos, mostramos que os principais spammers encontrados enviam mensagens de um con-
junto pequeno de endereços IP, alocados a poucos prefixos de rede diferentes. Embora
os resultados não possam ser generalizados, pois se baseam em um conjunto de dados
especı́fico, demonstram o potencial da estratégia.

Acreditamos que o trabalho abre novas possibilidades de análise do comporta-
mento dinâmico e evolutivo de spammers. A partir da identificação das entidades gerado-
ras de spam, é possı́vel observar as várias campanhas associadas a cada um e compará-
las. Podemos, ainda, combinar diferentes dimensões associadas aos spams, como sua
origem, conteúdo e destino (dimensão explorada neste trabalho) em um arcabouço único
de identificação e caracterização de spams.

Uma outra linha de pesquisa consiste em analisar a dinâmica do grafo de endereços
IP, verificando em que momentos as arestas surgem e se componentes e partições detec-
tados são estáticos ou mudam ao longo do tempo.
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Comunicação de Dados baseada no Receptor
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Abstract. This work proposes the Receiver-based Medium Access Control (Rb-
MAC) protocol to be used in cross-layer designs for the receiver-based com-
munication. These models are appropriated for Wireless Sensor Networks deal
with energy constrains and dynamic topology. Simulation results reveal that
using Rb-MAC, the evaluated receiver-based model increases the delivery ratio,
reduces the number of transmissions and energy consumption when compared
with a sender-based model. Moreover, Rb-MAC allows a dynamic duty cycle
and maintains the delivery ratio for reduced duty cycle values.

Resumo. Este trabalho apresenta o protocolo Receiver-based Medium Ac-
cess Control (Rb-MAC) para ser utilizado em projetos integrados para a
comunicação baseada no receptor. Esses modelos são apropriados para as Re-
des de Sensores Sem Fio por lidarem com restrições de energia e topologia
dinâmica. Resultados de simulação mostram que usando o Rb-MAC, o modelo
receptor avaliado aumenta a taxa de entrega, reduz o número de transmissões e
o consumo de energia quando comparado com um modelo baseado no emissor.
Além disso, o Rb-MAC permite um ciclo de trabalho dinâmico e mantém a taxa
de entrega para valores reduzidos de ciclo de trabalho.

1. Introdução
O principal desafio para transformar as Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs)
[Akyildiz et al. 02] na tecnologia de sensoriamento do futuro é projetar soluções efici-
entes em termos de energia. Outro desafio crucial é a topologia dinâmica dessas redes
que geralmente é consequência dos nós adormecerem para economizar energia. Nesse
contexto, a comunicação de dados vem recebendo atenção especial dos pesquisadores
porque, normalmente, corresponde à tarefa com o maior custo de energia nas RSSFs e
trata das mudanças topológicas. As camadas de rede e de acesso ao meio (MAC) são
responsáveis pela comunicação em RSSFs.

A camada de rede é responsável pela escolha sistemática do próximo nó durante
o processo de roteamento, o que leva à definição de rotas. Essa escolha, chamada de
decisão de propagação, é baseada no emissor ou no receptor. Na primeira, quando um nó
recebe um pacote não destinado a ele, o nó verifica se ele foi o escolhido para continuar o
roteamento. Se sim, o nó escolhe um subconjunto de vizinhos para continuar o roteamento
e, depois, propaga o pacote. Na outra abordagem, quando um nó recebe um pacote não
destinado a ele, o nó decide localmente se deve ou não propagar o pacote.

A camada MAC é responsável por entregar o pacote para o próximo nó e, por
isso, ela gerencia o uso do canal para evitar/tratar colisões e controla o ciclo de trabalho

∗Parcialmente financiada pelo Projeto Universal do CNPq número 478175/2008-6.
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dos nós para tratar da comunicação quando o próximo nó estiver adormecido. O ciclo de
trabalho é a porcentagem de tempo em que um nó permanece acordado durante um ciclo
de vida. O tempo de vida dos nós é geralmente dividido em ciclos de vida, onde cada
ciclo é composto por perı́odos de tempo em que o nó permanece acordado e por perı́odos
em que ele dorme. O término de um ciclo de vida implica no inı́cio do próximo. Assim,
quando o ciclo de trabalho de um nó é, por exemplo, 10%, o nó fica acordado durante 10%
do tempo de cada ciclo de vida. A tarefa de controle do ciclo de trabalho é crucial em
RSSFs, pois a melhor forma de economizar energia nessas redes é desativar os nós sempre
que possı́vel [Hill et al. 00]. Dada importância da energia em RSSFs, o principal desafio
da camada MAC nessas redes é determinar o escalonamento de dormir/acordar dos nós
para que o roteamento não seja prejudicado quando o próximo nó estiver adormecido.

Uma caracterı́stica dos protocolos propostos para a camada MAC das RSSFs é que
eles são focados no roteamento baseado no emissor. Isso significa que quando o protocolo
MAC recebe um pacote a ser propagado, o próximo destino do pacote foi escolhido pela
camada de rede e cabe à MAC entregar o pacote quando o escolhido estiver acordado. A
maioria dos protocolos MAC faz com que nós vizinhos compartilhem os seus respectivos
escalonamentos de dormir/acordar para que quando um nó enviar um pacote, ele saiba
quando o vizinho escolhido estará acordado. A limitação dessa técnica é que o ambiente
das RSSFs é normalmente dinâmico e os nós possuem restrições de hardware que levam
a desatualização dessas informações. Normalmente, o compartilhamento é atualizado
periodicamente através da troca de pacotes de controle (custo de energia). Além disso,
o custo-benefı́cio das informações compartilhadas é minimizado pelo fato das RSSFs
normalmente possuı́rem longos perı́odos de inatividade em que nenhum dado é roteado e
as informações sobre vizinhos são atualizadas. Alguns protocolos não compartilham tais
informações e para um nó emissor descobrir quando o nó escolhido estará acordado, ele
envia vários pacotes de controle. A limitação dessa técnica é o custo de energia com o
envio desses pacotes. Dadas as limitações das técnicas existentes, novas soluções para a
comunicação quando o próximo nó estiver adormecido devem ser investigadas.

Os modelos de comunicação baseados no receptor podem ser investigados como
outra solução para o desafio proposto. O roteamento baseado no receptor é mais robusto às
falhas no próximo nó que o baseado no emissor, pois qualquer vizinho que recebe o pacote
pode se escolher como o próximo nó. No baseado no emissor, apenas o vizinho escolhido
pode ser o próximo nó. O fato da decisão de propagação ser tomada pelo nó receptor faz
com que a informação sobre vizinhos seja normalmente desnecessária, o que elimina o
seu custo de atualização. Outro ponto relevante é que no roteamento baseado no receptor,
o número de opções para o próximo nó é maior que o do baseado no emissor e, por isso,
a estratégia de retransmissão para descobrir vizinhos acordados pode ser eficiente em
termos de energia. Além disso, como o objetivo da camada MAC é entregar pacotes para
o próximo nó, um protocolo MAC para a comunicação baseada no receptor não pode se
limitar a entregar pacotes para um vizinho qualquer e, sim, ele deve aguardar a decisão de
propagação dos nós receptores para garantir que um vizinho acordado será o próximo nó.

Este trabalho apresenta o Receiver-based Medium Access Control (Rb-MAC), um
protocolo para projetos integrados de comunicação baseada no receptor. Um projeto in-
tegrado consiste em uma camada ser capaz de violar a arquitetura da pilha de protocolos
para acessar informações disponı́veis em outra camada a fim de explorar vantagens e evi-
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tar pontos fracos. O Rb-MAC elimina o compartilhamento de informações sobre vizinhos
e aborda o desafio proposto através de um mecanismo de retransmissão. Esse mecanismo
é baseado no escalonamento de dormir/acordar dos nós, no fato de qualquer vizinho pode
ser o próximo nó e na importância do nó emissor confirmar que um vizinho decidiu ser
o próximo nó. Resultados de simulação revelam que com o Rb-MAC, o modelo receptor
avaliado aumenta a taxa de entrega (porcentagem de pacotes entregues aos nós destinos),
e reduz o número de transmissões e o consumo de energia quando comparado com um
modelo baseado no emissor. O Rb-MAC também garante uma taxa de entrega elevada
até mesmo quando os nós são configurados com valores reduzidos de ciclos de traba-
lho. Contudo, a latência e o número de colisões do modelo emissor avaliado são menores
que essas métricas no modelo receptor avaliado. Para um cenário especı́fico em que uma
mesma rota é utilizada mais vezes, o Rb-MAC possui uma técnica de ciclo de trabalho
dinâmico que proporciona uma latência inferior a do outro modelo. Este trabalho também
efetua a verificação formal de algumas propriedades do Rb-MAC.

O restante deste trabalho é dividido da seguinte forma. A seção 2 mostra os traba-
lhos relacionados. A seção 3 apresenta o protocolo Rb-MAC. A seção 4 mostra os resul-
tados de simulação. A seção 5 descreve as conclusões e as direções futuras deste trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Esta seção mostra alguns protocolos de roteamento e MAC. Um exemplo de protocolo de
roteamento baseado no receptor é o Trajectory and Energy-based Dissemination (TEDD)
[Goussevskaia et al. 05] e um baseado no emissor é o Trajectory Based Forwarding (TBF)
[Niculescu and Nath 03]. Ambos utilizam o conceito de “roteamento em curva” que con-
siste em inserir uma equação de curva no pacote e fazer com que os nós localizados
próximos à curva propaguem o pacote. O TEDD e o TBF são utilizados nos modelos de
comunicação avaliados neste trabalho.

A maioria dos protocolos MAC para RSSFs tais como o Sensor MAC (S-MAC)
[Ye et al. 04] e o Battery Aware MAC [Jayashree et al. 04] compartilha informações de
vizinhos, ao contrário do Rb-MAC. Como parte deste trabalho, o S-MAC é utilizado em
um modelo de comunicação baseado no emissor. No S-MAC, os nós vizinhos efetuam
uma sincronização para que eles acordem e adormeçam ao mesmo tempo. Para evitar co-
lisões, o S-MAC utiliza o mecanismo Request To Send/Clear To Send/Data/Acknowledge
(RTS/CTS/DATA/ACK) que é restrito à comunicação em que o nó emissor conhece o
próximo nó – roteamento baseado no emissor. O S-MAC pode ser usado na comunicação
baseada no receptor, contudo, nesse caso, ele evita colisões apenas escutando o meio.

Alguns protocolos não compartilham informações de vizinho [Liao and Wang 08,
Rashwand et al. 09] e para um nó emissor descobrir quando o nó escolhido estará acor-
dado, ele envia vários pacotes de RTS. Quando o vizinho escolhido acordar e receber um
RTS, o esquema CTS/DATA/ACK tradicional é utilizado. Esses protocolos se diferen-
ciam entre si pela forma como enviam o pacote de RTS e se diferenciam do Rb-MAC por
serem focados na comunicação baseada no emissor. Esses protocolos não foram avaliados
neste trabalho, pois como mostrado por seus autores, normalmente (incluindo o cenário
simulado neste trabalho), as técnicas de compartilhamento consomem menos energia.
Em [Zorzi and Rao 03], tem-se um projeto integrado baseado no receptor em que o es-
quema de RTS/CTS considera a decisão de propagação do nó receptor para enviar paco-
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tes de CTS. Nesse caso, o RTS é destinado a qualquer vizinho e o primeiro nó que enviar
um CTS será o próximo nó. Apesar do nó emissor confirmar que um vizinho tomou a
decisão de propagação, o intervalo dos pacotes de RTS não considera o escalonamento de
dormir/acordar dos nós o que causa muitas transmissões de RTS. Esse protocolo não foi
avaliado neste trabalho devido ao seu custo de energia com transmissões.

3. O Protocolo Receiver-based Medium Access Control (Rb-MAC)
Esta seção apresenta o Rb-MAC, um protocolo para projetos integrados de comunicação
baseada do receptor. A seção 3.1 apresenta o funcionamento básico do Rb-MAC, onde o
acesso ao meio é aleatório e baseado na técnica Carrier Sense Multiple Access (CSMA)
p-persistente e os nós dormem/acordam de forma aleatória. A seção 3.2 mostra o meca-
nismo de retransmissão do Rb-MAC. A seção 3.3 mostra um projeto integrado em que a
camada de rede atualiza dinamicamente o ciclo de trabalho dos nós sensores. A seção 3.4
efetua a verificação formal de algumas propriedades do Rb-MAC.

3.1. Funcionamento Básico
O funcionamento básico do Rb-MAC é descrito na máquina de estados finitos da figura 1,
onde as transições são eventos gerados por outras camadas ou pelo término de temporiza-
dores do Rb-MAC. Quando um evento acontece e uma transição é realizada, o Rb-MAC
muda o seu estado corrente ou efetua uma ação. A mudança de estado e as ações só acon-
tecem devido às transições, contudo, existem transições sem um deles. Quando um nó se
torna ativo, ele vai para o estado escutar e permite que a camada fı́sica escute o meio.

Figura 1. Funcionamento básico do Rb-MAC

A fase de recepção do Rb-MAC começa quando a camada fı́sica identifica que
um nó vizinho vai começar uma transmissão. Nesse caso, a camada fı́sica gera uma
requisição de receber e o Rb-MAC vai para o estado receber, onde o nó receberá o pacote.
O Rb-MAC permanece nesse estado até que ele receba uma requisição de escutar que será
gerada pela camada fı́sica quando o meio estiver livre. Quando isso acontece, o Rb-MAC
processa o pacote recebido e retorna ao estado escutar. No processamento do pacote, se
ele foi recebido com sucesso, o Rb-MAC o envia para a camada de rede, caso contrário,
uma colisão/falha aconteceu e o Rb-MAC descarta o pacote.

A fase de transmissão do Rb-MAC é baseada na abordagem CSMA p-persistente
e começa quando o protocolo está no estado escutar e a camada de rede possui um pacote
a ser enviado. Nesse caso, a camada de rede gera uma requisição de aguardar para que
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Rb-MAC vá para o estado aguardar, como ilustrado na figura 1. Quando tal transição
acontece, o Rb-MAC realiza a ação de aguardar na qual ele permite que a camada fı́sica
comece a transmitir o pacote com probabilidade p. Com probabilidade q = 1 − p, ele
inicializa o temporizador aguardar. Se camada fı́sica começar a transmitir, ela gera uma
requisição de transmitir para que o Rb-MAC vá para o estado transmitir. Quando a trans-
missão termina, a camada fı́sica gera uma requisição de escutar para que o Rb-MAC
retorne ao estado escutar. Por outro lado, se o temporizador aguardar foi inicializado,
o seu término significa uma requisição de aguardar e essa faz com que o Rb-MAC exe-
cute a ação de aguardar novamente. O Rb-MAC permanece no estado aguardar até que
ele receba uma requisição de transmissão ou uma de receber. Enquanto o Rb-MAC esti-
ver no estado aguardar, a camada fı́sica pode identificar que algum vizinho vai começar
uma transmissão. Nesse caso, essa camada gera uma requisição de receber para que o
Rb-MAC interrompa o seu temporizador aguardar e vá para o estado receber. Quando a
recepção termina, a camada fı́sica gera uma requisição de escutar e essa faz com que o Rb-
MAC retorne ao estado de escutar. Como existe um pacote para ser enviado, o Rb-MAC
inicializa o seu temporizador aguardar para gerar uma requisição de aguardar. Um ponto
importante desta fase é que quando o Rb-MAC estiver no estado transmitir, o nó não é ca-
paz de receber pacotes, pois o seu rádio é normalmente half-duplex. Se dois nós vizinhos
começarem a enviar pacotes ao mesmo tempo, as colisões não são detectadas/tratadas por
esses nós; isso pode ser feito apenas nos nós que receberem o pacote.

O Rb-MAC também permite que os nós adormeçam para economizar energia.
Como mostrado na figura 1, quando um nó estiver no estado escutar e receber uma
requisição de dormir, ele vai para o estado dormir. O Rb-MAC permanece nesse estado
até receber uma requisição de acordar para retornar ao estado escutar. O procedimento
para a geração das requisições de dormir e acordar é cı́clico e divide o tempo de vida
dos nós em ciclos que são compostos por um perı́odo de tempo em que o nó permanece
acordado seguido por outro em que ele dorme. O término de um ciclo implica no inı́cio
do próximo. A duração dos perı́odos acordado A e dormindo S (do inglês, sleeping) são
variáveis aleatórias com distribuição uniforme como mostrado nas equações 1 e 2, respec-
tivamente. Os valores mı́nimo e máximo dessas variáveis são definidos nas equações 3
até 6 em que c é o tempo mı́nimo de duração de um ciclo, α é o fator de desvio e d é
o ciclo de trabalho desejado (do inglês, duty cycle). O parâmetro c é um limite inferior
para cada perı́odo. Quando um nó acorda, é interessante que ele permaneça acordado por
um tempo mı́nimo em que o nó pode participar de tarefas da rede. De forma similar, se
um nó dormir por um tempo mı́nimo após a realização de uma tarefa, o tempo de vida de
sua bateria tende a ser maior. Segundo [Jayashree et al. 04], isso é uma propriedade das
baterias. O fator de desvio α determina o valor máximo das variáveis A e S. O parâmetro
d é uma constante que indica o valor de ciclo de trabalho desejado pelo projetista da rede.

A ∼ U(Amin, Amax) (1)

S ∼ U(Smin, Smax) (2)

Amin = d× c (3)

Smin = (1− d)× c (4)

Amax = α×Amin (5)

Smax = α× Smin (6)

O processo de geração de requisições de dormir/acordar é descrito a seguir.
Quando um nó se torna ativo, ele liga o seu rádio e inicializa o temporizador acordado
para expirar após A unidades de tempo. Quando ele expira e o Rb-MAC está no estado
escutar, esse término significa uma requisição de dormir e essa faz com que o Rb-MAC
desligue o rádio, inicialize o temporizador dormir para expirar após S unidades de tempo
e vá para o estado dormir. O término do temporizador dormir significa uma requisição de
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acordar e essa faz com que o Rb-MAC ligue o rádio, inicialize o temporizador acordado
para expirar após A unidades de tempo e retorne ao estado escutar. Por outro lado, quando
o temporizador acordado expirar e o Rb-MAC não estiver no estado escutar, isso significa
uma requisição de continuar acordado e essa faz com que o Rb-MAC inicialize novamente
o temporizador acordado para expirar após mais algumas unidades extras de tempo e con-
tinue no estado corrente. Esse processo é repetido sempre que o temporizador acordado
expirar e o Rb-MAC não estiver no estado escutar. Todo o tempo extra acumulado é
descontado na duração dos próximos perı́odos de dormir e acordar. Até que todo o tempo
acordado extra seja compensado, a duração deles será Smax e Amin, respectivamente.

O Rb-MAC também permite que as camadas superiores gerem requisições de dor-
mir/acordar, pois elas conhecem situações em que o rádio pode ser ligado/desligado. Por
exemplo, quando a aplicação utiliza apenas dados noturnos, a camada de aplicação gera
uma requisição de acordar no inı́cio da noite e outra de dormir no final. As camadas supe-
riores também podem suspender a transição para o estado dormir, pois existem situações
em que o nó deve ficar acordado por mais tempo. Por exemplo, no roteamento baseado
no receptor, um nó não deve adormecer durante um processo de decisão.

3.2. Mecanismo de Retransmissão
A camada MAC das RSSFs é responsável pelo comportamento de dormir dos nós e,
por isso, ela deve tratar as desconexões causadas pelos nós adormecidos. No Rb-MAC,
essas desconexões são tratadas através de um mecanismo de retransmissão baseado na
confirmação salto a salto. O objetivo desse mecanismo é similar ao dos pacotes de
confirmação do protocolo IEEE 802.11; contudo, o mecanismo proposto confirma que
um vizinho se escolheu como o próximo nó e o protocolo 802.11 confirma apenas que o
próximo nó recebeu o pacote. Além disso, diferente do protocolo 802.11, o Rb-MAC não
envia pacotes de controle. No mecanismo proposto, quando um nó transmite um pacote,
ele permanece acordado por certo tempo para aguardar a propagação do pacote por algum
nó vizinho. Após esse tempo, se o pacote não for recebido, o mesmo é retransmitido.

A definição do tempo em que um nó aguarda para realizar uma retransmissão
e o número máximo de retransmissões é baseada no comportamento de dormir do Rb-
MAC que proporciona um limite inferior Amin para o tempo em que um nó permanece
acordado e outro superior Smax para o tempo em que o nó dorme. O limite inferior
acordado é utilizado na definição do intervalo de tempo entre as retransmissões e o limite
superior dormindo, na definição de quando a última retransmissão será executada. O
número máximo de retransmissões é dSmax

Amin
e, pois durante Smax unidades de tempo, uma

retransmissão é executada a cada Amin unidades de tempo.
Teorema 1: Seja o intervalo entre retransmissões Amin e o número máximo de

retransmissões n = dSmax

Amin
e, quando um nó envia um pacote e todos os seus vizinhos

estão adormecidos, cada vizinho estará acordado em pelo menos uma retransmissão.
Prova: Dado o intervalo e o número máximo de retransmissões, a prova consiste

em mostrar que, para cada vizinho, se esse dorme no instante de tempo TA, acorda em TB e
retorna a dormir em TC , existe uma retransmissão Ti(1 ≤ i ≤ n) tal que TB < Ti < TC .

• 1o passo: Sabe-se que:

– T0 é a primeira transmissão.

– TA = TB − S, pois a variável aleatória S é o intervalo de tempo entre TA e TB .
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– TA < T0, pois o vizinho estava dormindo na transmissão T0.

– T0 = Tn − Smax, pois Smax é o intervalo entre a primeira e a última retransmissões.

– S ≤ Smax, pois Smax é o maior valor da variável aleatória S.

• 2o passo: Logo, TB − S = TA < T0 = Tn − Smax ⇒ TB < Tn e pode-se afirmar que
existe pelo menos uma retransmissão Ti tal que TB < Ti .

• 3o passo: Supondo que Ti é a primeira retransmissão tal que TB < Ti. Se a suposição for
falsa, Tj<i é a primeira retransmissão maior que TB o que é uma contradição.

• 4o passo: Sabe-se também que:

– TB > Ti −A, pois Ti é a primeira retransmissão tal que TB < Ti e se TB for subtraı́do
de Ti, esse resultado será menor à variável aleatória A.

– TB = TC −A, pois a variável aleatória A é o intervalo entre TB e TC .

• 5o passo: Logo, TC −A = TB > Ti −A ⇒ Ti < TC .

Um aspecto crucial do mecanismo proposto é o número esperado de retrans-
missões, pois quando um nó retransmite um pacote diversas vezes, o custo de energia
dessa tarefa pode tornar o Rb-MAC inviável para as RSSFs. No esquema proposto, um
nó efetua uma retransmissão se ele transmitiu um pacote e não recebeu uma propagação
do mesmo. Supondo a existência de vizinhança, os nós vizinhos não propagam um pacote
se todos estiverem dormindo no seu envio ou devido às colisões/falhas. Logo, o número
esperado de retransmissões depende da probabilidade de colisões/falhas e da dos nós vizi-
nhos estarem dormindo. O evento ocorrência de colisões/falhas pode ser modelado como
uma variável aleatória com distribuição uniforme e com probabilidade constante pCOL. O
evento os vizinhos estarem dormindo é uma variável aleatória cuja probabilidade reduz
à medida que as retransmissões são executadas. Cada vizinho acorda pelo menos uma
vez durante um processo de retransmissão (Teorema 1) e, à medida que as retransmissões
são executadas e nenhum vizinho acorda, o final do processo se aproxima assim como a
chance de cada vizinho acordar. A esperança da variável aleatória S na retransmissão i
corresponde à média aritmética dos valores mı́nimo e máximo de S em i, como mostrado
na equação 7. Nesse caso, como todos os vizinhos dormem Amin unidades de tempo por
retransmissão, os valores mı́nimo e máximo de S são reduzidos em Amin unidades a cada
retransmissão, como mostrado nas equações 8 e 9, respectivamente.

E[Si] =
Smin(i) + Smax(i)

2
(7)

Smin(i) =
{

Smin − i ∗Amin se Smin > i ∗Amin

0 caso contrário (8)

Smax(i) =
{

Smax − i ∗Amin se Smax > i ∗Amin

0 caso contrário (9)

A equação 10 mostra a probabilidade de um vizinho estar dormindo na retrans-
missão i, onde E[A] é igual para todas as retransmissões. A equação 11 mostra a proba-
bilidade de um vizinho não propagar com a retransmissão i. Um vizinho não propaga o
pacote se ele estiver dormindo ou uma colisão/falha acontecer, eventos independentes. A
probabilidade da retransmissão i acontecer é o complemento de “todos os nn vizinhos não
propagarem com a retransmissão i”, como mostrado na equação 12. Contudo, a retrans-
missão i acontece somente quando todas as i − 1 retransmissões anteriores acontecerem
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e nenhuma propagação for recebida pelo nó que efetua as retransmissões. A função de
distribuição de probabilidade das retransmissões é mostrada na equação 13. A esperança
da variável aleatória R representando o número de retransmissões é o somatório de cada
retransmissão multiplicada por sua probabilidade, como mostrado na equação 14.

probDormir(i) =
E[Si]

E[Si] + E[A]
(10)

probNaoTx(i) = probDormir(i) + (1− probDormir(i)) ∗ pCOL (11)

prob(i, nn) = 1− probNaoTx(i)nn (12)

fdp(i, nn) = prob(i, nn)
i−1∏

k=0

(1− prob(k, nn)) (13)

E[R] =

dSmax
Amin

e∑

i=0

i ∗ fdp(i, nn) (14)

A principal vantagem do mecanismo proposto é eliminar as desconexões causadas
por nós adormecidos o que eleva a taxa de pacotes entregues. Essa vantagem é mais inte-
ressante para os valores reduzidos de ciclo de trabalho em que os nós dormem mais tempo
e o número de desconexões é maior. A sua desvantagem é o número de retransmissões e a
latência, pois um pacote pode ser retransmitido mais de uma vez e cada retransmissão re-
presenta um atraso. Contudo, o custo de energia das retransmissões pode ser minimizado
pelo ganho de energia obtido com a redução do ciclo de trabalho. Outro ponto importante
é que o mecanismo proposto não garante que todos os pacotes serão entregues aos seus
destinos devido às colisões/falhas. Contudo, ele reduz o efeito das mesmas. Quando uma
colisão/falha acontece, nenhum vizinho propaga o pacote, causando uma retransmissão.

3.3. Ciclo de Trabalho Dinâmico
Esta seção apresenta um projeto integrado em que o Rb-MAC permite que a camada de
rede atualize o ciclo de trabalho dos nós para criar caminhos especiais de roteamento
compostos por nós que não dormem (ciclo de trabalho de 100%). O modelo proposto
também considera que a camada de rede pode alterar o seu processo de decisão para que os
nós do caminho transmitam pacotes sem atrasos. Os protocolos de roteamento baseados
no receptor costumam inserir atrasos nesse processo de decisão [Goussevskaia et al. 05].
Uma vantagem do modelo proposto é que a maioria dos nós não pertence ao caminho e é
configurada com valores reduzidos de ciclo de trabalho para economizar energia. Outra
vantagem é que o roteamento nos caminhos especiais é efetuado com latência reduzida e
a sua limitação consiste em ser válido apenas se a rota é utilizada mais vezes.

O funcionamento básico da técnica proposta é descrito nos algoritmos 1 e 2 que
são executados pela camada de rede. Após um nó enviar um pacote, o algoritmo 1 insere
o nó no caminho especial. No primeiro passo (Linha 1), a camada de rede verifica se o nó
pertence a um caminho. Se falso, a camada de rede viola a arquitetura da pilha de proto-
colos e aumenta o ciclo de trabalho (Linha 2) e elimina o atraso da decisão de roteamento
para todos os pacotes a serem roteados pelo caminho (Linha 3). Depois, a camada de
rede escalona o tempo de retorno para identificar quando o caminho expira (Linha 4). Por
outro lado, quando um nó pertence ao caminho (Linha 5), a camada de rede reescalona o
tempo de retorno desse nó para que ele permaneça por mais tempo em um caminho (Li-
nha 6). Quando o tempo de retorno expirar, o algoritmo 2 é executado e, assim, a camada

68 Anais



de rede retorna os valores originais da decisão (Linha 1) e do ciclo de trabalho (Linha 2).

Algoritmo 1 : Inı́cio do Ciclo de Trabalho Dinâmico
1: se eu não pertenço a um caminho especial de roteamento então
2: Aumentar o meu ciclo de trabalho no Rb-MAC para 100%
3: Eliminar o meu atraso para a propagação de pacotes do caminho
4: Escalonar o tempo de retorno
5: senão
6: Reescalonar o tempo de retorno
7: fim se

Algoritmo 2 : Término do Ciclo de Trabalho Dinâmico
1: Retornar o meu atraso original para a propagação de pacotes do caminho
2: Retornar o meu ciclo de trabalho original no Rb-MAC

3.4. Verificação Formal

Esta seção efetua a verificação formal de algumas propriedades de um modelo de
comunicação baseado no receptor que utiliza o Rb-MAC. O modelo de verificação foi
o NuSMV e o conjunto ϕ de propriedades verificadas é listado abaixo.

• ϕ1: Cada estado s é alcançável a partir do estado inicial s0 e s0 é alcançável a partir de
cada estado s. Essa propriedade garante a inexistência de estados de erro ou inalcançáveis.

• ϕ2: Se o Rb-MAC estiver no estado dormir, as camadas MAC e de rede não recebem nem
enviam pacotes. Essa propriedade garante que o rádio está desligado no estado dormir.

• ϕ3: Os protocolos MAC e de rede podem receber/enviar pacotes simultaneamente. Essa
propriedade, ϕ4 e ϕ5 garantem (ou limitam) a independência das ações de receber/enviar.

• ϕ4: O Rb-MAC não pode receber e enviar pacotes simultaneamente. Essa propriedade
garante a limitação fı́sica dos nós sensores em que o rádio é geralmente half-duplex.

• ϕ5: A camada de rede pode receber e enviar pacotes simultaneamente, pois a camada
MAC armazena os pacotes ainda não processados.

• ϕ6: A camada de rede recebe um pacote se e, somente se, o Rb-MAC o receber ante-
riormente. Essa propriedade e ϕ7 garantem a ordem em que um pacote é processado.

• ϕ7: O Rb-MAC envia um pacote se e, somente se, a camada de rede já o enviou.

4. Resultados de Simulação

Esta seção tem como objetivo comparar modelos de comunicação baseados no emissor
e no receptor em cenários de disseminação para RSSFs em que um nó monitor deseja
enviar dados para os nós sensores. Esse tipo de comunicação é crucial em RSSFs, pois
o nó monitor realiza tarefas especı́ficas tais como alterar o modo de funcionamento dos
sensores, ativar/desativá-los, e enviar requisições ou interesses para eles.

4.1. Parâmetros de Simulação

Em todas as simulações, utilizou-se uma rede com 500 nós estáticos, homogêneos e com
uma capacidade de energia finita e não renovável. O consumo de energia de cada nó foi
baseado no Mica2 e a energia inicial foi suficiente para nenhum nó morrer por falta de
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energia. O raio de comunicação dos nós foi de 100 m, eles foram depositados de forma
aleatória em uma área 1000×1000 m2 e cada nó conhece a sua localização.

Um nó monitor sem restrição de recursos foi colocado no canto inferior esquerdo
da rede e realizou várias disseminações intercaladas uniformemente e destinadas a 25 nós.
Em um cenário de simulação (seção 4.2), cada disseminação foi destinada a um subcon-
junto aleatório de nós. No outro (seção 4.3), um subconjunto aleatório de destinos foi
escolhido e utilizado em todas as disseminações. O tempo de simulação foi de 1000 s,
contudo, a primeira disseminação foi efetuada apenas com 50 s e a última com 600 s. O
atraso inicial é necessário para a inicialização do S-MAC. A última disseminação acon-
tece antes do final da simulação para garantir a execução de todo o roteamento.

Os modelos de comunicação comparados são ilustrados na figura 2 e descritos
abaixo. O modelo receptor avaliado combina o TEDD que é um protocolo de roteamento
baseado no receptor especı́fico para a disseminação de dados com o Rb-MAC. Este mo-
delo apresenta uma interação entre as duas camadas em que o TEDD é capaz de proibir
que um nó adormeça quando esse estiver em decisão de propagação. O modelo emissor
avaliado combina o TBF e o S-MAC. O primeiro foi escolhido por ser um protocolo de ro-
teamento baseado no emissor especı́fico para a disseminação de dados que trabalha como
o TEDD e, o segundo, por prover informações atualizadas de vizinhos que são explora-
das pelo TBF para a escolha do próximo nó através de interações entre as duas camadas.
Este trabalho também avalia um modelo de comunicação hı́brido que combina o S-MAC
e o TEDD. Esse modelo é denominado hı́brido por combinar um protocolo MAC que
compartilha informações de vizinho e um de roteamento baseado no receptor. O modelo
hı́brido foi proposto porque os outros apresentam diferentes protocolos MAC e de rede,
o que dificulta identificar os ganhos em cada camada. Nesse modelo, o funcionamento
básico do S-MAC foi alterado para permitir uma interação entre camadas em que o TEDD
é capaz de proibir que um nó adormeça quando estiver em decisão de propagação.

(a) Receptor (b) Emissor (c) Hı́brido

Figura 2. Modelos Avaliados para a Comunicação de Dados

O Rb-MAC e o S-MAC foram utilizados na camada MAC dos modelos avalia-
dos. O ciclo de trabalho deles foi estático e avaliado para diferentes valores. Contudo,
no segundo cenário de simulação, o Rb-MAC utilizou a sua técnica de ciclo de trabalho
dinâmico onde os nós do caminho especial possuem um ciclo de trabalho de 100% e os
demais de 10%. A frequência com que os nós atualizam as informações de vizinhos no
S-MAC foi definida da forma mais justa possı́vel, balanceando o número de transmissões
e a taxa de pacotes recebidos. Se essa frequência aumentar, maior será o número de
transmissões (logo, o consumo de energia) e a taxa de entrega obtidos pelo modelo emis-
sor. Por outro lado, se ela for reduzida, o resultado oposto é verificado. A frequência de
atualização utilizada no S-MAC foi de 150 ciclos de vida. No S-MAC, o tempo de vida
dos nós é divido em ciclos de vida e a frequência utilizada significa que a cada 150 ciclos
de vida, os nós trocam informações com os seus vizinhos. Além disso, considerou-se que
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todos os pacotes (de controle ou dados) possuem o mesmo tamanho.

Todos os modelos foram implementados no Network Simulator 2 e os resultados
de simulação correspondem à média aritmética de n simulações, onde n é o menor tama-
nho de amostra que proporciona o intervalo de confiança desejado. O nı́vel de confiança
foi de 95% e o teste-T [Jain 91] com 0.05 de significância foi utilizado para afirmar que
um protocolo é melhor/pior do que outro para uma dada métrica.

4.2. Disseminação para um Subconjunto Dinâmico de Destinos

Esta seção avalia o desempenho dos modelos propostos em um cenário de disseminação
em que o subconjunto de destinos é alterado a cada disseminação. Esse cenário acontece,
por exemplo, quando o nó monitor deseja enviar dados para os sensores que possuem uma
propriedade dinâmica tal como ter mais/menos energia e ser responsável por uma tarefa.
O objetivo nesse cenário é entregar pacotes e economizar energia. A taxa de entrega é
fundamental, pois pacotes podem ser perdidos durante o roteamento. A economia de
energia é objetivo de qualquer solução para as RSSFs. Outros objetivos são as reduções
de latência e colisões. A latência é crucial em aplicações dependentes do tempo tal como
a detecção de incêndio. As colisões devem ser reduzidas, pois elas tendem a reduzir a
taxa de entrega e aumentar o consumo de energia e a latência.

O desempenho dos modelos avaliados quando se aumenta o valor estático do ciclo
de trabalho é mostrado na figura 3. A figura 3-a apresenta a taxa de entrega em que o mo-
delo receptor avaliado entregou 1,05 e 1,03 vezes mais pacotes que os modelos emissor e
hı́brido, respectivamente. Esse resultado acontece porque o mecanismo de retransmissão
do Rb-MAC elimina as perdas de pacote causadas pelos nós adormecidos e reduz o efeito
das colisões. Além disso, ele mantém a taxa de entrega para os menores valores de ciclo
de trabalho. As perdas de pacote do modelo receptor são consequência de colisões. No
modelo emissor, além das colisões, as perdas foram causadas por nós adormecidos que
foram selecionados para o roteamento. O aumento da entrega desse modelo foi porque, no
S-MAC, o aumento do ciclo de trabalho implica em mais atualizações das informações de
vizinhos e, assim, menos nós adormecidos são escolhidos para o roteamento. No modelo
emissor, apesar do esquema RTS/CTS/DATA/ACK, as colisões acontecem, por exemplo,
devido aos nós que dormem e acordam em tempos distintos e deturpam o esquema uti-
lizado. No modelo hı́brido, que não efetua retransmissões, as perdas são causadas pelas
colisões e pelo modelo permitir que um nó efetue transmissões quando não existem vizi-
nhos acordados. O aumento da taxa à medida que o ciclo de trabalho aumenta é porque a
possibilidade de um nó efetuar uma transmissão sem vizinhos acordados é menor.

O número de transmissões quando se aumenta o valor estático do ciclo de tra-
balho é mostrado nas figuras 3-b e 3-c. A diferença entre elas é que a primeira consi-
dera as transmissões de pacotes de controle ou de dados e a outra, apenas as de dados.
O modelo receptor apresenta o mesmo resultado nas duas figuras, pois o Rb-MAC não
transmite pacotes de controle. Nos outros modelos, o S-MAC envia pacotes de controle
para atualizar informações de vizinhos. No modelo emissor, ele também envia pacotes
RTS/CTS/ACK. Os modelos emissor e hı́brido efetuaram respectivamente 4,8 e 2,1 vezes
mais transmissões que o receptor devido aos pacotes de controle do S-MAC. Neste ponto,
observa-se que para os modelos avaliados, o custo de transmissão inserido pelas retrans-
missões do Rb-MAC foi menor que o inserido pelos pacotes de controle do S-MAC. O
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modelo emissor enviou 2,3 vezes mais pacotes que o hı́brido devido aos pacotes de con-
trole extras. Aumentando o ciclo de trabalho, o número de transmissões efetuadas pelo
modelo receptor reduz conforme o funcionamento básico do mecanismo de retransmissão
do Rb-MAC. Por outro lado, o número efetuado pelos outros modelos aumenta, pois, no
S-MAC, o quão maior o ciclo de trabalho, mais frequente são os envios de pacote para
atualizar as informações de vizinhos. Considerando apenas os pacotes de dados, como o
modelo receptor efetua retransmissões, ele efetuou 1,4 e 1,1 vezes mais transmissões que
os modelos emissor e hı́brido, respectivamente.
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Figura 3. Parâmetros avaliados para o primeiro cenário de simulação

O consumo de energia quando se aumenta o valor estático do ciclo de trabalho
é apresentado na figura 3-d. À medida que o ciclo de trabalho aumenta, o consumo de
energia aumenta, pois os nós sensores permanecem mais tempo acordados. Os modelos
emissor e hı́brido consomem 1,3 e 1,1 vezes mais energia que o modelo receptor avaliado,
pois esses enviam mais pacotes que o último. O modelo emissor avaliado consome mais
energia que o hı́brido (1,2 vezes), pois o primeiro efetua mais transmissões.

A latência quando se aumenta o valor estático do ciclo de trabalho é apresentada
na figura 3-e. A latência inicial do modelo emissor é 5,0 vezes maior que a do modelo
receptor e, a partir do ciclo de trabalho de 30%, a do receptor torna-se 3,7 vezes maior
que a do emissor. O principal responsável pela latência do modelo receptor é o TEDD que
insere atrasos no roteamento para efetuar a decisão de propagação. No modelo emissor,
esse papel é do S-MAC, pois ele proı́be que um nó propague um pacote no mesmo ciclo
de vida em que esse é recebido. A latência reduz com o aumento do ciclo de trabalho,
pois esse aumento provoca a redução do tamanho do ciclo de vida. A latência do modelo
hı́brido é 4,6 e 2,5 vezes maior que a dos modelos receptor e emissor, pois ele combina o
S-MAC e o TEDD. Uma consideração crucial para a comunicação baseada no receptor é
que como o Rb-MAC é capaz de manter a taxa de entrega para valores reduzidos de ciclo
de trabalho, o projetista da rede deve definir o valor do ciclo de trabalho de acordo com o
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maior valor aceitável de latência. O quão maior esse valor, menor o ciclo de trabalho.

O número total de colisões com pacotes de dados quando se aumenta o valor
estático do ciclo de trabalho é mostrado na figura 3-f. Todos os modelos foram eficientes
em termos de colisões quando esse valor é comparado com o número de transmissões
efetuadas por cada modelo. Os modelos receptor e emissor efetuam uma colisão a cada
cem pacotes de dados transmitidos e, no modelo hı́brido, essa relação é o dobro. O modelo
emissor efetuou menos transmissões devido ao uso da técnica de RTS/CTS/DATA/ACK.
O modelo receptor reduz as colisões através do esquema CSMA p-persistente. O modelo
hı́brido permite mais colisões por apenas escutar o meio como forma de reduzir colisões.

4.3. Disseminação para um Subconjunto Estático de Destinos

Esta seção avalia o desempenho dos modelos propostos em um cenário de disseminação
em que todas as disseminações são destinadas para um mesmo subconjunto de nós de-
finido aleatoriamente antes da simulação. Esse cenário acontece, por exemplo, quando
o nó monitor deseja enviar sistematicamente dados para nós localizados em posições es-
tratégicas ou nós responsáveis por tarefas estáticas. Novamente, o objetivo é entregar
pacotes e economizar energia. Outros objetivos relevantes são as reduções de latência
e colisões. Além disso, o modelo receptor avaliado utiliza a técnica de ciclo de traba-
lho dinâmico do Rb-MAC. Os resultados de simulação obtidos pelos modelos emissor e
hı́brido são similares aos do cenário anterior, pois esses não se aproveitam das rotas se-
rem repetidas. Os resultados do modelo hı́brido não são mostrados e o modelo emissor
avaliado utiliza os valores estáticos de ciclo de trabalho como 10%, 50% e 90%. Tanto no
modelo receptor como no emissor, o protocolo de roteamento utilizou o mesmo conjunto
de rotas em todas as disseminações de uma simulação.

A taxa de entrega, o consumo de energia e a latência dos modelos receptor e emis-
sor são mostrados na figura 4. O modelo receptor avaliado apresentou a maior entrega e
os menores valores de consumo de energia e latência. Esse resultado é devido à técnica de
ciclo de trabalho dinâmico do Rb-MAC. O modelo receptor entregou 1,1 mais pacotes que
o emissor devido às retransmissões do Rb-MAC. O modelo emissor consome 9,6 vezes
mais energia que o receptor, pois, nesse modelo, os nós não pertencentes ao caminho de
roteamento são configurados com valores reduzidos de ciclo de trabalho. Além disso, o
fato do modelo emissor transmitir pacotes de controle aumenta o seu consumo de energia.
A latência do modelo emissor é 405,7 vezes maior que a do receptor, pois, nesse modelo,
alguns nós ficam acordados e aguardando para rotear. Os números de transmissões e
colisões não são mostrados por serem similares aos apresentados na seção anterior.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho propõe o Rb-MAC, um protocolo para ser utilizado em soluções integradas
com o roteamento baseado no receptor. O Rb-MAC explora o funcionamento básico desse
tipo de roteamento para salvar recursos e permitir interações. Resultados de simulação
mostram que o modelo receptor avaliado com o Rb-MAC aumentou a taxa de entrega,
reduziu o número de transmissões e o consumo de energia quando comparado com um
modelo baseado no emissor. Contudo, a latência e o número de colisões desse modelo
foram menores. Resultados de simulação também revelaram que o Rb-MAC é capaz
de manter a taxa de entrega para valores reduzidos de ciclo de trabalho. Além disso,
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o Rb-MAC possui uma técnica de ciclo de trabalho dinâmico que proporciona ao mo-
delo receptor resultados de latência menores que os do modelo emissor avaliado, mas tal
técnica é aplicada apenas em um cenário especı́fico de disseminação.
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Figura 4. Parâmetros avaliados para o segundo cenário de simulação

A comunicação baseada no receptor é um tópico de pesquisa promissor, pois apre-
senta taxa de entrega elevada e consumo de energia reduzido. Um tópico de pesquisa que
deve ser avaliado é o projeto integrado de outras funções de rede (por exemplo, fusão de
dados) com o modelo de comunicação baseados no receptor. Trabalhos futuros devem
definir o ciclo de trabalho em função do maior valor aceitável para a latência.
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Abstract. Sink nodes are nodes responsible for aggregating the data gathered

by a Wireless Sensor Network (WSN) and transmitting them to a monitoring

facility. Usually, these are static nodes that serve as gateways to infrastructured

networks. In some studies, these sink nodes move around the monitoring area,

usually in lower speeds (e.g., robots, dirigibles). In this work, we go further

and study WSN scenarios in which sink nodes can move at higher speeds, such

as an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) or even an airplane. In these cases,

propagated queries cannot be answered by using the sink’s position when the

query was sent, since the sink will be elsewhere due to its high speed. Thus,

we propose and evaluate the performance of three algorithms for data query in

WSNs when sink is moving in high speed. Our results show clearly the need

for new algorithms for these scenarios as well as the good performance of our

proposed algorithms.

Resumo. Nós sink são nós responsáveis por agregar dados coletados em uma

Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) e transmiti-los a uma central de monitora-

mento. Em geral, sinks são nós estáticos que operam como gateways para a

rede infra-estruturada. Em alguns casos, nós sink têm a capacidade de se movi-

mentar na área de monitoramento geralmente em baixa velocidade (e.g., robôs,

dirigı́veis). Este trabalho vai além e investiga cenários em RSSFs nos quais o

sink pode se mover em alta velocidade como, por exemplo, um Veı́culo Aéreo

Não-Tripulado (VANT) ou mesmo um avião. Nesses casos, consultas propaga-

das na rede não podem ser respondidas usando a posição do sink no momento

da consulta, uma vez que no instante da resposta o sink estará em outra região

e fora do alcance de comunicação dos nós que inicialmente receberam e pro-

pagaram a consulta. Desta forma, este trabalho propõe e avalia três novos

algoritmos para consulta a dados em RSSFs direcionada a sinks que se movem

em alta velocidade. Os resultados obtidos demonstram a necessidade de no-

vos algoritmos para tais cenários bem como mostram o bom desempenho dos

algoritmos propostos.

∗Este trabalho foi parcialmente suportado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e

Tecnológico (CNPq) sob os processos 554087/2006-5, 474194/2007-8 e 575808/2008-0.
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1. Introdução

Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) [Akyildiz et al. 2002, Estrin et al. 2001,

Ilyas and Mahgoub 2004, Pottie and Kaiser 2000] são redes formadas por pequenos

dispositivos computacionais capazes de monitorar o ambiente em que estão localizados,

de processar os dados coletados e de se comunicarem através de comunicação sem fio.

Quando implementada em uma extensa área de interesse, em um número que vai de

dezenas, centenas ou milhares de nós sensores espalhados, cada elemento computacional

da RSSF é responsável por monitorar o seu ambiente local e repassar os dados coletados

e processados a um nó central, conhecido como nó sink. Tal nó é então responsável por

agregar os dados recebidos e enviá-los a uma central de monitoramento por algum meio

de comunicação.

Em geral, os nós sensores, incluindo o nó sink, são estáticos. Uma vez que

comunicações de alto alcance têm a caracterı́stica de consumir mais energia, em RSSFs os

dados são passados ao sink através de múltiplos saltos, i.e., o nó envia a mensagem para

o seu nó vizinho que se encontra mais perto do sink. Esse vizinho se encarregará, então,

de retransmitir a mensagem para outro vizinho e assim por diante até que a mensagem

chegue ao sink.

Trabalhos mais recentes [Ye et al. 2002, Fodor and Vidács 2007,

Shim and Park 2006] utilizam sinks móveis. Nesses trabalhos, os nós sinks são,

em geral, dispositivos de baixa mobilidade como robôs, dirigı́veis, pequenos carros com

controles remotos ou até mesmo pessoas, e o desafio é basicamente como manter as

rotas para o sink atualizadas. Entretanto, alguns cenários mais atuais têm demonstrado a

necessidade de formas de coleta de dados mais eficientes e ágeis. Por exemplo, em uma

RSSF localizada em um terreno de difı́cil acesso, uma opção à utilização de um sink com

alto poder de comunicação é a utilização de um Veı́culo Aéreo Não-Tripulado (VANT)

ou até mesmo um avião para realizar esta tarefa de coletar dados. Tal veı́culo aéreo seria

responsável por sobrevoar a região monitorada enviando perguntas à rede e recebendo

respostas sobre as condições do ambiente.

Entretanto, ao se trabalhar com sinksmovendo-se em alta velocidade, é necessário

considerar uma série de desafios. Por exemplo, criar e manter rotas entre os nós e o sink

móvel torna-se inviável, uma vez que as rotas mudariam mais rapidamente do que a capa-

cidade da rede de propagar as novas informações. Colisões também precisam ser evitadas,

pois poucas retransmissões podem ser suficientes para impedir que o pacote de resposta

alcance o sink móvel antes deste sair da área de monitoramento devido à alta velocidade.

Além disso, fatores diferenciados como altura do sink móvel, sua velocidade, atraso em

cada salto na propagação de informações, etc, precisam ser avaliados em protocolos pro-

postos nesses cenários.

Visando cenários de alta velocidade, este trabalho propõe um novo algoritmo para

permitir ao sink realizar consultas a uma RSSF: o algoritmo RAVR (Roteamento em Alta

Velocidade em Redes de Sensores Sem Fio). Com base nesse algoritmo, são propos-

tas ainda três variantes: o RAVR SigaMe, o RAVR Intercepta e o RAVR MenorCaminho.

A idéia principal do algoritmo RAVR é reconhecer que o sink não mais se encontra no

local onde este fez a consulta. Assim, cada nó sensor que for repassar a resposta à con-

sulta repassará essa resposta não para o local onde a consulta foi realizada (ver figura 1),

mas para o local onde sink se encontra no tempo atual (RAVR SigaMe), no local onde
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Figura 1. Uma consulta à RSSF através de um sink em alta velocidade.

o pacote poderá interceptar o sink (RAVR Intercepta) ou para o local onde o sink pas-

sará no futuro e que seja mais próximo do nó que está repassando a mensagem (RAVR

MenorCaminho). Nesses três casos, o objetivo comum é que as respostas às consultas al-

cancem o seu destino. Tais algoritmos foram avaliados no simulador network simulator-2

[McCanne and Floyd 2005] sob diversos cenários e diversos parâmetros. Os resultados

demonstram claramente não só a necessidade de algoritmos novos para tais cenários, mas

também a viabilidade e o bom rendimento dos algoritmos propostos.

O restante deste trabalho está organizado como segue. A seção 2 discute algumas

pesquisas recentes em sinks móveis e outros trabalhos que avaliam o envio de pacotes em

cenários de mobilidade em alta velocidade. A seção 3 apresenta algumas informações

relevantes ao entendimento do presente trabalho. O algoritmo proposto RAVR bem como

suas variantes são apresentados na seção 4 e as suas avaliações na seção 5. Por fim,

a seção 6 discute alguns pontos a respeito da aplicação prática do RAVR e, a seção 7

apresenta as conclusões e sugestões de alguns trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Uma primeira tentativa de resolver o problema de roteamento com sinks móveis foi o

algoritmo TTDD (Two-Tier Data Dissemination), proposto por [Ye et al. 2002]. Esse al-

goritmo permite uma entrega de dados escalável e eficiente para sinks móveis. Cada

fonte de dados no algoritmo TTDD constrói uma estrutura em grade que habilita os sinks

móveis para continuamente receber dados através de consultas por algoritmos de flooding

somente dentro de uma célula local. Em [Fodor and Vidács 2007] é proposto um algo-

ritmo de roteamento eficiente para sinks móveis em RSSFs. Nesse algoritmo, é usado flo-

oding restrito para atualizar os caminhos para múltiplos sinksmóveis na RSSF. A solução

proposta tenta encontrar um ponto entre as rotas ótimas e a quantidade de mensagens ne-

cessárias para atualizar tais rotas. Por último, um trabalho que mais se assemelha a este

é proposto por [Shim and Park 2006] que se baseia na utilização de localizadores para

sinks móveis. Tais localizadores são uniformemente distribuı́dos no campo de sensores

e localizam a atual posição do sink móvel. Se um sensor tenta enviar dados para o sink

tardiamente, este sensor pode adquirir a nova posição do sink através dos localizadores.

Outros trabalhos estudaram o impacto da velocidade do sink na comunicação com

os sensores. Em [Mergen et al. 2006], os autores realizam estudos com um dispositivo

aéreo. Neste trabalho é assumido que n sensores são distribuı́dos aleatoriamente e uni-
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formemente em um cı́rculo de raio R. O sink móvel pode se posicionar em determinadas

posições e enviar sinais aos sensores. Os resultados obtidos indicam que o aumento da

altitude influencia na área de cobertura, bem como a diminuição de altitude diminui os

gastos de energia, pois o esforço que será empregado para a transmissão de dados di-

minuirá. Em [Khalid et al. 2007], é estudada a habilidade de transmissão e recepção de

dados. Um sink móvel se move pelo campo de sensores com velocidade Vi, fazendo um

ângulo θ com o eixo X . Resultados indicam claramente que mesmo em alta velocidade,

é possı́vel enviar e receber dados da rede.

Conforme mostrado nesta seção, o problema de roteamento com sinksmóveis tem

sido abordado basicamente em baixas velocidades. Enquanto que trabalhos recentes, que

lidam com velocidades maiores, focam-se basicamente no envio e recepção de dados.

Neste trabalho, é proposta uma abordagem diferente e inovadora: roteamento de dados

em altas velocidades. Similarmente aos trabalhos citados, será utilizado flooding para pro-

pagar consultas. Entretanto, ao contrário dos algoritmos citados, o algoritmo RAVR não

se preocupa em gerar rotas, pois estas ficarão desatualizadas em milésimos de segundo,

mas sim, em direcionar as respostas a uma posição atual ou futura do nó sink.

3. Definição do Problema

Nesta seção, serão apresentados alguns conceitos e informações necessárias para o melhor

entendimento do presente trabalho.

Definição 1 (Rede de Sensores Sem Fio) Uma RSSF pode ser representada por um

grafo Euclidiano G = (V,E) com as seguintes propriedades:

• n é o número de nós; r o raio de comunicação dos nós;

• Q = [0, s] × [0, s] × [0, r] a área de sensoriamento em três dimensões;

• V = {v0, v1, . . . , vn} é o conjunto de nós sensores e, sem perda de generalidade,

considera-se v0 como sendo o nó sink;

• 〈i, j〉 ∈ E se, e somente se, a distância entre vi e vj é menor que r, i.e., vi alcança

vj e vice-versa;

• ∀vi ∈ V, (Xpi, Y pi, Zpi) ∈ R
3 é a posição perfeita do nó vi; e (Xci, Y ci, Zci) ∈

R
3 é a posição calculada do nó vi (e.g., a partir de um sistema de localização).

Definição 2 (SinkMóvel de Alta Velocidade) Um sink móvel de alta velocidade, no

presente trabalho, é definido como sendo o nó normal da rede v0 com capacidade de:

• mobilidade acima de 100 km/h;

• mobilidade em padrões pré-definidos (e.g., linha reta, curva);

• localização contı́nua (e.g., equipado com GPS – Global Positioning System);

e cujo principal objetivo é o de passar pela RSSF coletando dados.

Definição 3 (Algoritmo de Consulta a Dados) Diferentemente dos algoritmos de rote-

amento normais que se preocupam em gerar e manter rotas entre origens e desti-

nos, este trabalho foca principalmente nos algoritmos de roteamento para consulta

a dados. Nestes algoritmos, o nó sink faz uma consulta à rede como se esta fosse

um banco de dados distribuı́do (Sensor Databases [Hong and Madden 2004]). A con-

sulta é então propagada na rede geralmente através de um flooding. Os nós que

possuı́rem dados relativos à consulta realizada, respondem à consulta através de um
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pacote de resposta enviado para o sink. Em geral, poucos são os nós que respon-

dem à pergunta. Como exemplos de algoritmos conhecidos de consulta a dados tem-

se o Directed Diffusion [Intanagonwiwat et al. 2000] e o Received Signal Strength Rou-

ting [Boukerche et al. 2008].

4. RAVR - Envio de Dados Direcionado a Sinks em Alta Velocidade

Nesta seção, será proposto um novo algoritmo para consulta a dados em RSSFs: o RAVR

(Roteamento em Alta Velocidade para RSSFs). Conforme mencionado (e ilustrado na

figura 1), o ponto chave do RAVR está em reconhecer que o sink não mais se encontra no

local onde este enviou a consulta à rede, mas sim em outro local da área de monitoramento

devido à sua trajetória em alta velocidade. Desta forma, se o pacote de resposta for roteado

em direção ao local onde a consulta foi enviada, este não mais alcançará o sink. Sendo

assim, o algoritmo RAVR procura enviar o pacote de resposta em direção a uma posição

mais atualizada do sink ou mesmo em direção a sua posição futura. Tal posição do sink

é recalculada a cada salto por cada nó sensor e, então, este nó repassa a mensagem para

o seu nó vizinho que se encontra mais próximo desta nova posição do sink. Para que isso

seja possı́vel, é necessário que cada nó conheça a sua posição calculada (ver definição 1)

e a de seus vizinhos, bem como a Trajetória e o Deslocamento do Sink (definições 4 e 5).

Definição 4 (Trajetória do Sink – Ts) Pode ser uma linha reta, uma curva ou qualquer

trajetória passı́vel de ser descrita matematicamente. Por motivos de simplicidade, mas

sem perda de generalidade, neste trabalho será considerado que, enquanto estiver no

campo de sensores, o sink manterá a trajetória em linha reta, uma trajetória comum no

caso de objetos em alta velocidade. Logo, dado um ponto inicial (e.g., posição do sink

no momento do envio da consulta à rede) e uma direção, esta reta pode ser facilmente

calculada como y = tan(θ)(x − x0) + y0, onde θ é o ângulo em relação ao eixo x e o

ponto inicial (x0, y0). Tais informações são enviadas com a consulta do sink à rede.

Definição 5 (Deslocamento do Sink – Ss(t)) É a variação da posição do sink dentro de

sua trajetória no tempo t (medido em segundos). Tal deslocamento também precisa ser

descrito matematicamente como, por exemplo, Ss(t) = vt + 1
2
at2 onde a é a aceleração

constante e v a velocidade inicial. Novamente, por motivos de simplicidade mas sem

perda de generalidade, neste trabalho a aceleração será nula, ou seja, não haverá

mudança de velocidade enquanto o sink estiver dentro do campo de sensores e, então,

seu deslocamento será simplesmente Ss(t) = vst, onde vs é a velocidade do sink (medida

em km/h).

O Algoritmo 1 define o funcionamento do algoritmo RAVR proposto neste tra-

balho. Inicialmente, cada nó armazena localmente uma lista de pacotes encaminhados

(vetEnci – linha 1 – para evitar que a mesma consulta ou resposta seja encaminhada

novamente, i.e., loop) e uma lista de vizinhos (vetV izi – linha 2 – para ser utilizado no

cálculo dos próximos saltos). Esta última é atualizada quando o sink envia a consulta à

rede via flooding, logo, não há custo extra para a descoberta de vizinhos. O algoritmo

RAVR inicia, então, quando o sink entra no campo de sensores e envia uma consulta à

rede (linhas 4-10). Esta consulta contém a origem da consulta (sink – origi), um identi-

ficador incrementado a cada nova consulta (idi), um comando de consulta a ser avaliado

por todos os sensores (cmdi), a trajetória (Ti) e a velocidade do sink (Si), a posição do

último nó que enviou o pacote (Upi, necessário para atualizar a lista de vizinhos), e por

último, o Tempo de Roteamento até o momento (Ri) – definição 6.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 79



Figura 2. (a) Tempo de roteamento de um pacote; e (b) Tempo de atraso do salto.

Definição 6 (Tempo de Roteamento do Pacote – Rp) Para que se possa calcular a

posição mais atual do sink é necessário conhecer o seu tempo de deslocamento (i.e.,

o tempo t da definição 5). Uma solução seria considerar que os nós sensores estão

sincronizados com o relógio do sink móvel, o que é uma suposição não realista devido a

problemas de offsets e drifts [Maroti et al. 2004, Ping 2003, Oliveira et al. 2009]. Desta

forma, para calcular t, o algoritmo RAVR calcula o tempo total que o pacote levou

para deixar o sink e chegar ao nó atual (tempo de roteamento). Esse cálculo é possı́vel

somando-se todos os atrasos e todos os tempos de processamento dos nós intermediários

(i.e., que repassaram o pacote) até o momento que este atingiu o nó atual, conforme

ilustrado na figura 2(a). O cálculo do atraso de um pacote é realizado através da

técnica Delay Measurement [Maroti et al. 2004]. Essa técnica é utilizada em diversos

algoritmos de sincronização de nós [Ping 2003, Oliveira et al. 2009] e basicamente

consiste em calcular e somar todos os atrasos individuais no envio de um pacote entre

um transmissor e um receptor, conforme ilustrado na figura 2(b).

Um nó sensor, ao receber um pacote de consulta (do sink ou de outro nó), irá

calcular o atraso ai desse pacote (linha 11) e atualizar o tempo de roteamento do pacote

(Ri – linha 12), conforme explicado na definição 6. Irá também atualizar a sua tabela

de vizinhos (linhas 13-15). Se este nó nunca encaminhou este pacote antes, ele irá enca-

minhá-lo e dar continuidade ao flooding (linhas 16-20). O nó, então, irá avaliar a consulta

do sink e verificar se ele tem dados de resposta (linha 21). Se não tiver nada, o algo-

ritmo acaba. Mas caso o nó tenha uma resposta a ser enviada ao sink, ele monta um

pacote de resposta contendo sua identificação (origi), a identificação da consulta (idk),

os dados de resposta (dadosi), a trajetória e velocidade do sink (Tk e Sk) e, por último, o

tempo de roteamento até o momento (Ri – linhas 21-29). Este pacote será enviado para

o proxSaltoi após proxTempoi segundos. Estes dois últimos valores são calculados de

acordo com a variação do algoritmo RAVR, que pode ser o RAVR SigaMe (Seção 4.1), o

RAVR Intercepta (Seção 4.2) ou o RAVR MenorCaminho (Seção 4.3).

Por último, caso o sink receba o pacote de resposta, ele armazena os dados (linhas

31-33). Caso um nó sensor receba o pacote de resposta, ele verifica se nunca encaminhou

o pacote e, caso positivo, o encaminha usando uma das variações do RAVR (linhas 34-40),

explicadas nas seções a seguir.

4.1. RAVR SigaMe

O RAVR SigaMe é a versão mais simples do algoritmo proposto. Basicamente, a cada
salto, cada nó calcula a posição atual do sink (sinkPos) e, então, envia o pacote de
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Algoritmo 1 Algoritmo geral do RAVR
⊲ Variáveis:

1: vetEnci ← ∅; {Vetor de consultas e respostas encaminhadas – evitar loops}

2: vetV izi ← ∅; {Vetor de vizinhos – armazena posição, id, etc}

3: idi ← 0; {Identificação da última consulta enviada pelo sink}

⊲ Entrada:

4: Nó sink 0 entra no campo de sensores e envia a consulta consId0.

Ação:

5: id0 ← id0 + 1; {Id da nova consulta}

6: cmd0 ← ’SELECT ∗ from RSSF where temperature >= 40’; {Exemplo de consulta}

7: orig0 ← v0; R0 ← 0; {Origem da consulta e Tempo de roteamento}

8: T0 ← trajetoriaSink(); S0 ← velocidadeSink(); {Trajetória e velocidade do sink}

9: Up0 ← (Xci, Y ci); {Posição do último nó – que vai enviar}

10: Envia cons(orig0, id0, cmd0, T0, S0, R0, Upi) via broadcast. {Envia consulta para a rede}

⊲ Entrada:

11: msgi = cons(origk, idk, cmdk, Tk, Sk, Rk, Upk) tal que ai = delayMeasurement(msgi).
Ação:

12: Ri ← Rk + ai; {Atualiza o Tempo de roteamento}

13: se k 6= 0 então -{SE: o nó que mandou a consulta não for o sink . . .}-

14: vetV izi ← vetV izi ∪ (k, Lpk); {Adiciona a posição do nó à lista de vizinhos}

15: fim se

16: se (origk, idk) /∈ vetEnci então -{SE: este nó nunca encaminhou esta consulta ...}-

17: vetEnci ← vetEnci ∪ (origk, idk); {Adiciona a consulta ao vetor de encaminhados}

18: Upi ← (Xci, Y ci); {Posição do último nó}

19: Envia cons(origk, idk, cmdk, Tk, Sk, Ri, Upi) via broadcast. {Encaminha consulta}

20: fim se

21: se avaliaConsulta(cmdk) então -{SE: eu tiver dados da consulta realizada ...}-

22: origi ← i; {Origem da resposta}

23: dadosi ← dadosResposta(cmdk); {Dados a serem enviados ao sink}

24: vetEnci ← vetEnci ∪ (origk, idk); {Adiciona a resposta ao vetor de encaminhados}

25: Pi = distancia((Xci, Y ci), Tk)/Ri; {Velocidade de propagação da consulta}

26: proxSaltoi ← calculaProxSalto(); {Calcula o próximo salto da resposta}

27: proxTempoi ← calculaProxSalto(); {Calcula o tempo a esperar para mandar a resposta}

28: Envia resp(origi, idk, dadosi, Tk, Sk, Ri, Pi) para proxSaltoi em proxTempoi s; {Envia resp.}

29: fim se

⊲ Entrada:

30: msgi = resp(origk, idk, dadosk, Tk, Sk, Rk, Pk) tal que ai = delayMeasurement(msgi).
Ação:

31: se i = 0 então -{SE: este nó for o sink ...}-

32: armazena(dadosk); {Sink recebe a resposta e armazena os dados}

33: senão

34: se (origk, idk) /∈ vetEnci então -{SE: este nó nunca encaminhou esta consulta ...}-

35: vetEnci ← vetEnci ∪ (origk, idk); {Adiciona a resposta ao vetor de encaminhados}

36: Ri ← Rk + ai; {Atualiza o Tempo de roteamento}

37: proxSaltoi ← calculaProxSalto(); {Calcula o próximo salto da resposta}

38: proxTempoi ← calculaProxTempo(); {Calcula o tempo a esperar para mandar a resposta}

39: Envia resp(origk, idk, dadosk, Tk, Sk, Ri, Pk) para proxSaltoi em proxTempoi s; {Resp.}

40: fim se

41: fim se

resposta para o nó vizinho mais próximo da posição atual do sink imediatamente. Logo,

sinkPos.X = Tk.X + Sk × cos(Tk.θ)×Ri; (1)
sinkPos.Y = Tk.Y + Sk × sin(Tk.θ)×Ri; sinkPos.Z = Tk.Z;

calculaProxSalto() = vizMaisProx(sinkPos.X, sinkPos.Y, sinkPos.Z);
calculaProxTempo() = 0.0;

Conforme ilustrado na figura 3(a), a trajetória do pacote de resposta no RAVR SigaMe

tende a ser uma curva, uma vez que a cada salto o sink está em uma posição diferente.

4.2. RAVR Intercepta

O RAVR Intercepta funciona de forma parecida ao RAVR SigaMe. A diferença é que o

RAVR Intercepta calcula um ponto futuro no tempo em que o pacote poderá se interceptar
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Figura 3. Variações do Algoritmo RAVR. (a) RAVR SigaMe; (b) RAVR Intercepta;
e (c) RAVR MenorCaminho.

com o sink, ao invés de mandar o pacote na direção atual do sink. Tal cálculo é feito com

base na velocidade do sink e na Velocidade de Propagação da Consulta.

Definição 7 (Velocidade de Propagação da Consulta – Pk) Um nó sensor, ao receber

uma consulta destinada a ele, calculará a velocidade dessa consulta, que é a distância

entre o sink e o nó sensor, dividido pelo tempo de roteamento da consulta, i.e., Pk =
distancia((Xci, Y ci), Tk)/Ri.

Uma forma de calcular a posição de interceptação do pacote com o sink é calcu-
lando primeiro o tempo de interceptação:

tempoInterceptacao =

s

(Tk.Y − Y ci)2

P 2

k
− (Sk × sin(Tk.θ))2

(2)

sinkPos.X = Tk.X + Sk × cos(Tk.θ)× (Ri + tempoInterceptacao);
sinkPos.Y = Tk.Y + Sk × sin(Tk.θ)× (Ri + tempoInterceptacao); sinkPos.Z = Tk.Z;

calculaProxSalto() = vizMaisProx(sinkPos.X, sinkPos.Y, sinkPos.Z);
calculaProxTempo() = 0.0;

A trajetória do pacote de resposta no RAVR Intercepta tende a ser uma reta, desde que to-

dos os nós intermediários calculem o mesmo ponto de interceptação (figura 3(b)). Diver-

sos fatores podem alterar este ponto de interceptação como, por exemplo, um atraso maior

do pacote em uma região da rede. Uma vez que esse cálculo é feito a cada salto, o RAVR

Intercepta recupera-se de mudanças na velocidade à medida que o pacote é propagado,

calculando um novo ponto de interceptação quando isso ocorre. Entretanto, se a veloci-

dade do sink for maior que a velocidade do pacote, o cálculo do tempo de interceptação

ficará incorreto. Neste caso, o pacote é enviado usando o RAVR SigaMe.

4.3. RAVR MenorCaminho

A última variação do algoritmo RAVR é o RAVR MenorCaminho. A principal idéia deste

algoritmo, ilustrada na figura 3(c), é mandar o pacote de resposta para o ponto da trajetória

do sink que seja mais perto do nó sensor que estiver mandando ou encaminhando o pacote.

Desta forma, o pacote de resposta tende a percorrer o menor caminho. Para fazer isso, o

nó que estiver mandando o pacote terá que esperar até que o sink chegue perto da posição

calculada para, então, mandar o pacote. Isso gera um atraso maior no envio da resposta,

entretanto, o pacote de resposta será entregue em menos saltos.
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dX = Sk × cos(Tk.θ)×Ri; dY = Sk × sin(Tk.θ)×Ri; (3)

tan =
(Xci − Tk.X)× dX + (Y ci − Tk.Y )× dY

dX2 + dY 2
;

sinkPos.X = Tk.X + tan× dX;
sinkPos.Y = Tk.Y + tam× dY ;
sinkPos.Z = Tk.Z;

calculaProxSalto() = vizMaisProx(sinkPos.X, sinkPos.Y, sinkPos.Z);
tempoSink = distancia(sinkPos, Tk)/Sk;

tempoPacote = distancia((Xci, Y ci), sinkPos)/Pk;
calculaProxTempo() = tempoSink − tempoPacote;

Conforme ilustrado na figura 3(c), a trajetória do pacote de resposta no RAVR Menor-

Caminho tende a ser uma reta perpendicular à trajetória do sink, desde que todos os nós

intermediários calculem o mesmo ponto de menor caminho. Se o tempo calculado for

negativo, é porque o sink já passou pelo ponto de menor caminho. Nesse caso, o pacote é

enviado imediatamente utilizando a técnica RAVR Intercepta.

5. Avaliação dos Algoritmos

Nesta seção, será avaliado e comparado o desempenho das três variações do Algoritmo

RAVR: o RAVR SigaMe, RAVR Intercepta e o RAVR MenorCaminho.

5.1. Metodologia

A avaliação foi realizada utilizando o Network Simulator 2 [McCanne and Floyd 2005].
Em todos os resultados, as curvas representam uma média das execuções, enquanto que
as barras de erro, o intervalo de confiança para 95% de confiança a partir de 33 execuções
diferentes (sementes aleatórias).

A Tabela 1 apresenta valores padrões para os
Parâmetro Valor

Campo de sensores 272m × 272m

Numero de nós 576 nós

Densidade 0.01 nós/m2

Raio de comunicação 20m

Numero de vizinhos 7.3 nós

Atraso de um pacote 0.080 s

Erro de atraso 30µs

Erro de posição 2m

Velocidade do Sink 300 km/h

Trajetória do Sink linha reta

Tabela 1. Valores

parâmetros de simulação. Os nós sensores são dis-

tribuı́dos no campo de monitoramento de acordo com

uma grade perturbada, i.e., os nós tendem a ocupar a

área uniformemente, mas sem formar uma grade regu-

lar. Para simular o erro de localização, a posição cal-

culada dos nós é perturbada por uma distribuição Gaus-

siana com média igual ao valor da posição real do nó

e desvio padrão de 2m [Langendoen and Reijers 2003].

Erros na estimativa do atraso (delay measurement) são

simulados com média igual ao atraso normal de um pacote e desvio padrão de

30µs [Maroti et al. 2004]. A trajetória do sink considerada é uma linha reta, passando

no meio do campo de sensores.

5.2. Impacto do Número de Nós Sensores

A escalabilidade do algoritmo foi avaliada aumentado-se o número de nós na rede de 144

a 2048 e mantendo-se uma densidade constante de 0.01 nós/m2. Logo, o tamanho do

campo de sensores aumenta de acordo com o número de nós. Primeiro, está sendo ava-

liada a capacidade do algoritmo de calcular a velocidade correta do pacote, uma vez

que esse valor é utilizado tanto pelo RAVR Intercepta quanto pelo RAVR MenorCami-

nho. Como pode-se observar pelo gráfico da figura 4(a), as velocidades média calculada e

perfeita de propagação da consulta são similares. Nesse e em outros gráficos similares, a

curva de erro é multiplicada por 10 para facilitar a visualização, logo, no pior caso, o erro
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Figura 4. Resultados das simulações.

no cálculo da velocidade foi de apenas 10 km/h, o que diminui com o aumento do número

de nós (e, conseqüentemente, aumento na quantidade de saltos).

A figura 4(b) mostra que todas as técnicas entregam mais de 95% dos pacotes

mesmo com o aumento da rede, o que mostra a escalabilidade do RAVR. Pode-se notar

ainda que o RAVR SigaMe tende a ser menos confiável. Isso se deve ao fato de que tanto

o RAVR Intercepta quanto o RAVR Menor Caminho tendem a enviar o pacote para o sink

no momento em que este encontra-se exatamente em cima do último nó, enquanto que

no RAVR SigaMe, o sink pode estar quase deixando o raio de comunicação do último nó

quando este for enviar a resposta, o que causa, algumas vezes, a perda do pacote.

Já na figura 4(c), observa-se uma caracterı́stica já esperada do RAVR MenorCa-

minho: a sua quantidade menor de saltos ao enviar a resposta ao sink. Observa-se ainda

que não há diferença significativa entre o RAVR SigaMe e o RAVR Intercepta. A principal

explicação para estes resultados similares é que a curva observada pelo RAVR SigaMe não

é suficiente para aumentar o número de saltos, ou seja, a curva existe, mas ainda assim a

resposta atinge o sink com o mesmo número de saltos que o RAVR Intercepta.

Por último, a figura 4(d) mostra uma pequena desvantagem do RAVR MenorCa-

minho: um maior atraso para receber o pacote de resposta. Isso se deve ao fato dos nós

esperarem até que o sink chegue perto deles para então para enviarem o pacote.
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Figura 5. Resultados das simulações.

5.3. Impacto do Raio de Comunicação dos Nós

O impacto do raio de comunicação dos nós é avaliado variando-se este parâmetro de

15m a 75m. Em 15m, a quantidade média de vizinhos de um nó é de 7.2, enquanto

que em 75m de raio de comunicação, a média de vizinhos é de 113 nós. A velocidade de

propagação do pacote de consulta tende a crescer com o aumento do raio de comunicação,

conforme observado na figura 4(e). Observa-se, no gráfico da figura 4(f), que após um

raio de comunicação de 50m, todas as variações do RAVR começam a perder pacotes,

devido à alta quantidade de nós querendo acessar o meio. A figura 4(g) mostra que a

quantidade média de saltos diminui com o aumento do raio de comunicação, o que já era

esperado.

Um resultado interessante, ilustrado na figura 4(h), é que o atraso da resposta

diminui com o aumento do raio de comunicação no RAVR MenorCaminho e RAVR In-

tercepta, mas permanece quase constante no RAVR MenorCaminho, uma vez que os nós

ainda terão que esperar até o sink passar perto deles.

5.4. Impacto do Atraso Médio de um Salto

Para avaliar o impacto do atraso médio de um salto nos algoritmos RAVR, esse parâmetro

foi variado de 0.005 s até 0.2 s. Conforme mostra a figura 4(i), esse atraso é o fator que

mais afeta a velocidade de propagação da consulta. Entretanto, em todas as velocidades,

o RAVR foi capaz de entregar mais de 95% dos pacotes (figura 4(j)), com exceção dos

atrasos a partir de 0.12 s. Nesse caso, grande parte dos pacotes não alcançam o sink antes

dele sair do campo de sensores, sendo descartados quando chegam à borda da rede.

Quanto ao número médio de saltos (figura 4(k)), tanto no RAVR SigaMe quanto

no RAVR Intercepta, este tende a diminuir porque a consulta demora mais a chegar nos

nós e, quando no momento da resposta, o sink encontra-se mais no meio da rede. Já

no RAVR MenorCaminho, o número de saltos tende a aumentar porque, como o sink já

estará passando do meio da rede no momento da resposta e, portanto passando do ponto

de menor caminho para muitos nós, o RAVR MenorCaminho passará a se comportar mais
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como o RAVR Intercepta, o que explica, também, o aumento no atraso total da resposta,

conforme observado na figura 4(l).

5.5. Impacto da Velocidade e Altura do Sink

A velocidade do sink foi aumentada de 100 km/h até 500 km/h (aproximadamente duas

vezes mais que a velocidade mı́nima de um Boeing-747). Percebe-se, pelo gráfico da fi-

gura 5(a) que os pacotes continuam sendo entregues independente da velocidade do sink.

Após 400 km/h, este número cai porque o sink sai do campo de sensores antes que alguns

nós tenham tempo de receber a consulta e enviar a resposta. O fato de alguns pacotes

não poderem ser entregues, mesmo enviando-os na direção mais atual do sink, mostra a

necessidade de algoritmos especı́ficos para estes cenários em que o sink se move em alta

velocidade. Na figura 5(b), percebe-se que o número de saltos médio tende a diminuir

tanto no RAVR SigaMe quanto no RAVR Intercepta, enquanto que no RAVR MenorCami-

nho, o número de saltos tende a aumentar, pelos mesmos motivos que este comportamento

foi observado na seção anterior. Por último, um resultado interessante pode ser observado

na figura 5(c): o atraso da resposta diminuindo no RAVR MenorCaminho, uma vez que o

tempo de espera pelo sink irá diminuir com o aumento de sua velocidade.

A avaliação do impacto da altura do sink foi realizada variando-se a altura de 5m

a 15m. Como pode-se observar pela figura 5(d), com o aumento da altura, perdem-se

mais pacotes. Em 15m de altura, apenas cerca de 55% dos pacotes são entregues.

5.6. Impacto do Erro de Posição e do Cálculo de Atrasos

Como pode-se observar pelos gráficos das figuras 5(e) e 5(f), o erro de localização dos

nós não afeta muito a velocidade de propagação da consulta e nem a entrega dos pacotes

de resposta. Isso ocorre porque os erros de localização são pequenos se comparados às

distâncias percorridas pelos pacotes, o que diminui a influência no cálculo da velocidade

da consulta.

Para avaliar o impacto dos erros de cálculo de atrasos (erros da técnica delay

measurement) no RAVR, este erro foi variado de 0ms até 2ms. Como pode-se observar

pela figura 5(g), a velocidade de propagação da consulta é pouco afetado por este erro,

uma vez que ele segue uma distribuição Gaussiana e, com o aumento do número de saltos,

os erros tendem a se anular. Pelo mesmo motivo, a entrega dos pacotes também não é

muito afetada, como pode-se observar pela figura 5(h).

6. Aplicabilidade da Solução Proposta

Este trabalho considera um atraso de 0.080 s em cada salto, considerado um atraso alto.

Testes preliminares com sensores SunSPOTs indicam um atraso médio de apenas 0.015 s.

Entretanto, um sensor SunSPOT é dotado de um processador relativamente rápido e esse

atraso é sem a realização de nenhum cálculo e com a monitoração do ambiente desa-

bilitada. Por outro lado, testes com sensores MicaZ, da Crossbow, mostram que certas

operações de ponto-flutuante podem demorar até segundos inteiros para executar. Logo,

tempos de 0.080 s ou mais em cada salto podem ser facilmente alcançados em RSSFs.

A comunicação em alta velocidade é outro ponto importante. Este trabalho mostra

que é possı́vel enviar dados a um nó se movendo, por exemplo, a 600 km/h sem influência

na taxa de perda de dados. Trabalhos recentes [Mergen et al. 2006, Khalid et al. 2007]
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indicam essa possibilidade também, mas em velocidades bem menores. Entretanto, isso é

um problema a ser tratado em algoritmos de acesso ao meio, e não de roteamento, como

é o caso deste trabalho.

Por último, um ponto importante a ser observado é que os algoritmos RAVR são

basicamente algoritmos gulosos de encaminhamento (Greedy Forward) e, como tal, ainda

precisam ser combinados com um algoritmo de contorno de buracos para poderem fun-

cionar nos casos em que os sensores da RSSF não estão uniformemente distribuı́dos na

rede. Entretanto, tais algoritmos usam uma posição dinâmica do nó sink, o que gera uma

necessidade para novos algoritmos de contorno de buraco para tais cenários.

7. Conclusão

Este trabalho propôs uma nova classe de algoritmo de consulta a dados em RSSFs que

utilizam sinks em alta velocidade: RAVR – Roteamento em Alta Velocidade em RSSFs.

Conforme mencionado, nesses cenários, consultas propagadas na rede não podem ser

respondidas usando a posição do sink no momento da consulta. Foram propostos três

variantes para o RAVR em que, a cada salto, o pacote de resposta é enviado na direção

da posição atual do sink (RAVR SigaMe), na direção de interceptação do sink (RAVR

Intercepta) ou na direção do ponto mais próximo da trajetória do sink (RAVR MenorCa-

minho). Uma série de experimentos foram apresentados que mostram a real necessidade

de novos algoritmos para tais cenários, bem como indicam que o algoritmo proposto e

suas variações são capazes de funcionar em diversos cenários e condições.

O algoritmo RAVR MenorCaminho obteve o melhor desempenho em grande parte

dos experimentos realizados, mesmo com o atraso maior na entrega das respostas ao sink.

Esse atraso é pequeno, pois não afeta cenários em que o sink sobrevoa a rede, coleta os

dados, e depois volta para a base, entregando os dados para a central de monitoramento.

Os resultados obtidos são promissores. Algumas vantagens e limitações serão

exploradas em trabalhos futuros como, por exemplo, combinar a solução proposta com

um algoritmo para contornar buracos na rede e com algoritmos de rastreamento capazes

de rastrear trajetórias descritas por modelos não lineares sujeitos a ruı́do não Gaussiano.
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Belo Horizonte – MG – 31980-110 – Brasil

2Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte – MG – 31270-901 – Brasil

micnery@gmail.com, {fdcunha,loureiro}@dcc.ufmg.br, raquelmini@pucminas.br

Abstract. The design of protocols for wireless sensor networks is often based
on a layered architecture in which the exchange of information and interactions
among layers are restricted. Also, the communication between two layers not
adjacent in the protocol stack is not allowed. On the other hand, the cross-layer
design approach makes possible a strong interaction between two or more lay-
ers of the protocol stack and information sharing during the protocol runtime.
In order to improve the quality of the data routing on network, we evaluated the
cross-layer techniques in two situations: broadcast and data collection. Simu-
lations results showed that it is possible achieve a good improvement in routing
with the use of cross-layer design.

Resumo. O projeto de protocolos para redes de sensores sem fio é muitas vezes
baseado em uma arquitetura de camadas na qual a troca de informações e as
interações entre as camadas são restritas. Além disso, a comunicação entre
duas camadas não adjacentes na pilha de protocolos não é permitida. Por outro
lado, uma abordagem integrada de camadas torna possı́vel uma forte interação
entre duas ou mais camadas na pilha de protocolos e possibilita também o com-
partilhamento de informações em tempo de execução. Com o intuito de melho-
rar a qualidade do roteamento de dados na rede, a técnica de projeto integrado
é avaliada neste trabalho em duas situações: disseminação e coleta de dados.
Resultados de simulações mostraram que é possı́vel alcançar uma boa melhoria
no roteamento com a utilização de um projeto integrado de camadas.

1. Introdução
Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) é um tipo especial de redes ad-hoc, cujos nós não
precisam de uma infraestrutura para se comunicarem [Akyildiz et al. 2002]. Essa rede é
composta por milhares de nós sensores autônomos, depositados aleatoriamente em uma
determinada área, para coletar dados do ambiente e transmiti-los ao usuário final. Esses
nós sensores são equipados com um processador, memória, rádio, sensor e bateria. En-
tretanto, para diminuição de custos e facilitar a deposição, esses nós possuem tamanho

∗Parcialmente financiada pelo Projeto Universal do CNPq número 478175/2008-6 referente ao Edital
MCT/CNPq 14/2008.
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(a) Coleta de dados. (b) Cooperação. (c) Disseminação de dados.

Figura 1. Tipos de comunicação de dados em RSSFs [Machado et al. 2005].

reduzido, o que reduz também a capacidade de seus componentes como: limitações no
processamento, baixa capacidade de armazenamento e baterias com duração limitada.
Devido a essas caracterı́sticas, as RSSFs apresentam vários desafios, sendo a restrição de
energia o maior deles [Mini and Loureiro 2009].

Um dos principais objetivos nas RSSFs é transportar as informações sensoriadas
pelos nós sensores até o nó de monitoramento (nó sink). Este por sua vez tem a respon-
sabilidade de interligar a rede de sensores ao usuário final. Assim, a comunicação de
dados torna-se uma tarefa de grande importância nesse tipo de rede. Conforme ilustrado
na figura 1 [Machado et al. 2005], a comunicação pode ser divida em três formas. A
primeira denominada Coleta de Dados, ocorre dos sensores para o nó sink (figura 1-(a)).
Nessa forma de comunicação os nós sensores enviam os dados sensoriados para o nó sink.
A segunda forma denominada Cooperação (figura 1-(b)), ocorre entre os nós sensores e
tem como objetivo a cooperação entre eles. E a terceira forma denominada Disseminação
de Dados (figura 1-(c)), ocorre do nó sink para os demais nós da rede e tem como objetivo
propiciar o envio de informações e requisições para a rede.

A comunicação é uma das fontes de maior consumo de energia em uma RSSF.
Segundo [Pottie and Kaiser 2000], a energia dissipada para a realização de uma trans-
missão está diretamente relacionada à distância em que a mensagem será enviada. Esse
cenário sugere a necessidade de projetar protocolos cientes do consumo de energia e que
se proponham a reduzir o mesmo, com o objetivo final de aumentar o tempo de vida da
rede [Cui et al. 2007]. Essa redução pode ser alcançada com a implementação de técnicas
que reduzem as transmissões desnecessárias e que diminuem a distância das transmissões
com a utilização de uma comunicação com vários saltos.

Outra maneira eficiente de diminuir o consumo de energia dos nós é reduzir o
tempo em que o nó sensor permanece com seu rádio ligado, escutando a rede. Con-
siderando essa premissa, alguns protocolos de controle de acesso ao meio desenvolvidos
para esse tipo de rede dividem o modo de operação dos nós sensores em periódicos inter-
valos de atividade e dormência. Nos perı́odos de atividade, o nó permanece com seu rádio
ligado, escutando ou transmitindo dados na rede. Nos perı́odos de dormência, o nó per-
manece com seu rádio desligado com a finalidade de economizar energia. A razão entre
o tamanho do perı́odo de escuta e o tamanho do ciclo de funcionamento do nó é chamada
duty cycle [Ye et al. 2002]. Estudos recentes mostram que para uma RSSF alcançar um
longo tempo de vida, o duty cycle dos nós sensores deve ser muito baixo, algo em torno
de 1% [Gu and He 2007, Guo et al. 2009].

Diferentemente das redes tradicionais que são projetadas para dar suporte a uma
grande variedade de aplicações, as RSSFs normalmente são projetadas considerando uma
aplicação especı́fica [Karl and Willig 2005]. Contudo, os protocolos existentes na lit-
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eratura não consideram as especificidades encontradas nesse tipo de rede. Assim, novos
protocolos devem ser projetados considerando essas peculiaridades, como também os req-
uisitos da aplicação a ser monitorada [Puccinelli and Haenggi 2005]. Entretanto, para que
o projeto de um novo protocolo considere essas caracterı́sticas e requisitos, é necessário
que os demais protocolos na rede trabalhem de forma cooperativa, trocando informações
entre si, com o objetivo de maximizar o desempenho da rede. Para isso, surge o Projeto
Integrado de Camadas, um paradigma para a concepção de protocolos que exploram a
rica interação entre os protocolos das camadas adjacentes ou não [Kawadia and Kumar
2005].

As camadas responsáveis pela comunicação em RSSFs são as camadas de rede
e MAC (medium access control). Por isso, neste trabalho são apresentados dois estudos
de casos que avaliam a viabilidade de um projeto integrado entre essas camadas, com a
finalidade de melhorar a comunicação de dados entre os nós sensores. Ambos os estudos
de caso propõem adaptações ao tradicional protocolo S-MAC [Ye et al. 2002]. Na camada
de rede, os protocolos utilizados são escolhidos de acordo com a forma de comunicação
a ser trabalhada: Disseminação ou Coleta de Dados. O primeiro estudo de caso aplica
o conceito de projeto integrado para melhorar a comunicação na disseminação de dados.
Nesse estudo, é proposto o protocolo SMAC-RC (Sensor MAC for Routing on a Curve)
para a camada MAC que trabalha em cooperação com a camada de rede. O objetivo desse
protocolo é reduzir a latência e aumentar a confiabilidade na disseminação de dados.
O segundo estudo aplica o projeto integrado objetivando melhorias na coleta de dados.
Assim, é proposto o protocolo SMAC-DDC (Sensor MAC with Dynamic Duty Cycle)
para a camada MAC, que trabalha conjuntamente com a camada de rede. A principal
caracterı́stica desse protocolo é ajustar o duty cycle dos nós sensores em função do tráfego
na rede. Em ambos os estudos de caso, foi possı́vel alcançar melhorias significativas de
desempenho na rede com a utilização do projeto integrado de camadas.

O presente trabalho encontra-se divido da seguinte forma: a seção 2 apresenta al-
guns trabalhos que utilizam o paradigma de projeto integrado de camadas no desenvolvi-
mento de melhorias para protocolos de RSSFs. A seção 3 apresenta o funcionamento do
protocolo SMAC-RC e como a comunicação entre camadas foi realizada. A seção 4 ap-
resenta o funcionamento do protocolo SMAC-DDC e como a adaptação do duty cycle foi
realizada. A seção 5 apresenta os resultados das simulações realizadas em cenários com
e sem os projetos integrados propostos neste trabalho. A seção 6 apresenta as conclusões
e direções futuras para este trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
A comunicação baseada na arquitetura de camadas tipicamente separa as tarefas por ca-
madas, com a clara definição das funcionalidades e serviços que cada uma delas deverá
prover. A interação entre elas na pilha de protocolos ocorre somente através de interfaces
pré-definidas que as conectam somente quando são vizinhas. Por ser uma interação re-
strita, o fluxo entre camadas que não são adjacentes não é permitido. Em contrapartida,
outro tipo de abordagem para essa comunicação é o conceito de projeto integrado de ca-
madas. Essa abordagem atenta para uma rica exploração da interação entre as camadas,
adjacentes ou não, com o objetivo de aumentar o desempenho geral da rede [Jurdak
2007, Srivastava and Motani 2005, Shakkottai et al. 2003, Haapola et al. 2005]. Nesse
contexto, o projeto de novos protocolos que fazem uso dessa técnica objetivando melho-
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rar o desempenho e propiciar o gerenciamento de alguns recursos em mais de uma camada
ao mesmo tempo. A principal caracterı́stica de um projeto integrado é, por intermédio da
violação da arquitetura de camadas, alcançar melhorias no desempenho dos protocolos e
por conseqüência melhorias no funcionamento da rede.

O uso do paradigma de projeto integrado de camadas em RSSFs tem se tornado
cada vez mais comum, principalmente pelo fato dessas redes serem de propósito bem es-
pecı́fico. Outro fator que acirra o uso do projeto integrado em RSSFs é a possibilidade
de melhorar o gerenciamento do consumo de energia, visto que, energia é um recurso
altamente escasso e necessita ser poupado. Nos seguintes trabalhos [Van Hoesel et al.
2004,Sichitiu 2004,Souto et al. 2007,Haapola et al. 2005] são apresentadas soluções efi-
cientes no que tange a aplicação do paradigma projeto integrado de camadas para alcançar
melhorias no projeto de novos protocolos em RSSF.

Em [Van Hoesel et al. 2004], os autores apresentam um projeto integrado entre as
camadas de rede e enlace, utilizando os protocolos EYES MAC e o EYES Source Routing
(ESR). Neste projeto, o protocolo MAC monitora as mudanças de topologia, falhas no nó
e na comunicação e também o duty cycle dos nós. A interação entre os protocolos ocorre
no momento em que o protocolo de roteamento necessita conhecer a topologia da rede,
com a finalidade de entregar os pacotes aos seus devidos destinatários. Assim, acessando
a tabela de vizinhos, o protocolo obtém o conhecimento da topologia local, tornando o
roteamento mais eficiente. Essa informação é obtida pela camada MAC, que possui uma
lista dos nós vizinhos ativos, aptos a participar do roteamento. Essa abordagem mostrou-
se eficiente, principalmente em ambientes nos quais os nós são móveis. Diferentemente
dos protocolos propostos neste trabalho, o projeto integrado EYES MAC baseia sua de-
cisão apenas em informações locais de cada nó, não considerando demais parâmetros que
possam influenciar no roteamento.

Outra proposta de trabalho que utiliza o conceito de projeto integrado é encontrada
em [Sichitiu 2004]. Nesse trabalho, é apresentado um esquema de agendamento para os
nós sensores, no qual a agenda de cada nó é criada de maneira distribuı́da, de acordo com
o fluxo de dados na rede. Portanto, os nós sensores ficarão acordados somente quando
for o momento de estabelecimento das rotas e permanecerão em modo dormência no
restante do tempo. Essa abordagem faz uso de um rico compartilhamento de informações
entre as camadas MAC e de rede. Além disso, é uma técnica projetada para um cenário
com tráfego de dados periódicos, de forma que os agendamentos dos nós sensores serão
efetuados objetivando favorecer ao máximo a entrega de dados ao nó sink.

Em [Souto et al. 2007], é proposto um trabalho que discute arquiteturas de projeto
integrado existentes para RSSF e propõe uma nova arquitetura de rede, denominada Ar-
quitetura de Rede Orientada a Aspecto (Aspect-Oriented Network Architecture). Ao invés
da comunicação entre camadas ser estritamente entre camadas adjacentes, essa arquitetura
possibilita a comunicação direta entre quaisquer protocolos com a introdução de um novo
mecanismo de abstração, o aspecto. Esse mecanismo permite à arquitetura de rede pro-
posta o compartilhamento de informações e, ao mesmo tempo, garante a modularização
de interesses que estão dispersos em diferentes camadas como a energia, segurança, o
gerenciamento de falhas e outras caracterı́sticas relacionadas com parâmetros de QoS.

Outra proposta de trabalho que emprega a técnica de projeto integrado de camadas
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em RSSF pode ser encontrada em [Haapola et al. 2005]. Nesse trabalho, o consumo de
energia é modelado através de informações de três camadas: rede, enlace e fı́sica. Nesse
modelo de energia, são consideradas informações de topologia, esquema de agendamento
do protocolo MAC e parâmetros de energia consumida pelo rádio transceptor. Assim, os
autores apresentam uma análise do consumo de energia em ambientes com único salto
e vários saltos. Pode-se concluir que, quando o modelo mais se aproxima da realidade,
a comunicação com único salto pode consumir menos energia que a comunicação com
vários saltos. Entretanto, essa análise é efetuada em uma topologia de rede linear, o que
indica a necessidade de uma avaliação que abranja uma maior diversidade de cenários.

3. Projeto Integrado na Disseminação de Dados

Nesta seção, será apresentado o primeiro estudo de caso que propõe a utilização do projeto
integrado na disseminação de dados em RSSFs. Nesse estudo é proposto o protocolo Sen-
sor MAC for Routing on a Curve (SMAC-RC), que é desenvolvido para a camada MAC,
baseado no protocolo S-MAC [Ye et al. 2002,Ye et al. 2004]. O protocolo SMAC-RC tra-
balha em cooperação com a camada de rede, a qual utiliza como protocolo de roteamento
o Trajectory Based Forwarding (TBF) [Niculescu and Nath 2003]. O SMAC-RC utiliza
o paradigma do projeto integrado para compartilhar informações entre os protocolos da
camada MAC que utilizam tabela de vizinhos e protocolos de roteamento do tipo baseado
no transmissor.

O TBF é um protocolo projetado para disseminar dados na rede com o auxı́lio de
uma equação de curva. Assim, além dos dados, cada pacote conterá uma equação de curva
que será utilizada pelos nós na decisão de qual será o próximo nó a propagar o pacote.
Essa escolha é baseada na equação da curva e em uma tabela de vizinhos. Desde modo,
ao receber um pacote o nó verifica se o pacote é de atualização da tabela de vizinhos ou é
um pacote de dados. Sendo pacote de dados, o nó deve decidir qual será o próximo salto.
Portanto o nó consulta sua tabela de vizinhos e verifica qual nó, dentre os seus vizinhos,
está mais próximo do ponto de referência obtido pela curva. Na figura 2 o nó N0 deve
eleger o próximo nó que receberá o pacote e, após a consulta a tabela de vizinhos, o nó
escolhido é o nó N1, por estar mais próximo do ponto de referência. Então o pacote é
encaminhado para o nó N1.

Quando o paradigma do projeto integrado é aplicado, o protocolo TBF trabalha
de maneira diferenciada. A primeira mudança é na construção da tabela de vizinhos.
No projeto integrado, o protocolo TBF não construirá essa tabela, pois, essa informação
será obtida da camada MAC por meio de um compartilhamento de informações com
protocolo SMAC-RC. Essa mudança economizará recursos, pois não serão necessárias as
mensagens de construção e nem de atualização do protocolo TBF. A segunda mudança
ocorre no momento da escolha do próximo nó que irá propagar o pacote. Neste caso o
TBF não escolherá o próximo nó pelo critério de escolha do nó mais próximo ao ponto
de referência, e sim, será construı́da uma lista com todos os nós candidatos a fazer a
propagação. Dessa forma, o nó irá escolher, dentre seus vizinhos, os nós mais próximos
ao ponto de referência, de acordo com um limiar pré-definido. Essa lista é encaminhada
para o protocolo da camada MAC que decidirá qual será o nó a propagar a informação.
Nesse projeto integrado, o protocolo SMAC-RC tem como critério de escolha o nó que
estará acordado num tempo mais próximo dentre os candidatos contidos na lista.
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No exemplo da figura 2, os nós N0, N1, N2 e N3 são os envolvidos no processo
de disseminação e os números apresentados representam o tempo restante para que os
mesmos acordem. Neste caso, é o nó N0 que deve eleger o próximo nó a propagar o
pacote. De posse desta tabela de vizinhos proveniente de uma interação com a camada
MAC, o protocolo TBF constrói a lista de prováveis nós a propagar este pacote. Na
figura 2, os nós candidatos seriam N1, N2 e N3. Após essa etapa, o TBF entrega a camada
MAC essa lista com os nós candidatos. Em seguida o SMAC-RC, baseado nesta lista,
escolhe o nó que acordará primeiro. Pelo funcionamento do protocolo SMAC-RC, essa
informação é obtida através de uma consulta a tabela de agendamentos que o protocolo
possui. Então, o nó escolhido pelo protocolo SMAC-RC para receber o pacote é o nó N2,
pois este é o nó que estará acordado primeiro.

Figura 2. Escolha dos nós que participarão da lista de roteamento.

4. Projeto Integrado na Coleta de Dados
Nesta seção é apresentado o projeto integrado para coleta de dados em RSSFs. Com esse
objetivo é proposto o protocolo Sensor MAC with Dynamic Duty Cycle (SMAC-DDC).
Esse protocolo é projetado para camada MAC, baseado no funcionamento do protocolo
S-MAC [Ye et al. 2002, Ye et al. 2004]. O objeto principal desse protocolo é ajustar a
duração do duty cycle dos nós sensores que pertencem a rota entre o nó fonte e o nó sink
através da informação compartilhada pela camada de rede. Assim, a arquitetura restrita
de camadas é violada e o compartilhamento de informações entre a camada MAC e a
camada de rede é possibilitado.

Nesse projeto integrado optou-se por utilizar o protocolo Directed Diffusion
(DD) [Intanagonwiwat et al. 2000] na camada de rede por ser um protocolo usado para
cenários do tipo event-driven, nos quais os sensores somente enviam dados quando um
evento ocorre. Este é um protocolo de roteamento centrado em dados em que os nós sen-
sores têm conhecimento do tipo de dados transmitido. Além disso, o DD cria a rota entre
o nó fonte e o nó sink permitindo a inserção de pontos de agregação ao longo da rota. A
criação da rota, na versão tradicional do DD, é dividida em 3 fases: (a) propagação de
interesses, (b) configuração inicial de gradientes e (c) entrega de dados através da rota
reforçada (Figure 3). O protocolo DD apresenta três versões: Two phase pull, One phase
pull e o Push [Heidemann and Silva 2003]. Neste trabalho utilizou-se uma versão reativa
desse protocolo chamada de Push, que elimina a fase de propagação de interesses. Nessa
versão as rotas entre o nó fonte e o nó sink serão criadas somente no momento em que o
primeiro evento é detectado na rede.

No protocolo S-MAC, os nós possuem o duty cycle fixo durante toda a operação
da rede. Por isso, o throughput numa coleta de dados pode ser afetado em cenários em
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(a) Propagação de inter-
esses.

(b) Configuração inicial de
gradientes.

(c) Entrega de dados através da
rota reforçada.

Figura 3. Funcionamento do protocolo DD [Intanagonwiwat et al. 2000].

que a frequência de eventos na rede é variável. Isso ocorre devido ao fato desse protocolo
permitir somente uma única transmissão unicasting por ciclo de trabalho, e com um baixo
duty cycle, o tempo de dormência é grande, o que acarreta o aumento da latência e redução
da quantidade de dados entregues ao nó sink.

Em contrapartida, o protocolo SMAC-DDC reduz a latência dos pacotes que
chegam ao nó sink através do ajuste do duty cycle para os nós que pertencem à rota entre
o nó fonte e o nó sink. Então, as camadas MAC e de rede compartilham informações
entre elas, de modo que o protocolo de roteamento informa para a camada MAC quando
o nó pertence ou não a rota. No protocolo DD em sua versão Push, uma rota é criada
quando o nó sink recebe o primeiro pacote do evento. Assim, como resposta um pacote
do tipo reforço positivo é encaminhado, com o intuito de definir a rota para entrega de
dados. Este pacote informa para cada nó se ele pertence ou não a rota. Quando o pacote
for do tipo reforço positivo, o nó que o recebeu pertence à rota e, quando o pacote for do
tipo reforço negativo, o nó não pertence à rota. Assim, nesse instante de recebimento do
pacote de reforço, informações são compartilhadas entre as camadas e o duty cycle do nó
é ajustado.

O algoritmo 1 é executado pelo SMAC-DDC para ajustar o duty cycle dos nós
quando um pacote é recebido. De acordo com o algoritmo, quando um nó recebe um
novo pacote, o protocolo SMAC-DCC acessa o cabeçalho do protocolo DD para ler as
informações de tipo de pacote. Assim, quando o pacote é do tipo reforço positivo, o nó
aumenta o seu duty cycle e programa uma nova sincronização de sua nova agenda com
seus vizinhos. Neste momento, todos os nós que receberem um reforço positivo irão
alterar os seus duty cycle, formando assim uma rota que entrega os pacotes de dados mais
rápido. Esta rota permanece ativa durante todo o tempo em que o evento é sensoriado e,
nesse perı́odo, os demais nós da rede que não fazem parte da rota permanecerão com seu
valor de duty cycle inicial.

Quando um evento é finalizado ou outro vizinho entrega um pacote com menor
latência, o nó sink envia um pacote de reforço negativo para a rota atual. Esse reforço
negativo é propagado vizinho-a-vizinho, removendo os gradientes e desfazendo o cam-
inho existente. Quando o nó recebe um reforço negativo, ele ajusta o seu duty cycle para
o valor inicial. Uma nova sincronização com seus vizinhos será necessária para infor-
mar o seu novo agendamento. Assim, o nó operará com baixo duty cycle pois não estará
roteando nenhum pacote.

O duty cycle dinâmico também reduz o consumo de energia na rede, pois os nós
iniciam sua operação com um baixo duty cycle e somente aumenta esse valor quando o
nó pertence à uma rota entre o nó fonte e o nó sink. Por exemplo, para comparar os
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Algorithm 1: SMAC-DDC – Recebendo um pacote
input: Pacote recebido

//Protocolo SMAC-DDC acessa no pacote informações do
cabeçalho da camada de rede.

if tipoPacote = REFORÇO POSITIVO then
//o nó pertence à rota
pertençoaRota = true;
dutycycle = 2d;
sincronizaAgenda();

else if tipoPacote = REFORÇO NEGATIVO then
//o nó não pertence à rota
pertençoaRota = false;
dutycycle = d/2;
sincronizaAgenda();

end

protocolos S-MAC e SMAC-DDC, definiu-se o parâmetro d. Esse parâmetro configura
o duty cycle de cada nó, e enquanto o protocolo S-MAC inicia a rede com duty cycle
configurado com valor d, o protocolo SMAC-DDC começa com o duty cycle configurado
para d/2. Desse modo, quando um evento é detectado o duty cyle é alterado para 2d.

5. Resultados de Simulações
Esta seção apresenta os resultados de simulações para os dois estudos de caso. Na
seção 5.1, são apresentados os resultados para o estudo de caso SMAC-RC. Na seção 5.2,
são apresentados os resultados de simulação para o estudo de caso SMAC-DDC. Todas as
simulações foram feitas no simulador Network Simulator 2.32 [ns2 2002]. Além disso, foi
considerado que os nós sensores são depositados aleatoriamente, formando uma topolo-
gia plana em um campo de sensoriamento de 50×50m2 para o estudo de caso SMAC-RC
e 100×100m2 para o estudo de caso SMAC-DDC. O nó sink está localizado na posição
fixa (0, 0). Em todas as simulações executadas, o consumo de energia foi configurado
de acordo com o nó sensor modelo Mica2 [Crossbow 2008]. Todos os resultados de
simulação correspondem a média aritmética de r simulações, em que r foi escolhido tal
que o desvio padrão máximo observado seja inferior a 5 % da média.

5.1. Disseminação de Dados

O objetivo dessa seção é comparar o desempenho do projeto integrado proposto (SMAC-
RC) com uma abordagem sem a utilização do projeto, no qual o TBF é executado com
o S-MAC original. Assim, durante 1000 s, as mensagens são uniformemente dissemi-
nadas na rede. Essas disseminações são efetuadas sobre cinco trajetórias, e a rota dos
pacotes na rede é determinada por essas trajetórias que são geradas pelo protocolo TBF.
As simulações consideram uma rede de sensores com 500 nós, estáticos e homogêneos.
Cada nó possui uma energia incial de 100 J, um raio de comunicação de 5 m e duty cycle
de 30%. As disseminações são iniciadas na rede a partir do instante 100 s, devido a fase de
descoberta de vizinhos do protocolo S-MAC e SMAC-RC. Como métricas para avaliação
foram escolhidas a latência em função da quantidade de saltos que o pacote efetuou a
cobertura das disseminações e o consumo de energia.
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A figura 4-(a) apresenta os resultados comparativos para a latência em função da
quantidade de saltos para ambas as configurações. Pode-se observar que o SMAC-RC
apresenta um resultado 90% menor que a abordagem TBF/S-MAC. Isso ocorre, pois, por
utilizar constantes ciclos de dormência e escuta o protocolo S-MAC só encaminha os
pacotes em seu perı́odo de escuta. Então, se o próximo nó escolhido pelo TBF para rotear
estiver em seu perı́odo de dormência, o S-MAC aguardará que o nó retorne ao perı́odo
de escuta para encaminhar o pacote. Por esse motivo, percebe-se o aumento da latência
à medida que a distância ao sink aumenta. No protocolo SMAC-RC, este atraso no envio
das mensagens é reduzido, quando não, extinto, uma vez que a camada MAC recebe
do TBF uma lista com os prováveis nós a rotear o pacote, e então seleciona aquele que
acordará primeiro.

O consumo de energia também foi avaliado para ambos os protocolos na figura 4-
(b). Entretanto esse consumo não sofreu nenhuma diferença significativa e os resultados
foram bastante semelhantes. Isso ocorre, pois, a abordagem proposta não faz nenhuma
alteração no valor do duty cycle dos nós sensores. Sendo assim, os protocolos trabal-
ham com mesmo valor para o duty cycle, explicando o fato do consumo de energia ser
semelhante.

(a) Latência média em função da distância
do nó sink.

(b) Energia média residual em função do
tempo.

Figura 4. Latência e energia residual na disseminação de dados.

Na figura 5-(a) são apresentados os resultados da cobertura de cada protocolo. A
cobertura da rede é dada pela quantidade de nós que recebem os pacotes disseminados
pelo nó sink. Caso o objetivo seja difundir uma informação para toda rede, é desejável
que esse valor aproxime-se de 100% dos nós. Pode-se observar que a cobertura do pro-
tocolo SMAC-RC mostra-se melhor do que o TBF/S-MAC a partir da 15a disseminação.
Isto ocorre devido ao fato do protocolo TBF, quando executado sem a cooperação com
a camada MAC, necessita enviar pacotes para atualização da tabela de vizinhos. Assim,
esses pacotes concorrem com os pacotes de dados, pois, para a camada MAC ambos são
pacotes de dados, provenientes da camada de rede e recebem o mesmo tratamento. Como
a cobertura apresentada neste gráfico corresponde ao percentual de nós que receberam pa-
cotes de dados, o SMAC-RC permite o envio de um maior número de pacotes de dados,
enquanto que no TBF/SMAC, uma fração da largura de banda é desperdiçada com envio
de pacotes de atualização da tabela pelo TBF.

Finalmente, na figura 5-(b), o gráfico apresenta a relação entre os pacotes rece-
bidos e os pacotes transmitidos na rede. É desejável que essa razão seja a maior possı́vel,
pois, isso representa que menos transmissões são necessárias para que um mesmo grupo
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de nós receba os pacotes. Pode-se observar que o protocolo SMAC-RC apresenta um de-
sempenho, em geral, melhor que o TBF/S-MAC. Além disso, é possı́vel verificar também
uma tendência constante a curva do protocolo SMAC-RC, o que representa num compor-
tamento estável do protocolo frente ao TBF/S-MAC.

(a) Porcentagem dos nós alcançados por
disseminação.

(b) Razão de pacotes recebidos pelos
transmitidos em função do tempo.

Figura 5. Cobertura na disseminação de dados.

5.2. Coleta de Dados

Nessa seção serão apresentados os resultados do projeto integrado SMAC-DDC com-
parado a um cenário sem a interação entre camadas, DD com o S-MAC em sua versão
original. Para o cenário de coleta de dados foram considerados 200 nós depositados
aleatoriamente, estáticos e homogêneos. Cada nó possui 25 J de energia inicial e um raio
de comunicação de 15 m. O tempo de simulação é de 1200 s e, nesse tempo, os eventos
acontecem de acordo com dois modelos: modelo de geração de eventos em área restrita e
modelo de geração de eventos em área global.

No modelo de geração de eventos em área restrita, a localização dos eventos é
aleatoriamente escolhida dentre todos os locais que estão a uma distância mı́nima do nó
sink, de forma que somente os pacotes que tiverem percorrido um grande número de saltos
serão considerados. Conforme é ilustrado na figura 6, os eventos do modelo de geração
em área restrita só podem ocorrer na região acinzentada. Nas simulações, o número de
eventos restritos é determinado pela variável σ.

Figura 6. Distância mı́nima para ocorrência dos eventos restritos.

No modelo de geração de eventos em área global, a chegada de eventos à rede é
modelada de acordo com uma distribuição de Poisson com λ eventos por segundo. Esses
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eventos acontecem na rede em regiões aleatórias e são detectados por apenas um único
nó sensor. Nas simulações, a coleta de dados só é iniciada após os 70 s devido ao fato de
que, até esse instante, os protocolos S-MAC e SMAC-DDC estão executando a fase de
descoberta de vizinhos. Como métricas para avaliação, foram escolhidas a latência dos
pacotes que chegam ao nó sink, quantidade de pacotes entregues ao sink e consumo de
energia.

A latência de todos os pacotes quando o número de eventos é variado, é avaliada
e os resultados são apresentados na figura 7. Na figura 7-(a), é apresentada a influência
da mudança do número de eventos no modelo de geração de eventos em área restrita e,
na figura 7-(b), é mostrada a influência da mudança do número de eventos no modelo
de geração de eventos em área global. É possı́vel observar que, em ambos os cenários,
quando o número de eventos aumenta, a latência também aumenta. Isso ocorre devido ao
fato de que, quanto mais eventos acontecem na rede, maior será a quantidade de pacotes
para serem roteados.

É importante notar que nos dois cenários, o valor da latência para o protocolo
SMAC-DDC é menor que o protocolo S-MAC para todas as quantidades de eventos ger-
ados. Além disso, nota-se uma tendência constante nas curvas do protocolo SMAC-DDC
a partir do instante de 800 s no qual o último evento é detectado. Isso indica que, após
esse momento, poucos pacotes chegam ao nó sink ou então, a latência dos pacotes que
chegam é a mesma do valor médio. Por isso, o valor da latência permanece invariável.
Esse comportamento não é verificado nas curvas do protocolo S-MAC, pois se percebe
uma tendência crescente nessas curvas indicando que mesmo tendo terminado o último
evento alguns pacotes retardatários chegam ao nó sink, conforme é ilustrado na figura 7.
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Figura 7. Latência média acumulada em diferentes modelos de geração de even-
tos.

Seguindo a avaliação, são apresentados na figura 8 os resultados para o consumo
de energia em ambos os cenários. A figura 8-(a) apresenta os resultados usando o modelo
de geração de eventos para área restrita, e a figura 8-(b) apresenta os resultados quando
o modelo de geração de eventos para área global é usado. Verifica-se que o consumo
do protocolo S-MAC é maior que o consumo do SMAC-DCC. Esse comportamento é
esperado uma vez que, com o SMAC-DDC, os nós trabalham com dois valores de duty
cycle. O valor menor é usado quando não faz parte de nenhuma rota e o maior quando
o nó pertence à rota para escoamento de dados em direção ao nó sink. Contudo, no
cenário de eventos em área restrita, a distância entre o nó que detectou o evento e o
nó de monitoramento é sempre maior que a distância mı́nima pré-definida, explicando o
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fato que, apesar de ocorrerem poucos eventos, a rede apresenta um consumo de energia
elevado para os dois protocolos.
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Figura 8. Energia residual média em diferentes modelos de geração de eventos.

Finalmente, a figura 9 apresenta o número de pacotes que chegam ao nó sink. A
figura 9-(a) mostra os resultados quando o modelo de geração de eventos em área restrita
e a figura 9-(b) apresenta os resultados para o modelo de geração de eventos em área
global. Nessas figuras, pode-se verificar que ambos os protocolos SMAC-DDC e S-MAC
têm, aproximadamente, a mesma taxa de entrega. Aplicando o teste da média zero, não
é possı́vel dizer que a diferença das médias é significativamente diferente de zero [Jain
1991]. Assim, pode-se concluir que esses protocolos têm o desempenho similar para
taxa de entrega de dados. Entretanto, como os nós só podem realizar uma transmissão
unicasting por ciclo, a quantidade de dados que chegam ao sink é limitada pelo duty cycle
e, consequentemente, o aumento no número de eventos gerados implicou em um pequeno
aumento na taxa de entrega.
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(b) Geração de eventos em área global.

Figura 9. Quantidade de dados recebidos pelo sink em diferentes modelos de
geração de eventos.

6. Conclusão e Direções Futuras
Este trabalho apresentou dois protocolos para verificar o benefı́cio do projeto integrado
de camadas em RSSF. O primeiro aplica o projeto integrado na disseminação de dados e
o segundo aplica na coleta de dados. Em ambos os projetos, as camadas envolvidas são
a camada MAC e a camada de rede, pois são as camadas responsáveis pela comunicação.
A meta principal é alcançar melhorias no roteamento de dados nas duas situações. Resul-
tados de simulações mostraram que o protocolo SMAC-RC oferece uma menor latência e
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uma melhor cobertura na rede. Para o protocolo SMAC-DDC, os resultados de simulações
mostraram que é possı́vel reduzir a latência e o consumo de energia dos nós sensores, sem
comprometer a taxa de entrega a coleta de dados. Como trabalhos futuros planeja-se es-
tudar outras maneiras para construir um projeto integrado, além do compartilhamento de
diferentes informações entre as camadas. Pretende-se também construir um novo proto-
colo MAC com a finalidade de reduzir a quantidade de pacotes de controle enviados e
também o consumo de energia advindo de transmissões desnecessárias.
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Abstract. A wireless sensor network (WSN) is energy constrained, and the ex-
tension of its lifetime is an important issue in its design. A WSN can be used to
collect and process data of environment that can be, in some cases, multivari-
ate. In this way, to help the data processing, this work proposes a multivariate
sampling algorithm which uses component analysis techniques to rank the data
and then to select only the data more relevant to the application. Simulation
results show that our technique reduces the data keeping its representativeness.
In addition, the energy consumption and delay on the network are reduced.

Resumo. Uma rede de sensores sem fio (RSSF) possui restrições de energia, e
a extensão do seu tempo de vida é uma importante questão no projeto dessas
redes. As RSSFs podem ser usadas para coletar e processar dados do ambiente,
que podem ser, em alguns casos, multivariados. Dessa forma, para auxiliar
o processamento dos dados, este trabalho propõe um algoritmo de amostragem
multivariada que usa técnicas de análise de componentes para classificar os da-
dos e então selecionar apenas os mais relevantes para a aplicação. Resultados
de simulação mostram que a técnica reduz os dados mantendo sua representa-
tividade. Além disso, o consumo de energia e o atraso na rede são reduzidos.

1. Introdução
O mundo ao nosso redor possui uma variedade de fenômenos descritos por algumas
variáveis, tais como temperatura, pressão e umidade, que podem ser monitoradas por dis-
positivos com capacidade de sensoriamento, processamento e comunicação. Tais disposi-
tivos trabalhando cooperativamente compõem as redes de sensores sem fio (RSSFs) [Aky-
ildiz et al. 2002]. Uma caracterı́stica que distingue as RSSFs de outras redes é que os nós
sensores têm recursos muito limitados. Os nós que compõem a rede são equipados com
bateria e, em diversas aplicações, serão depositados em áreas remotas, impedindo o acesso
aos mesmos para manutenção. Nesse cenário, o tempo de vida da rede depende da quan-
tidade de energia disponı́vel no nó sensor, fazendo-se necessário o balanceamento desses
recursos limitados para aumentar esse tempo de vida.

Considerando as caracterı́sticas dos fenômenos, é importante distinguir os dados
sensoriados como univariados ou multivariados. Dados univariados representam uma
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amostra de um mesmo tipo de fenômeno, por exemplo, um nó que monitora apenas a
temperatura do ambiente. Por outro lado, os dados multivariados representam amostras
de diferentes fenômenos. Essas amostras são originadas de diferentes sensores de um nó
especı́fico ou do mesmo tipo de sensor de diferentes nós, por exemplo, um nó que possui
sensores que monitoram temperatura, umidade e pressão simultaneamente, ou um nó que
processa os dados de um conjunto de nós que monitoram somente temperatura.

Baseado nesses aspectos, este trabalho propõe um algoritmo de amostragem mul-
tivariada para RSSFs, o MuSA (Multivariate Sampling Algorithm). No MuSA, técnicas
de análise de componentes são usadas para classificar os dados sensoriados considerando
os escores da primeira componente. Com base nessa classificação, a amostragem é efetu-
ada no conjunto de dados original. Dessa forma, duas hipóteses podem ser consideradas:
(i) o uso de técnicas de análise de componentes para classificar os dados pode auxiliar na
amostragem, mantendo sua representatividade; e (ii) através da amostragem, é possı́vel
diminuir o consumo de energia e o atraso no envio das mensagens na rede.

MuSA pode ser usado em diferentes aplicações que geram dados multivariados.
Além disso, o algoritmo tem seus parâmetros facilmente ajustados para obter um melhor
desempenho na amostragem. Considerando os requisitos da aplicação, é possı́vel escolher
como a amostragem será efetuada, por exemplo, usando os escores superiores, inferiores
ou intermediários da primeira componente calculada. Se a aplicação está interessada em
identificar os valores discrepantes nos dados de entrada, a amostragem pode ser efetu-
ada considerando os escores superiores (interesse nos valores mais altos) ou inferiores
(interesse nos valores mais baixos) na primeira componente. Se a aplicação está interes-
sada em identificar os valores considerados “normais”, a amostragem deve ser efetuada
considerando os escores intermediários.

Este artigo está organizado como segue. A seção 2 mostra os trabalhos relaciona-
dos. A seção 3 discute sobre a caracterização da amostragem multivariada em RSSFs. Na
seção 4, é apresentado o algoritmo de amostragem multivariada (MuSA) proposto neste
trabalho. A seção 5 discorre a respeito dos resultados de simulação referentes à análise
da representatividade dos dados. Na seção 6, avalia-se o comportamento da rede usando
o algoritmo MuSA. Por fim, na seção 7, apresenta-se a conclusão e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos relacionados
Considerando a redução univariada, uma técnica usual é a agregação, na qual cada nó
decide se irá ou não agregar os dados, de acordo com seu nı́vel de energia e o tempo para
a entrega dos dados [Zhu and Papavassiliou 2004]. Outra abordagem utilizada é a redução
baseada em stream de dados, na qual o dado sensoriado é caracterizado como um stream
de dado e uma estratégia de amostragem especı́fica é executada [Aquino et al. 2007].
Outras estratégias empregadas em RSSFs são fusão de dados [Nakamura et al. 2007] e
amostragem adaptativa [Santini and Romer 2006].

Considerando dados multivariados, algumas técnicas podem ser descritas.
Em [Seo et al. 2005], os autores comparam os métodos DWT (Discrete Wavelet Transfor-
mation), HCL (Hierarchical Clustering), Amostragem and SVD (Singular Value Decom-
position). Resultados apresentados mostram que a amostragem teve desempenho superior.
É importante destacar que, no que diz respeito à amostragem multivariada em RSSFs, não
foram encontrados outros trabalhos além desse.
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Com relação às técnicas de análise de componentes, exemplos de métodos em-
pregados para processar dados multivariados em RSSF são a Análise de Componentes
Principais (PCA - Principal component analysis) e Análise de Componentes Indepen-
dentes (ICA - Independent component analysis). Em [Cvejic et al. 2007], é apresen-
tado um algoritmo baseado em ICA para melhorar a fusão de imagens de vigilância. O
método combina o uso de PCA e ICA para reduzir os dados. É possı́vel ainda encontrar
contribuições que aplicam PCA em conjunto com técnicas de predição para reduzir da-
dos [Li and Zhang 2006]. O principal objetivo do algoritmo é melhorar a transmissão e
o gerenciamento de vibração em larga escala em sistemas de monitoramento estrutural.
Outro trabalho que usa PCA em RSSFs é apresentado em [Roy and Vetterli 2008]. Nesse
caso, PCA é usada para reduzir dados em aplicações de áudio.

Diferentemente dos trabalhos anteriores, o algoritmo proposto utiliza três técnicas
de análise de componentes para classificar os dados sensoriados, auxiliando no processo
de amostragem. Além disso, outro diferencial é que o algoritmo é flexı́vel em relação
à forma de se realizar a classificação, podendo utilizar os escores superiores, inferiores
ou intermediários da primeira componente calculada pela técnica de análise de compo-
nentes empregada. Assim, de acordo com a aplicação, o algoritmo pode ser facilmente
modificado para obter um desempenho mais satisfatório.

3. Amostragem multivariada em RSSFs

O sensoriamento de dados multivariados em RSSFs pode ser modelado de acordo com
o diagrama apresentado na figura 1. Nesse diagrama, N representa o ambiente e o pro-
cesso a ser medido, F é o fenômeno multivariado de interesse e V∗, seu domı́nio espaço-
temporal. Se uma observação é completada sem problemas, i.e., sem a possibilidade de
perdas de informação, tem-se um conjunto de regras (R∗) ideal para a tomada de uma
série de decisões ideais (D∗).

N V∗ V V ′

D∗ D D′

w
F

u

R∗

w
S

u

R

w
Ψ

u

R′

Figura 1. Caracterização da amostragem multivariada em RSSFs

Entretanto, em RSSFs, ao invés de uma situação ideal, tem-se um conjunto de s
nós sensores, S = (S1, . . . , Ss), no qual cada sensor Si monitora p fenômenos e produz
um conjunto de dados V1..p,1..n, onde n é o número de leituras de cada fenômeno. Usando
todos os dados sensoriados, é possı́vel conceber um conjunto de regras (R) para prover
um conjunto de decisões (D). Contudo, devido às restrições das RSSFs, enviar grandes
quantidades de dados pode ser oneroso em termos de energia, largura de banda e tempo de
resposta, causando atraso excessivo e diminuindo o tempo de vida da rede. Dessa forma,
usar todo o conjunto V pode ser inviável e o uso de técnicas de amostragem pode auxiliar
na resolução desse problema. Na figura 1, a amostragem multivariada é representada por

Ψ : Rs×n → Rs×n′ | n′ < n,

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 105



onde n é a quantidade de dados coletados por cada sensor s e n′ o número de dados do
conjunto reduzido. Considerando o uso de análise de componentes, Ψ é dada por

Ψ = ψA ◦ ψO ◦ ψC ,

onde ψC é o cálculo das componentes, ψO é a classificação dos escores da primeira com-
ponente e ψA representa a amostragem efetuada. Para efetuar Ψ, diferentes técnicas de
análise de componentes (ψC) podem ser aplicadas, tais como:

• Análise de componentes principais (PCA): realiza uma transformação linear em
um conjunto de dados, com o objetivo de obter um novo conjunto de dados com
dimensões reduzidas [Pearson 1901].
• Análise de componentes principais robusta (PCA-robusta): técnica desen-

volvida com o objetivo de tratar possı́veis deficiências da técnica PCA tradicional
no que se refere à presença de valores discrepantes ou atı́picos no dados [Ruym-
gaart 1981].
• Análise de componentes independentes (ICA): também realiza uma

transformação linear nos dados, considerando que suas componentes são esta-
tisticamente independentes. Essa técnica pode reduzir, aumentar ou manter a di-
mensão dos dados originais [Hyvärinen 1999].

O conjunto de dados reduzido do domı́nio V é representado por V ′p,n′ . Com isso,
as novas regras relacionadas a V ′ são representadas porR′ e elas levam a um conjunto de
decisões D′. Para efetuar Ψ em V , um ponto fundamental a ser analisado é se a partir de
V ′ e de acordo com R′, é possı́vel tomar as decisões D′, sendo D′ equivalente a D, que
seriam tomadas caso fosse utilizado o conjunto de dados original V .

Em RSSFs, as principais topologias utilizadas são a plana e a hierárquica. Com
isso, é preciso definir o comportamento do processo de amostragem Ψ para essas duas
topologias. Considerando as redes planas, tem-se o seguinte:

Escores superiores, inferiores ou intermediários
︷ ︸︸ ︷

V∗ Vp,n C1 C ′
1

V ′p,n′w
Sp

w
ψC

w
ψO

w
ψA

︸ ︷︷ ︸

Ψ Amostragem

Nesse caso, s nós sensores coletam simultaneamente p diferentes fenômenos do am-
biente para compor Vp,n, onde n representa as diferentes leituras ao longo do tempo.
Esses nós executam a amostragem Ψ depois de n leituras, impedindo o tráfego de dados
desnecessário na rede. A amostragem Ψ é efetuada da seguinte forma: (i) realiza-se o pro-
cessamento ψC através de PCA, PCA-robusta ou ICA; (ii) é feita a classificação ψO dos
dados coletados por cada sensor com base na quantidade de dados n′ do conjunto reduzido
e no tipo de escores da primeira componente a ser empregado, i.e., os escores superiores,
inferiores ou intermediários; e (iii) é realizada a amostragem ψA, de acordo com o nı́vel
de redução desejado, que selecionará os dados identificados como mais relevantes para a
aplicação, de forma que as decisões a serem tomadas não sejam comprometidas. Após a
amostragem, o conjunto reduzido V ′p,n′ é então enviado pelo nó sensor ao nó sink.

Considerando uma rede hierárquica, tem-se:
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Escores superiores, inferiores ou intermediários
︷ ︸︸ ︷

Vn

V∗ . . . Vs,n C1 C ′
1

V ′s,n′

Vn

'
'
'')
envia

[
[
[[]S1

'
'
'')

Ss

w
ψC

w
ψO

w
ψA

[
[
[[]

envia
︸ ︷︷ ︸

Ψ Amostragem

O processo é similar ao ilustrado para redes planas. A principal diferença é que cada
nó sensor do agrupamento monitora apenas um fenômeno Vn e envia os dados coletados
para o nó lı́der, que é responsável por receber esses dados e efetuar a amostragem Ψ sobre
Vs,n, que é feita da mesma forma apresentada anteriormente para redes planas. Ao final
da amostragem dos dados, o nó lı́der envia o conjunto reduzido V ′s,n′ para o sink.

4. Algoritmo MuSA
Baseado na caracterização apresentada na seção anterior, é apresentado aqui o algoritmo
MuSA – Multivariate Sampling Algorithm. O objetivo do algoritmo é efetuar a redução
dos dados com a perda mı́nima de informações e, consequentemente, diminuir o consumo
de energia e o atraso na rede, considerando as topologias plana e hierárquica. Considere os
dados de entrada Vγ,n (γ = p ou γ = s), onde n > 0 representa os valores monitorados
por cada sensor e γ ≥ 1 representa os sensores ou os nós sensores que coletam esses
dados. Para reduzir V , MuSA executa os seguintes passos:

Passo 1. O conjunto original de dados V é usado para calcular as componentes C;
Passo 2. A primeira componente C1 é selecionada e seus escores são ordenados;
Passo 3. As posições dos escores (superiores, inferiores ou intermediários) em C1 são

usadas para identificar as linhas em V que irão compor o conjunto reduzido V ′.
Passo 4. O conjunto reduzido V ′, contendo os dados mais relevantes em V é obtido.

Um pseudo-código simplificado do MuSA é mostrado no algoritmo 1.
Considerou-se I os ı́ndices de C1 e J os ı́ndices intermediários usados na amostragem.

Algorithm 1 Algoritmo de amostragem multivariada
Require: V – dado original, n′ – tamanho da redução
Ensure: V ′ – dado reduzido

1: C ← calculaComponentes(V) {Pode usar PCA, PCA-robusta, ou ICA}
2: I ← ordena(C1)
3: J ← valoresEscores(I, r) {Superiores, inferiores ou intermediários}
4: for i← 1 to n′ do
5: V ′γ,i ← Vγ,Ji
6: end for

Analisando o algoritmo 1:

• Na linha 1, tem-se o cálculo das componentes através da técnica escolhida. A
complexidade do cálculo de PCA pode ser estimada em O(γ2γ′+ γ2n), onde γ se
refere à dimensão dos dados originais (número de sensores ou nós sensores), γ′ é
a dimensão dos dados reduzidos e n é a quantidade de dados gerados. Se γ > γ′ e
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γ > n, a ordem de complexidade pode ser estimada em O(γ2). Como nesse caso
γ = γ′ e γ < n, tem-se O(γ2n). Para o cálculo de ICA, considerando o algoritmo
FastICA, essa ordem pode ser estimada em O(γ n). A ordem de complexidade
de PCA-robusta pode ser estimada em O(γ k2n), onde k representa o número de
componentes principais desejado. Como somente a primeira componente princi-
pal é usada, a ordem de complexidade é O(γ n).
• Na linha 2, a primeira componente C1 é ordenada, onde os ı́ndices (I) dos escores

ordenados são obtidos. Sua complexidade, considerando um algoritmo quicksort
é O(n log

2
n), uma vez que |C1| = n.

• Na linha 3, são selecionados os (J) valores intermediários em I . Essa seleção pode
ser realizada considerando a escala de elementos [|C1|/2− n′/2, |C1|/2 + n′/2].
• Nas linhas 4 – 6, é obtido o conjunto reduzido, com ordem de complexidadeO(n′).

Sendo assim, a complexidade de tempo total usando PCA é

O(γ2n) +O(n log
2
n) +O(n′ log

2
n′) +O(n′) = O(γ2n).

Considerando ICA ou PCA-robusta, essa complexidade é

O(γ n) +O(n log
2
n) +O(n′ log

2
n′) +O(n′) = O(γ n).

Para a complexidade de espaço, considere as matrizes V , V ′, C e Σ, que representam,
respectivamente, os dados de entrada, dados de saı́da, componentes principais ou inde-
pendentes e a matriz de covariância dos dados. A complexidade de espaço é dada por

3O(γ n) +O(nn′) = O(γ n).

Uma vez que cada nó fonte envia V ′ ao sink, a complexidade de comunicação é

O(nn′ L),

onde L é a maior rota na rede.

5. Avaliação da representatividade dos dados
Todos os cenários de simulação consideraram a Simulação de Monte Carlo, que é um
método estatı́stico usado para realizar simulações estocásticas. Para cada quantidade de
sensores avaliada, o algoritmo foi simulado com todos os tamanhos de dados conside-
rados. Todas as simulações foram feitas com o algoritmo implementado no programa
estatı́stico R1. O número de simulações necessárias foi calculado de acordo com [Jain
1991] e é dado por

rounds =
(100 z sd

pc V

)2

,

onde z é uma constante de valor 1, 96, sd é o desvio padrão encontrado nas primeiras
5 simulações, V é o valor médio obtido e pc é a porcentagem da média desejada como
desvio, que nesse caso foi de 5%. Com isso, cada cenário foi executado com 93 diferentes
conjuntos de dados, com o algoritmo utilizando os escores intermediários.

Considerando o processo de amostragem V → V ′ → D′, apresentado na figura 1,
as avaliações foram feitas conforme descrito a seguir:

1The R Project for Statistical Computing. Disponı́vel em http://www.r-project.org/
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• V é representado por dados sintéticos e pseudo-reais. Os dados sintéticos são ge-
rados através da distribuição normal multivariada. Além disso, os dados foram
gerados com e sem a presença de ruı́do. No caso dos dados com ruı́do, eles são
primeiramente gerados com a distribuição normal e então é introduzido um ruı́do
aleatório nos mesmos. Nesse caso, os dados não representam um fenômeno es-
pecı́fico, sendo utilizados valores arbitrários para as médias.
Os dados pseudo-reais (extraı́dos de http://www.cetesb.sp.gov.br/)
correspondem à média de dados reais coletados durante dois dias, sendo cada
valor a média de um fenômeno monitorado em um intervalo de quatro horas. Os
dados pseudo-reais foram gerados para cada sensor a partir de 12 médias reais
(considerando a distribuição normal multivariada). Entre os diferentes fenômenos
avaliados, foram considerados como dados pseudo-reais os poluentes n-hexano,
metilciclopentano, tolueno, p-xileno e 1,3,5-TMB.
• Com o objetivo de estabelecer possı́veis limites para os nı́veis de redução aplica-

dos, de forma a não comprometer as decisões D′ tomadas, foram utilizados dois
nı́veis de redução para compor V ′, n′ = n/2 e n′ = log

2
n. A partir da avaliação

com esses nı́veis é possı́vel então estimar os valores adequados em função da
aplicação a ser considerada, uma vez que para cada aplicação de interesse, dife-
rentes nı́veis podem ser aplicados para obter um resultado satisfatório.
• Para avaliar a representatividade dos dados reduzidos em relação aos dados origi-

nais, dois testes estatı́sticos foram utilizados como regrasR′. O primeiro foi o teste
de hipótese Analysis of Variance – ANOVA [Thomson 1993], que tem como ob-
jetivo avaliar se existem diferenças estatisticamente significativas entre as médias
do conjunto de dados original e do conjunto reduzido. O cálculo é dado por

z = λ2B/λ
2

W ,

onde λ2B representa a dispersão entre os conjuntos V e V ′, e λ2W a dispersão dentro
dos conjuntos. A partir desse cálculo, o p − valor é usado para determinar se a
hipótese nula H0 deve ser aceita ou rejeitada. Nesse caso, valores acima de 0, 05
são satisfatórios para a aceitação da hipótese nula, o que corresponde a dizer que
não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois conjuntos. Por
convenção, será utilizado Φ para indicar a utilização desse teste.
O segundo teste utilizado foi o erro absoluto relativo [Frery et al. 2008], que
considera uma comparação entre as médias dos dados originais V e reduzidos V ′.
Esse erro é dado por

R′
Υ
= 100Max

{

∀i
∣

∣(Vi − V ′i)/Vi
∣

∣

}

,

onde Vi e V ′i são as médias dos dados originais e reduzidos, respectivamente. O
R′

Υ
é calculado para cada sensor i e somente o maior deles, situação onde a técnica

é menos eficiente, será usado.

A avaliação da representatividade dos dados considera ainda os cenários apresen-
tados na tabela 1. Essa tabela mostra o tipo de dado utilizado, a quantidade de fenômenos
monitorados por cada nó em redes planas (γ = p), a quantidade de sensores por agru-
pamento nas redes hierárquicas (γ = s), além da média µ e desvio padrão σ utilizados
na geração dos dados. Nesses cenários, foram avaliadas as técnicas PCA, PCA-robusta e
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ICA, com o objetivo de verificar com qual dessas técnicas o algoritmo proposto obtém um
melhor desempenho. As avaliações foram feitas variando-se o tamanho dos dados n em
{256, 512, 1024, 2048} e n′ em {n/2, log

2
n}. Por fim, utilizou-seR′

Φ
eR′

Υ
como regras

de decisão D′.

Tabela 1. Cenários considerados
Cenário Dado real? Dado com ruı́do? Valor γ em Vγ,n Parâmetros da Geração

Plana Hierarq. µ σ

I Não Não p = 5 s = 400 10, 30, 50, 70, 90 10%

II Sim Não p = 5 s = 400 12 médias reais por sensor 10%

III Não Sim p = 5 s = 400 10, 30, 50, 70, 90 10%

IV Sim Sim p = 5 s = 400 12 médias reais por sensor 10%

A primeira análise considera o R′
Φ

, que representa o teste ANOVA. Os resultados
apresentados na tabela 2 correspondem ao cenário I. Esses resultados indicam que não e-
xistem diferenças significativas entre as variâncias dos conjuntos original e reduzido tanto
para PCA quanto para PCA-robusta e ICA. Dessa forma, as decisões D′ relacionadas a
R′

Φ
podem ser tomadas sem que sejam comprometidas. Em ambas as topologias de rede

avaliadas os resultados de PCA e PCA-robusta foram praticamente idênticos e mais sig-
nificativos que os observados com ICA. No cenário II os resultados foram muito simi-
lares aos observados no cenário I, com um alto ı́ndice de significância dos mesmos. Nos
cenários III e IV, os resultados observados tiveram ı́ndice de significância menor, devido
à presença de ruı́do nos dados, mas os mesmos podem ser considerados satisfatórios, uma
vez que em todos os casos os valores foram superiores a 0, 05.

Tabela 2. Cenário I – Análise de variância (p-valor)
Rede plana

Distribuição (n = 256) (n = 512) (n = 1024) (n = 2048)
normal n/2 log2 n n/2 log2 n n/2 log2 n n/2 log2 n

PCA 0,98 0,86 0,98 0,86 0,98 0,87 0,98 0,87
ICA 0,89 0,83 0,84 0,83 0,76 0,82 0,76 0,83

PCA-robusta 0,98 0,85 0,98 0,86 0,98 0,86 0,98 0,87

Rede hierárquica
Distribuição (n = 256) (n = 512) (n = 1024) (n = 2048)

normal n/2 log2 n n/2 log2 n n/2 log2 n n/2 log2 n

PCA 0,90 0,82 0,89 0,81 0,89 0,83 0,89 0,81
ICA 0,82 0,79 0,84 0,80 0,78 0,78 0,74 0,76

PCA-robusta 0,90 0,81 0,89 0,86 0,89 0,84 0,89 0,82

A segunda análise considera o R′
Υ

, que representa o erro absoluto relativo. Os
resultados dos cenários I e II podem ser observados na figura 2. Esses cenários conside-
ram, respectivamente, os resultados com dados sintéticos e pseudo-reais sem ruı́do. Na
figura 2(a), considerando a amostragem n/2, os resultados obtidos com as três técnicas
foram muito satisfatórios, com R′

Υ
próximo a zero em todos os tamanhos de dados gera-

dos. É importante destacar que quando aumentou-se a quantidade de dados gerados, em
praticamente todos os casos R′

Υ
diminuiu, o que ocorre porque uma maior quantidade

de dados é gerada para cada fenômeno com a mesma média µ e desvio padrão σ. Nesse
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cenário, os resultados mais significativos foram observados com as técnicas PCA-robusta
e PCA, considerando, respectivamente, as redes planas e hierárquicas, e os menos signi-
ficativos com a técnica ICA. Isso ocorre pelo fato de que, conforme descrito em [Hyväri-
nen 1999], a primeira componente independente pode não ter a maior variância dos dados,
tornando a amostragem menos eficiente. Especificamente na rede hierárquica os erros são
menores que na rede plana, uma vez que todos os sensores no agrupamento monitoram
o mesmo fenômeno, o que resulta em maior quantidade de informações relevantes e,
consequentemente, em melhor desempenho na amostragem. Com relação à amostragem
log

2
n, assim como na amostragem n/2, os erros obtidos com as três técnicas foram muito

pequenos em ambas as topologias e à medida que aumentou-se a quantidade de dados ge-
rados, R′

Υ
diminuiu, mostrando a escalabilidade do método proposto em relação a esse

parâmetro. Com isso, observou-se eficiência do MuSA nesse cenário, mostrando que as
decisões D′ referentes aoR′

Υ
não seriam comprometidas.
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(b) Cenário II: Dados pseudo-reais

Figura 2. Análise do MuSA considerando dados sem ruı́do

Na figura 2(b), considerando a amostragem n/2, como na avaliação com dados
sintéticos, MuSA obteve resultados satisfatórios. Novamente os melhores resultados
foram observados com PCA-robusta e PCA nas redes plana e hierárquica, respectiva-
mente. Mais uma vez pode-se observar a escalabilidade do algoritmo em termos da quan-
tidade de dados sensoriados, com o R′

Υ
diminuindo ou se mantendo praticamente cons-

tante quando aumentou-se o número de dados do conjunto original V . Nas simulações
com amostragem log

2
n, osR′

Υ
observados foram baixos, sendo próximos aos observados

com a amostragem n/2, ratificando a viabilidade do uso do algoritmo MuSA para efetuar
a amostragem. Nesse caso, os melhores resultados foram obtidos com PCA-robusta em
redes planas e hierárquicas. Assim como com dados sintéticos, as decisões D′ seriam
tomadas sem comprometimento.

Por fim, os resultados das avaliações com ruı́do, considerando o R′
Υ

, podem ser
observados na figura 3, que ilustra os resultados dos cenários III e IV. Na figura 3(a),
considerando a amostragem n/2, mesmo com a presença de ruı́do nos dados, os re-
sultados foram satisfatórios. Nesse caso, os mais significativos foram observados com
PCA-robusta e ICA em redes planas e hierárquicas, respectivamente. Com a amostragem
log

2
n, os erros foram muito maiores que na amostragem n/2, especialmente com a
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amostragem baseada em PCA-robusta. Com essa técnica, quando aumentou-se a quanti-
dade de dados gerados, oR′

Υ
também aumentou em quase todos os casos. Entretanto, com

PCA e ICA o MuSA foi mais eficiente e os erros diminuı́ram à medida que aumentou-se
a quantidade de dados gerados. Considerando que a variação dos dados originais é sig-
nificativa devido à introdução de ruı́do nos dados, os resultados observados podem ser
considerados satisfatórios, principalmente para grandes quantidades de dados gerados.
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(b) Cenário IV: Dados pseudo-reais

Figura 3. Análise do MuSA considerando dados com ruı́do

Na figura 3(b), com a amostragem n/2, mais uma vez os resultados foram satis-
fatórios. Nesse caso, os mais significativos foram obtidos com PCA em redes planas e
hierárquicas, embora as diferenças entre as técnicas sejam pequenas em praticamente to-
dos os tamanhos de dados gerados. Com a amostragem log

2
n, como no cenário III, os

erros foram muito maiores que na amostragem n/2, sendo os maiores valores observados
com a técnica ICA em redes planas. Contudo, utilizando PCA e PCA-robusta, MuSA foi
mais eficiente eR′

Υ
diminuiu em quase todos os casos quando aumentou-se a quantidade

de dados gerados. Com isso, os resultados nesse cenário podem ser considerados satis-
fatórios, principalmente para grandes quantidades de dados em redes planas e para todos
os tamanhos de dados em redes hierárquicas.

Com base nos resultados apresentados, a tabela 3 apresenta as técnicas que ob-
tiveram melhores resultados em cada cenário. Devido à similaridade dos resultados na
avaliação do R′

Φ
, serão considerados apenas os resultados do R′

Υ
. A partir desses resul-

tados, é possı́vel observar que PCA aparece em todos os cenários. Além disso, mesmo
nos casos nos quais os resultados de PCA não foram os melhores, eles foram próximos
e em nenhum caso seu comportamento se mostrou irregular, como ocorreu com PCA-
robusta e ICA. Dessa forma, é possı́vel concluir que a amostragem baseada em PCA se
mostrou mais eficiente devido a sua regularidade, considerando os cenários avaliados.
É importante enfatizar, no entanto, que em ICA a primeira componente pode não ter a
maior porcentagem da variância dos dados. Nesse caso, uma ordenação das componentes
independentes pode resultar em uma amostragem mais eficiente.
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Tabela 3. Melhores resultados para cada cenário
Cenário Rede plana Rede Hierárquica

n/2 log2 n n/2 log2 n

I PCA-robusta PCA PCA PCA
II PCA-robusta PCA-robusta PCA PCA-robusta
III PCA-robusta PCA ICA ICA
IV PCA PCA PCA PCA-robusta

6. Avaliação do comportamento da rede

Esta seção descreve a avaliação do comportamento da rede em termos do consumo de e-
nergia e atraso na entrega dos dados, ao efetuar a amostragem através do MuSA. Para essa
avaliação, as simulações são feitas usando somente o algoritmo baseado em PCA, porque
o processamento realizado pela técnica não afeta o desempenho do MuSA. No simulador
utilizado, o modelo de dissipação de energia é linear, com valores pré-estabelecidos para
transmissão e recepção, sem considerar o processamento dos dados.

Esta avaliação é feita através do Network Simulator 2 (NS-2) versão 2.33
(http://nsnam.isi.edu/nsnam/index.php/Main\_Page). Executou-se as
simulações com 33 topologias aleatórias e os resultados são apresentados com um inter-
valo de confiança assintótico simétrico de 95%. As redes usam um algoritmo de rotea-
mento baseado em árvore de menor caminho e todos os nós têm a mesma configuração
de hardware. A densidade da rede é mantida constante e os nós fontes são distribuı́dos
aleatoriamente na região sensoriada. Com o objetivo de avaliar somente o desempenho
na amostragem, as árvores são construı́das apenas uma vez antes que o tráfego se inicie.
Alguns parâmetros utilizados nas simulações são apresentados na tabela 4.

Tabela 4. Parâmetros de simulação
Parâmetros Valores Parâmetros Valores
Tamanho da rede Varia com a densidade Localização da fonte Aleatória
Localização do sink 0, 0 Inı́cio do tráfego (s) 500
Tempo de simulação (s) 1100 Término do tráfego (s) 600
Alcance do rádio (m) 50 Taxa de dados (s) 60
Largura de banda (kbps) 250 Energia inicial (J) 100

O tamanho da rede varia, mas a densidade é mantida constante em 8, 48 e é
dada por nett =

√

π a2r |S|/8, 4791, onde ar é o alcance do rádio e S o número de nós
sensores. O tamanho da fila suportada por cada nó varia com o tamanho dos dados para
que não haja descarte de pacotes, ou seja, cada nó suporta o tamanho da fila usada pela
aplicação. O alcance do rádio e a largura de banda consideram a especificação do sensor
MicaZ (http://www.xbow.com/). O tempo de simulação foi fixado em 1100 s, onde
os 500 s iniciais são usados para construção e configuração da rede e da estrutura de
roteamento e os 500 s finais são usados para permitir que os pacotes restantes na rede
sejam transmitidos. Com isso, o tráfego real na rede dura 100 s. Além disso, a energia
inicial utilizada foi 100 J, para que as reservas de energia dos nós nunca se esgotem.

A avaliação do comportamento da rede considera os seguintes cenários: avaliação
do consumo de energia e avaliação do atraso na rede. Considerou-se nesses cenários uma
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distribuição normal multivariada sem ruı́do, com µ = 50 e σ = 10% e os valores γ
em Vγ,n são p = 5 na rede plana e s = {50, 100, 150, 200} correspondente ao número
de nós por agrupamento, na rede hierárquica. Em todas as avaliações utilizou-se n′ =
{n/2, log

2
n}.

A primeira análise considera o consumo de energia em redes planas. Resultados
de simulações são apresentados na figura 4. Nesse caso, avaliou-se as seguintes situações:
(i) variou-se o tamanho dos dados gerados em n = {256, 512, 1024, 2048}, com número
fixo de sensores por nó s = 5, 5 nós fontes e 128 nós na rede; (ii) variou-se o número de
nós em {128, 256, 512, 1024}, fixando o número de sensores em s = 5, a quantidade de
dados gerados em n = 256 e o número de nós fontes em 5; (iii) variou-se o número de nós
fontes em {1, 5, 10, 20}, fixando o número de sensores por nó em s = 5, a quantidade de
dados gerados em n = 256 e o número de nós em 128. Em todas as situações avaliadas, foi
possı́vel observar que a utilização do algoritmo MuSA resultou em considerável redução
do consumo de energia na rede, comprovando a viabilidade de utilização da técnica para
aumentar o tempo de vida da rede.
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Figura 4. Avaliação do consumo de energia médio na rede

Com relação à rede hierárquica, avaliou-se as seguintes situações: (i) variou-
se o tamanho dos dados enviados pelos nós do agrupamento ao nó lı́der em
n = {32, 64, 128, 256}; (ii) variou-se o número de nós por agrupamento em s =
{50, 100, 150, 200}; (iii) variou-se o número de agrupamentos em {2, 4, 6, 8}. Em to-
das as situações simuladas, assim como no caso da rede plana, obteve-se considerável
redução no consumo de energia da rede.

A segunda análise do comportamento da rede se refere ao atraso na entrega dos
pacotes e segue as mesmas considerações descritas na avaliação do consumo de energia.
Nesse caso, o atraso é determinado pelo intervalo de tempo entre o envio e a recepção
completa dos pacotes. Os resultados observados com a rede plana são apresentados na
figura 5. Assim como ocorreu com o consumo de energia, o algoritmo MuSA reduziu
significativamente o atraso na entrega dos pacotes na rede. O mesmo foi observado nas
avaliações com a rede hierárquica, ratificando a eficiência e a viabilidade do uso da técnica
proposta no que se refere ao comportamento da rede, também para redução do atraso.
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Figura 5. Avaliação do atraso médio na rede

7. Conclusão e trabalhos futuros
RSSFs têm restrições de energia e a extensão de seu tempo de vida é um dos princi-
pais problemas no projeto dessas redes. Neste trabalho foi apresentado um algoritmo de
amostragem para redução de dados multivariados. MuSA utiliza técnicas de análise de
componentes para classificar os dados, permitindo a seleção de uma amostra contendo
apenas os dados mais relevantes para a aplicação.

Resultados mostraram a eficiência da técnica em redes planas e hierárquicas. No
que se refere à representatividade dos dados, em todos os cenários, o MuSA obteve valores
satisfatórios para a análise de variância e erro absoluto relativo, inclusive na avaliação com
ruı́do. Além disso, o método se mostrou escalável em termos da quantidade de dados
sensoriados, uma vez que aumentando essa quantidade, os erros se mantiveram aceitáveis
e, em muitos casos, diminuı́ram. Nas redes hierárquicas, os resultados foram ainda mais
significativos que nas redes planas. Comparando as técnicas de análise de componentes,
PCA foi mais eficiente em grande parte das avaliações e teve comportamento mais regular.
Por sua vez, a amostragem baseada em ICA foi menos eficiente na maioria dos casos.
Entretanto, é possı́vel melhorar seu desempenho ordenando suas componentes.

O algoritmo MuSA obteve bons resultados também na avaliação do comporta-
mento da rede. Tanto em redes planas quanto em redes hierárquicas, sua utilização resul-
tou em considerável diminuição do consumo de energia na rede. Além disso, o atraso no
envio dos pacotes também foi reduzido consideravelmente em ambos os casos, compro-
vando a viabilidade do uso do MuSA para efetuar a amostragem multivariada em RSSFs.

Como trabalhos futuros, pretende-se efetuar a amostragem juntamente com a
tarefa de roteamento, visando obter maior eficiência de energia. Pretende-se também
avaliar o MuSA após a ordenação das componentes independentes, para verificar o de-
sempenho da técnica ICA. Outra intenção é de avaliar o MuSA em cenários nos quais
perdas dos dados podem afetar sua qualidade e compará-lo com técnicas não baseadas em
análise de componentes. Pretende-se ainda realizar as avaliações utilizando simuladores
especı́ficos para RSSF e realizar experimentos em plataformas reais de sensores.
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Resumo. Sistemas ubı́quos executam aplicações computacionais onipresentes,
capazes de prover seus serviços o tempo todo e em todo lugar. Em geral, esses
sistemas são coletivos uma vez que são projetados para operar em ambientes
cotidianos compartilhados por grupos de pessoas. Aplicações ubı́quas utilizam
frequentemente informações sobre seus usuários e o ambiente de execução, as
quais são chamadas de contexto, para adaptar seus serviços. Nesse caso, essas
aplicações podem alcançar um estado de incerteza quando os dados contextuais
de cada usuário considerado apontam para diferentes ações de adaptação. Esse
trabalho propõe uma arquitetura cliente-servidor para detecção e resolução de
conflitos em sistemas coletivos, ubı́quos e cientes de contexto, cujos módulos
consideram o compromisso entre qualidade de serviços e consumo de recursos.
Duas aplicações coletivas e cientes de contexto diferentes foram avaliadas. Os
resultados mostram que a arquitetura proposta foi capaz de manter a qualidade
dos serviços e estender o tempo de vida das aplicações.

Abstract. Ubiquitous systems perform omnipresent computational applications
that provide their services all the time and everywhere. In general, these systems
are collective as they are designed to operate into everyday environments shared
by a group of people. Ubiquitous applications frequently use information about
their users and the execution environment, which are called contexts, to adapt
their services. In this case, these applications may reach an uncertain state when
the contextual data from each considered user points to different adaptation
actions. This work proposes a client-server architecture to detect and solve
conflicts for collective, ubiquitous and context-aware systems, whose modules
consider the trade-off between quality of services and resources consumption.
Two different collective context-aware applications were evaluated. The results
showed that the proposed architecture was able to maintain the quality of the
services and extend the application lifetime.

1. Introdução
Aplicações computacionais cientes de contexto podem ser definidas como aquelas que
utilizam informações sobre entidades (objetos, pessoas ou ambientes) de interesse para
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adaptarem seus serviços com o objetivo de aumentar a satisfação dos usuários [Dey 2001].
A informação considerada por esse tipo de aplicação é chamada de contexto e pode in-
cluir dados do ambiente (e.g., temperatura e indicadores de chuva) e caracterı́sticas pes-
soais (e.g., sentimentos e estado fı́sico). A sensibilidade ao contexto possui uma estreita
relação com a computação ubı́qua, a qual define sistemas com capacidades de computação
e comunicação sem fio integradas ao ambiente fı́sico, utilizadas de maneira transparente
e sob-demanda [Weiser 1993]. Sistemas ubı́quos normalmente são executados por dis-
positivos que possuem restrições de recursos, tais como energia, memória e processa-
mento. O uso de contextos em aplicações ubı́quas ajuda a melhorar a personalização e
automatização dos serviços, além de contribuir para a utilização eficiente dos recursos
disponı́veis, prolongando o tempo de vida das mesmas [Huebscher et al. 2006].

Apesar de já existirem diversos trabalhos na literatura abordando questões sobre
sistemas ubı́quos e cientes de contexto, muitos aspectos ainda precisam ser resolvidos
para que os mesmos possam ser construı́dos e utilizados em larga escala na prática. Uma
dessas questões está relacionada à caracterı́stica de coletividade de aplicações desse tipo,
ou seja, o compartilhamento das mesmas por dois ou mais usuários. Em geral, apesar
dos usuários nesses cenários possuı́rem objetivos comuns, eles podem divergir sobre as
adaptações desejadas para os serviços oferecidos, devido às diferenças em seus perfis indi-
viduais e/ou à escassez de recursos. Dessa forma, conflitos podem ser detectados durante
a adaptação de serviços, e devem ser resolvidos considerando os interesses do grupo, as-
sim como os individuais. Conflitos de interesses ocorrem frequentemente em aplicações
ubı́quas e cientes de contexto, uma vez que as mesmas são, em geral, projetadas para
operar em ambientes cotidianos, os quais são normalmente compartilhados por diversos
usuários. Nesse caso, além da eficiência em qualidade de serviços (QoS) individual e
coletiva, o serviço de resolução de conflitos deve ser flexı́vel, robusto e consumir poucos
recursos.

Este trabalho propõe uma arquitetura para o tratamento de incompatibilidades en-
tre os perfis dos usuários e/ou com o ambiente compartilhado. Até onde os autores pu-
deram pesquisar, não existem trabalhos na literatura que tratem desses conflitos consi-
derando sistematicamente o compromisso entre QoS e consumo de recursos, conforme
necessário para as aplicações ubı́quas. Além disso, o tema é em geral pouco abordado na
literatura. As poucas soluções encontradas propõem a utilização de um único algoritmo
sem considerar as caracterı́sticas atuais dos usuários e seus dispositivos, da aplicação e
do ambiente compartilhado. Essa abordagem muitas vezes não é interessante, principal-
mente em sistemas ubı́quos, visto que as caracterı́sticas citadas possuem impacto direto
no tipo de tratamento mais interessante a ser realizado em caso de conflitos, e seus valores
podem sofrer modificações ao longo do tempo.

A arquitetura proposta está baseada em um arcabouço definido para que aplicações
cientes de contexto coletivas detectem e resolvam conflitos, e em uma metodologia ela-
borada como uma implementação particular dos módulos do arcabouço, para aplicações
relacionadas à computação ubı́qua. Para avaliar o comportamento e o desempenho da ar-
quitetura proposta, bem como da metodologia particular definida para sistemas ubı́quos e
cientes de contexto, dois diferentes estudos de caso foram simulados. As implementações
realizadas podem ser vistas como provas de conceito para demonstrar o funcionamento e
a flexibilidade da arquitetura para resolução de conflitos proposta.
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O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 2 discute
algumas soluções para resolução de conflitos em aplicações cientes de contexto coletivas
encontradas em trabalhos relacionados disponı́veis na literatura. A seção 3 apresenta os
principais conceitos relacionados ao tema de pesquisa. A seção 4 descreve a arquitetura
proposta para modelar o tratamento de conflitos de interesse. A seção 5 apresenta as
definições e os resultados de ambos os estudos de caso desenvolvidos. Finalmente, a
seção 6 lista os comentários finais e alguns direcionamentos para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

[Roy et al. 2006] apresentam uma solução para o desenvolvimento de uma casa inteli-
gente que considera as atividades e a localização de múltiplos habitantes. Sua principal
contribuição é prover um ambiente que se adapta a cada participante sem conceder pre-
ferência a qualquer um deles. Esse trabalho é restrito a uma aplicação especı́fica e às suas
caracterı́sticas relacionadas.

[Shin and Woo 2005] discutem o problema da adaptação para ambientes ubı́quos
colaborativos. Os autores propõem a atribuição de prioridades para cada usuário
e sempre aplicam a mesma solução estática para resolver os problemas de conflito.
[Shin et al. 2008] também propuseram um esquema de resolução que pode ser automático
ou manual, dependendo do tipo de contexto em conflito. [Park et al. 2005] desenvolveram
um esquema baseado em preferências, que diminui a quantidade de relutância de todos
os usuários envolvidos em um conflito. Todos esses trabalhos apresentam propostas que
utilizam um único algoritmo para resolver conflitos, independente das condições atuais
da aplicação, dos dispositivos dos usuários, da rede sem fio, dos perfis individuais, dentre
outros aspectos.

[Capra et al. 2003] apresentam uma arquitetura de middleware para aplicações
móveis e cientes de contexto chamada CARISMA. Uma vez que utiliza polı́ticas para
adaptar serviços cientes de contexto, as aplicações podem demandar adaptações confli-
tantes. Nesse caso, CARISMA propõe um algoritmo de leilão para selecionar a polı́tica
a ser aplicada. Essa estratégia é baseada em princı́pios de micro-economia. Apesar de
simples, dinâmico e adaptável, o esquema é ainda baseado em um único algoritmo com
possibilidades limitadas.

3. Conceitos Básicos

Essa seção apresenta alguns conceitos necessários para o melhor entendimento do
presente trabalho.

Definição 1 (Aplicação Coletiva) É uma aplicação ciente de contexto que possui um
grupo de usuários interessados em executar suas tarefas, as quais deverão ser adaptadas
de acordo com os interesses e dados contextuais dos membros desse grupo.

Uma aplicação coletiva é composta por um conjunto de tarefas (individuais e cole-
tivas) e um conjunto de usuários. As tarefas são os serviços providos pela aplicação, sendo
coletivas aquelas executadas simultaneamente por dois ou mais usuários. Exemplos desse
tipo de aplicação são guias turı́sticos coletivos e ambientes inteligentes compartilhados.
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Definição 2 (Contexto Coletivo) Representa uma informação relevante para uma
aplicação coletiva, que será utilizada para caracterizar as condições do ambiente, assim
como interesses ou preferências de cada participante.

Definição 3 (Conflito Coletivo) Pode ser definido como um estado inconsistente
alcançado por uma aplicação coletiva após avaliar contextos coletivos ambientais e
pessoais. A aplicação se torna incapaz de realizar adaptações de maneira a satisfazer
interesses individuais e coletivos ao mesmo tempo.

Definição 4 (Resolução de Conflito Coletivo) Adoção de um algoritmo ou técnica para
resolver conflitos coletivos identificados durante a execução de uma aplicação coletiva.

4. Uma Arquitetura para Detectar e Resolver Conflitos Coletivos
A seção 2 descreve trabalhos encontrados na literatura que apresentam soluções
especı́ficas para determinados tipos de aplicações, considerando um conjunto pré-
determinado de contextos, usuários e ambientes. O presente trabalho possui como obje-
tivo propor uma solução mais completa, abrangente e flexı́vel para a resolução de conflitos
coletivos em aplicações ubı́quas e cientes de contexto.

Essa seção apresenta uma arquitetura para resolução de conflitos coletivos, cujo
modelo é centralizado com rodı́zio de servidores. Os módulos para detecção e resolução
de conflitos, executados pelo servidor, foram genericamente definidos em um arcabouço
chamado Conflict Engine. Além disso, foi proposta uma instância particular desse
arcabouço para sistemas coletivos, ubı́quos e cientes de contexto capaz de considerar
o compromisso entre consumo de recursos e QoS. Os critérios de QoS para as aplicações
consideradas neste trabalho são a satisfação individual e coletiva dos usuários com os
resultados obtidos pelas resoluções dos conflitos.

4.1. Modelo de Arquitetura
Neste trabalho, uma arquitetura centralizada para execução das atividades de detecção
e resolução de conflitos coletivos foi proposta. Dessa maneira, um dos participantes da
aplicação deverá assumir o papel de servidor, recebendo e agregando todos os dados con-
textuais necessários, realizando o processamento relacionado e finalmente notificando
as ações realizadas sobre as tarefas da aplicação aos demais membros do grupo. Caso
os usuários das aplicações executem seus processos em dispositivos ubı́quos, os quais
possuem importantes restrições de recursos, essa abordagem poderia levar ao desgaste da
fonte de energia do participante escolhido como servidor, impossibilitando-o de continuar
ativo até o término da aplicação. Para solucionar o problema em questão, um esquema
de rodı́zio para o papel de servidor foi definido. Nesse esquema, todo membro do grupo
assume as atividades de servidor durante um perı́odo de tempo da execução da aplicação.
Foi considerado que todos os dispositivos utilizados pelos usuários possuem as mesmas
caracterı́sticas, ou seja, são homogêneos.

Em linhas gerais, o esquema de rodı́zio implementado para o modelo de arquite-
tura funciona da seguinte maneira:

• Inicialmente, um dos participantes é escolhido aleatoriamente para ser o servidor.
Todos os demais participantes são notificados da decisão.
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• Para cada tarefa da aplicação a ser executada, o servidor executa as atividades de
detecção e resolução de conflitos.

• O participante servidor atual indica um outro participante para assumir o papel
de servidor. Será escolhido aleatoriamente um participante que ainda não tenha
desempenhado as atividades de servidor. Caso todos já tenham assumido tal papel,
inicia-se novamente o mesmo esquema de rodı́zio. Todos os demais participantes
são notificados da decisão.

O modelo de arquitetura proposto foi definido de maneira a funcionar dentro da
própria rede de comunicação estabelecida entre os dispositivos da aplicação, e indepen-
dente de elementos externos a ela, tais como servidores instalados em outras máquinas.
A organização centralizada foi escolhida devido à sua simplicidade e consequentemente
menor custo computacional. Finalmente, o esquema de rodı́zio definido permite unifor-
mizar o consumo de recursos entre os participantes da aplicação. A implementação de um
mecanismo simplificado atende à necessidade de repasse das atividades de servidor entre
os participantes, sem consumir uma quantidade significativa de recursos dos dispositivos.
As atividades do servidor são sempre executadas por um dispositivo ubı́quo, pertencente
a um dos usuários envolvidos na aplicação.

4.2. O Arcabouço Conflict Engine

Esse trabalho apresenta um arcabouço chamado Conflict Engine que define módulos res-
ponsáveis pela detecção e resolução de conflitos, a serem executados pelo servidor da
arquitetura para tratamento de conflitos coletivos. O arcabouço proposto é genérico e
pode ser implementado de acordo com as caracterı́sticas de cada aplicação coletiva.

Figura 1. Módulos Componentes - Conflict Engine

A figura 1 mostra a relação existente entre a Conflict Engine e a arquitetura de soft-
ware ciente de contexto utilizada pela aplicação ciente de contexto coletiva. A arquitetura
de software é a responsável por organizar e executar os serviços de aquisição, processa-
mento e armazenamento de dados contextuais [Baldauf et al. 2007], os quais são utiliza-
dos pelos módulos propostos no arcabouço. Por outro lado, a arquitetura utiliza o serviço
de processamento de tarefas coletivas provido pela Conflict Engine e, de acordo com a ne-
cessidade das aplicações, armazena as informações por ela produzidas. Os módulos que
compõem a Conflict Engine são descritos a seguir e também estão ilustrados na figura 1.
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O Módulo Detecção de Conflitos é responsável por identificar impasses de
adaptação das tarefas da aplicação entre os participantes e notificá-los ao Módulo
Conciliação sempre que necessário. Ele executa uma análise tri-dimensional conside-
rando os perfis dos usuários envolvidos, os contextos dos ambientes compartilhados e as
tarefas da aplicação. Essa análise verificará a compatibilidade entre as três dimensões
consideradas, identificando se existe ou não a possibilidade de conciliar as demandas
individuais e coletivas, dados os recursos disponı́veis no ambiente, para cada tarefa da
aplicação. Quando conflitos coletivos não forem detectados, as tarefas analisadas são li-
beradas para execução. Caso contrário, o Módulo de Detecção de Conflitos notifica ao
Módulo Conciliação quais são as tarefas para as quais foram detectados conflitos, bem
como as possı́veis causas para os mesmos.

O objetivo do Módulo Conciliação é adaptar as tarefas da aplicação de acordo
com os interesses individuais e coletivos, considerando ainda os recursos disponı́veis no
ambiente, sempre que conflitos coletivos forem detectados. O módulo utiliza os perfis dos
usuários relacionados, os dados contextuais do ambiente, e quaisquer outras informações
necessárias armazenadas nas bases de dados da arquitetura de software ciente de con-
texto utilizada pela aplicação. Para resolver conflitos, o módulo executa um algoritmo
ou técnica de resolução, escolhida de acordo com as caracterı́sticas da aplicação ciente
de contexto coletiva considerada. Como parte da análise para verificação de confli-
tos ou durante o ajuste das tarefas, pode ser necessário executar ações do Módulo de
Reinicialização, as quais são responsáveis pela troca de dados entre os dispositivos parti-
cipantes da aplicação coletiva.

Vale ressaltar que, os módulos propostos para o arcabouço Conflict Engine defini-
dos acima, serão executados pelo participante escolhido como servidor durante a execução
de cada tarefa, para detectar e resolver os conflitos coletivos relacionados. O arcabouço
entretanto é genérico, e não define a maneira como cada módulo será implementado. A
seguir, este trabalho apresenta uma implementação para os módulos da Conflict Engine,
considerando que os mesmos serão executados por dispositivos de aplicações coletivas,
ubı́quas e cientes de contexto.

4.3. Uma Metodologia Flexı́vel para Detectar e Resolver Conflitos

Comportamentos especı́ficos foram definidos para os módulos da Conflict Engine, os
quais configuram uma nova metodologia para resolver conflitos em aplicações coletivas,
ubı́quas e cientes de contexto. A metodologia propõe implementações flexı́veis para os
módulos de detecção e resolução de conflitos, isto é, implementações únicas para cada um
desses módulos, que são parametrizadas para serem utilizadas por diferentes aplicações.

No Módulo Detecção de Conflitos, uma análise sobre as três dimensões considera-
das como entradas para o mesmo (tarefas da aplicação, perfis dos usuários e caracterı́sticas
do ambiente) é realizada. Cada aplicação indica ao módulo quais dessas dimensões de-
vem ser consideradas, bem como quais caracterı́sticas ou parâmetros das mesmas devem
ser especificamente analisadas. A combinação formada entre essas informações providas
por cada aplicação indica para a metodologia quais são as circunstâncias que podem le-
var o sistema a um estado de inconsistência. Uma análise é realizada pelo módulo sobre
essa combinação, resultando na detecção ou não de conflitos coletivos para a aplicação
corrente.
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No caso em que conflitos são de fato detectados, essa situação é repassada ao
Módulo Conciliação. A caracterı́stica chave da implementação definida pela metodologia
para esse módulo é a seleção dinâmica de algoritmos para resolução de conflitos coletivos.
Nesse caso, o objetivo é escolher, a cada momento, o algoritmo que atenda da melhor ma-
neira possı́vel às demandas por satisfação individual e coletiva das aplicações, realizando
um consumo consciente dos recursos disponı́veis para as mesmas. A metodologia pos-
sui um repositório de algoritmos contendo opções diversificadas de implementações para
resolver conflitos relacionados a diferentes aplicações. Esse repositório de algoritmos é
armazenado junto à arquitetura de software ciente de contexto utilizada. Um repositório
de meta-dados relacionados aos algoritmos também foi definido, indicando parâmetros
tais como complexidade, consumo médio de energia e indicadores de QoS médios. Esses
dados são utilizados durante a escolha dos algoritmos.

Figura 2. Metodologia - Implementação do Módulo Conciliação

A primeira ação executada pelo Módulo Conciliação é a filtragem dos algoritmos
de resolução disponı́veis, considerando somente aqueles que se encaixam aos tipos de
conflitos enfrentados pela aplicação. Em seguida, o módulo executa as seguintes ações,
conforme ilustrado pela figura 2:

Classificação de Algoritmos: considerando as demandas e limites da aplicação para QoS
e consumo de recursos, essa ação escolhe o melhor algoritmo de conciliação disponı́vel
no repositório. A demanda por QoS e as limitações de recursos das aplicações também
são consideradas como contextos, devendo ser coletadas e providas à metodologia,
para que a mesma possa compará-las aos meta-dados dos algoritmos. Neste trabalho, a
implementação da ação de classificação de algoritmos para a metodologia foi realizada
por meio de um sistema baseado em regras, descrito pela tabela 1. As regras são genéricas
o suficiente para serem executadas por qualquer aplicação coletiva, ubı́qua e ciente de
contexto.

Configuração e Acordos: o algoritmo de conciliação selecionado deve algumas vezes
ser ajustado para executar dentro das expectativas de QoS e da disponibilidade de
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Tabela 1. Regras Implementadas para a Metodologia Proposta
Pré-condições Algoritmo Selecionado

Bateria Perfis Rede
≥ 50% homogêneos – Maior QoS Coletivo
≥ 50% heterogêneos – Maior QoS Individual

< 50% & > 25% – baixa qualidade Menor Impacto na Rede
< 50% & > 25% – – Maior QoS Coletivo/Individual

≤ 25% – – Menor Consumo Energia

recursos da aplicação. Por exemplo, uma versão simplificada de algum algoritmo deve
ser utilizada devido a limites para o consumo de energia e memória dos dispositivos dos
usuários. O algoritmo selecionado é ajustado se possuir parâmetros variáveis que possam
ser modificados. Um conjunto de acordos é em seguida formulado, considerando as
caracterı́sticas da versão final do algoritmo, de maneira a garantir que o mesmo funcione
dentro das expectativas da aplicação.

Execução Supervisionada: uma vez selecionado e preparado, o algoritmo inicia a sua
execução. Essa execução é supervisionada para garantir que os acordos previamente
definidos não serão ultrapassados. No caso da violação de um acordo, o módulo de
conciliação pode, por exemplo, abortar a execução do algoritmo e iniciar o processo
novamente ou continuar a execução aplicando no entanto algum tipo de penalidade ao
algoritmo. Se a segunda opção for implementada, a penalidade influenciará na escolha
do algoritmo em futuras execuções.

Conforme mencionado anteriormente, a implementação dos módulos proposta
acima é flexı́vel e parametrizável. Isso significa que basta que cada aplicação forneça para
a metodologia alguns valores de parâmetros, para que a mesma adapte seus algoritmos
e funcione de acordo com os tipos de conflitos coletivos relacionados. Para que as
aplicações possam prover à metodologia todas as informações necessárias ao correto
funcionamento dos módulos de detecção e resolução de conflitos conforme propostos
acima, i.e., para parametrizar esses módulos, elas devem utilizar um conceito definido
neste trabalho, chamado de Nı́vel de Atuação.

Definição 5 (Nı́vel de Atuação) Informações providas pela aplicação aos módulos da
Conflict Engine que indicam como o módulo de detecção procura por conflitos e como o
módulo de conciliação os resolve.

Cada aplicação deve definir e utilizar seu próprio Nı́vel de Atuação, o qual é pas-
sado em tempo de execução para a metodologia. Neste trabalho, o Nı́vel de Atuação é
provido aos módulos por meio de um arquivo de configuração XML (eXtensible Markup
Language) contendo as seguintes informações: dimensões consideradas para verificação
de conflitos, parâmetros especı́ficos relacionados a cada uma delas, lista de algoritmos de
resolução e valores iniciais para os meta-dados relacionados.
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A próxima seção descreve a avaliação de dois estudos de caso, cada um deles con-
siderando uma aplicação coletiva, ubı́qua e ciente de contexto com caracterı́sticas diferen-
tes. A avaliação foi realizada dessa maneira com o objetivo de demonstrar como a mesma
implementação para os módulos de detecção e resolução de conflitos pode ser utilizada
para aplicações distintas, bastando que as mesmas forneçam seus Nı́veis de Atuação.

5. Avaliação
A avaliação da arquitetura proposta para resolução de conflitos coletivos foi realizada por
meio de simulações utilizando o simulador Siafu [Martin and Nurmi 2006]. Dentre algu-
mas opções encontradas na literatura, o Siafu foi escolhido pela sua robustez, flexibilidade
e aderência aos conceitos da computação ciente de contexto. O Siafu é um simulador li-
vre e de código aberto (possui licença GNU GPL) escrito na linguagem de programação
Java e que possui suporte ao desenvolvimento de aplicações cientes de contexto multi-
usuários, necessário para este trabalho. A arquitetura proposta foi implementada em Java,
na forma de um anexo ao simulador Siafu.

Os resultados apresentados nos gráficos e tabelas representam valores médios,
obtidos em 33 rodadas de simulação. Os valores para as fontes de energia utilizados
foram escolhidos empiricamente de maneira a proporcionar uma degradação contı́nua da
fonte de energia dos dispositivos até o final da execução das aplicações, sem contudo
causar o esgotamento completo das mesmas. O consumo de energia com processamento
foi determinado a partir da complexidade dos algoritmos implementados. O consumo
de energia com comunicação não foi considerado nos estudos de caso visto que, com
a utilização de uma arquitetura centralizada, ele seria o mesmo para qualquer um dos
algoritmos do repositório.

5.1. Diretrizes

Os experimentos realizados avaliam o desempenho dos módulos do servidor da arquite-
tura proposta, considerando a implementação da metodologia descrita na seção 4.3, com-
parada aos resultados obtidos por outros cenários cujos módulos de conciliação utilizam
sempre o mesmo algoritmo para tratar os conflitos detectados.

Os algoritmos utilizados em ambos os estudos de caso, bem como os meta-dados
relacionados aos mesmos, estão descritos na tabela 2, onde x denota a capacidade máxima
de carga de uma tarefa, n é o número total de usuários e m é um subconjunto de n
(m < n,m ≥ x). As métricas utilizadas para avaliar os cenários foram o consumo de
energia dos dispositivos participantes e o nı́vel de satisfação coletiva dos usuários. Todas
as simulações começam com a execução de um passo de aquecimento e treinamento para o
aprendizado do percentual de satisfação média de cada algoritmo. A seleção de algoritmos
realizada pelos cenários que implementam a arquitetura proposta utiliza o sistema baseado
em regras descrito na seção 4.3.

5.2. Estudo de caso 1: Atendimento de Emergência em Desastres de Larga Escala

Em cenários de atendimento de emergência em desastres de larga escala, tais como a
passagem de furacões ou acidentes aéreos, é comum existirem diversas vı́timas com dife-
rentes perfis pessoais e nı́veis de lesão. Em tais situações, uma equipe de resgate é con-
tactada e enviada para o local do desastre com equipamentos (ambulâncias, helicópteros,
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Tabela 2. Repositório de Algoritmos para Resolução de Conflitos Coletivos
Algoritmo Descrição Complexidade Satisfação

Sequencial (S) Seleciona primeiros x O(m) Baixa
usuários

Prioridades (P) Seleciona x usuários O(n) + O(m) Alta/Média
de maior prioridade

Prioridades Seleciona x usuários O(n) + O(x) Média
Limitadas (BP) de todas as prioridades,

começando pelas maiores
Maioria (M) Seleciona a tarefa O(nm) Alta

mais indicada
Aleatório (A) Seleciona a tarefa indicada O(1) Baixa

por usuário aleatório

dentre outros), para executar os primeiros socorros. Cada uma das várias vı́timas envolvi-
das, apesar de sua condição de saúde comparada à dos demais, deve ser atendida o mais
rapidamente e precisamente possı́vel. Entretanto, médicos e enfermeiras atribuı́dos para
cuidar dos pacientes não conseguem atender a todos ao mesmo tempo. Além disso, am-
bulâncias e hospitais possuem uma capacidade máxima de carga que deve ser respeitada.

O objetivo da aplicação ciente de contexto desenvolvida é ajudar a decidir quais
recursos (médicos, enfermeiras, ambulâncias, leitos em hospitais) serão alocados para
quais pacientes em um dado momento especı́fico. Basicamente, cada paciente deve pas-
sar por três passos de atendimento de emergência: assistência médica local, alocação em
ambulância e admissão em um hospital. A aplicação provê algumas tarefas para cada
um dos passos, e os pacientes devem executar no máximo uma em cada caso. No en-
tanto, cada tarefa possui uma capacidade de carga máxima, relacionada à disponibilidade
de seus recursos relacionados. Assim, conflitos ocorrem quando o número de usuários
que precisam executar simultaneamente uma dada tarefa é maior do que a sua capacidade
máxima. A configuração do Nı́vel de Atuação dessa aplicação indica que conflitos ocor-
rem devido a incompatibilidades entre as demandas dos usuários e a disponibilidade de
recursos do ambiente. Somente os algoritmos Sequencial, Prioridades e Prioridades Li-
mitadas atendem à este nı́vel de atuação. Quatro cenários foram projetados e simulados:

• Cenário 1: usa a metodologia proposta;
• Cenário 2: usa somente o algoritmo Sequencial;
• Cenário 3: usa somente o algoritmo Prioridades;
• Cenário 4: usa somente o algoritmo Prioridades Limitadas.

Foi considerado um grupo de 60 pacientes, cada um utilizando um dispositivo
computacional móvel com 25 Joules de bateria, responsável por coletar informações con-
textuais. Quinze diferentes tarefas foram disponibilizadas aos usuários, sendo cinco para
cada um dos passos de atendimento de emergência. A qualidade de serviços é medida
pelo percentual de satisfação médio obtido pelos usuários considerando a seleção final de
pacientes para executar as tarefas coletivas. Um usuário é considerado satisfeito se, em
caso de conflito, o mesmo é selecionado pelo sistema para executar a tarefa indicada. Um
valor de prioridade foi associado aleatoriamente a cada usuário para ser adotado pelos
algoritmos que necessitam dessa informação.
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Figura 3. Estudo de Caso 1 -
Satisfação por Prioridades

Figura 4. Estudo de Caso 1 - Con-
sumo Médio de Energia

A figura 3 mostra o percentual de satisfação média por nı́vel de prioridade. O
Cenário 2 não considera as prioridades dos usuários e portanto não possui qualquer
padrão para este percentual. O Cenário 3 está sempre preocupado em dar assistência
primeiro aos usuários de maior prioridade, conforme claramente mostrado pela figura.
Entretanto, uma vez que esse cenário não considera o consumo de recursos, os dispositi-
vos dos usuários podem ficar sem bateria antes que todo o atendimento de emergência ao
desastre esteja finalizado. Um comportamento intermediário é apresentado pelo Cenário
1, que mantém quase o mesmo padrão de satisfação que o Cenário 3, mas também tenta
economizar os recursos dos dispositivos, sempre que possı́vel, mantendo-os em operação
até o final do atendimento. O Cenário 4 tenta balancear a satisfação dos usuários por todas
as prioridades possı́veis. Entretanto, seu percentual de satisfação média para os usuários
de maior prioridade é menor do que aqueles apresentados pelos Cenários 1 e 3.

A figura 4 apresenta o consumo médio de energia por cenário simulado. A
avaliação dessa métrica mostra que, apesar de apresentar o melhor percentual médio de
satisfação para os usuários de maior prioridade, o Cenário 3 consome a maior quantidade
de energia. Isso pode impedir a completa operação do atendimento de emergência du-
rante todo o tempo de vida da aplicação. O consumo de energia no Cenário 1 é apenas
5% maior do que o do Cenário 4 e 15% menor do que o do Cenário 3. Mais uma vez, um
comportamento intermediário do Cenário 1 é evidente. O Cenário 2 apresenta o menor
consumo de energia. Todavia, ele possui o pior percentual médio de satisfação para os
usuários de maior prioridade.

A figura 5 mostra a satisfação média para os usuários de prioridade muito alta,
considerando diferentes números de usuários e os quatro cenários simulados. Em todos os
cenários, a satisfação diminui enquanto o número de usuários aumenta. Os Cenários 2 e 3
apresentam respectivamente a pior e a melhor média de satisfação considerando qualquer
número de usuários. Os Cenários 1 e 4 apresentam um comportamento intermediário.
No entanto, enquanto o último apresenta uma taxa regular de diminuição da satisfação
média, o primeiro é claramente mais similar ao Cenário 3 enquanto o número de usuários
é menor do que 60, mudando para o comportamento do Cenário 2 caso contrário.
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Figura 5. Estudo de Caso 1 -
Satisfação Maior Prioridade

Figura 6. Estudo de Caso 1 - Per-
centual Consumo de Energia

Finalmente, a figura 6 mostra o percentual médio de consumo de energia para
diferentes números de usuários. Fica claro que o consumo aumenta com o número de
usuários, uma vez que o número de conflitos é maior e, portanto, a aplicação terá que
executar algoritmos de conciliação mais frequentemente. O Cenário 3 alcança 100% de
consumo com 80 usuários ou mais. É também possı́vel observar como o Cenário 1 opera
similarmente ao Cenário 3 quando o número de usuários é menor do que 60, mudando
para o padrão de operação do Cenário 2 com um número maior de usuários. Apesar de
gastar menos energia, o Cenário 4 apresenta menor satisfação média para usuários de
maior prioridade, conforme mostrado pela figura 5.

5.3. Estudo de caso 2: Guia Turı́stico Coletivo

Um guia turı́stico coletivo também foi implementado como um estudo de caso para a ar-
quitetura proposta neste trabalho. Essa aplicação considera um grupo de turistas em um
passeio de um dia, executando tarefas com diferentes caracterı́sticas. Nesse cenário, a
execução de tarefas pode ser bastante afetada pelos contextos ambientais coletados, bem
como pelos perfis de cada usuário. Um grupo de 50 usuários compartilhando uma fer-
ramenta de guia turı́stico computacional foi considerada e, antes de executar qualquer
tarefa, cada participante indica qual seria sua tarefa preferida naquele momento. O ser-
vidor recebe todas as tarefas indicadas e executa os módulos para verificação e resolução
de conflitos da Conflict Engine. O Nı́vel de Atuação dessa aplicação indica que conflitos
ocorrem quando usuários selecionam diferentes tarefas em uma dada rodada. Portanto,
somente os algoritmos Prioridades, Maioria e Aleatório são considerados.

A qualidade de serviços é medida pelo percentual de satisfação médio obtido pelos
usuários com a seleção final de tarefas a serem executadas. Um usuário é considerado
satisfeito se a tarefa selecionada para ser executada for a mesma que ele inicialmente
indicou. Foi considerado que cada usuário possui seu próprio dispositivo computacional
móvel com uma bateria inicial de 10 joules. Oito tarefas diferentes foram disponibilizadas
para os usuários. Três cenários foram projetados e simulados:

• Conflict Engine: usa a metodologia proposta;
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• Recursos: usa somente o algoritmo Aleatório;
• Satisfação: usa somente o algoritmo Maioria.

As figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, snapshots da energia residual e
percentual médio de satisfação dos usuários para cada rodada, durante uma execução da
simulação. O cenário Conflict Engine possui um padrão de consumo de energia bastante
similar ao cenário Satisfação. De fato, após a quinta rodada, ele apresenta valores de
consumo menores. Todavia, considerando o snapshot para satisfação dos usuários, o
cenário Conflict Engine apresenta porcentagem maior do que o do cenário Recursos em
quase todas as rodadas.

Figura 7. Estudo de Caso 2 - Ener-
gia Residual (snapshot)

Figura 8. Estudo de Caso 2 -
Satisfação Usuários (snapshot)

De acordo com a tabela 3, apesar do cenário Recursos apresentar a menor média de
consumo de energia, e o cenário Satisfação a maior média para a satisfação dos usuários,
o cenário Conflict Engine apresenta uma média de satisfação muito próxima daquela do
cenário Satisfação, com uma menor média de consumo de energia. Em outras palavras, os
usuários se sentiram satisfeitos com as tarefas selecionadas em casos de conflito e ainda
apresentaram um consumo médio de energia interessante. Apesar de prover o melhor
percentual de satisfação aos usuários, os dispositivos dos usuários do cenário Satisfação
somente funcionam até a quinta rodada devido à falta de energia.

Tabela 3. Estudo de Caso 2 - Comparação Cenários
Cenário Conflict Engine Recursos Satisfação

Consumo de Energia (%) 95.0 70.0 100.0
Satisfação Usuários (%) 50.0 42.0 55.0

Última Rodada 7 7 5

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Esse trabalho apresentou uma arquitetura centralizada e com rodı́zio de servidores para
detecção e resolução de conflitos coletivos. As atividades executadas pelo servidor foram
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definidas como módulos de um arcabouço genérico para aplicações cientes de contexto,
e a implementação dos mesmos considerando sistemas ubı́quos foi modelada como uma
metodologia especı́fica, que considera as restrições de recursos e as demandas por QoS
desses sistemas. Duas aplicações diferentes foram avaliadas, mostrando que a metodolo-
gia foi capaz de manter a satisfação dos usuários e aumentar o tempo de vida da aplicação,
economizando recursos sempre que necessário. Também foi demonstrado que a solução é
flexı́vel o suficiente para ser utilizada por diferentes aplicações. Como trabalhos futuros,
pode-se listar a avaliação de outras aplicações e a implementação de novos algoritmos
para a metodologia.
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Abstract. This paper presents a measurement study of file system usage for a
group of mobile devices users in different locations. The goal of this study is to
dispel the idea that the behaviour of mobile systems can be modelled as being
homogenous across various locations.
The study shows that all volunteers access statistically significantly different sets
of data as they move across locations. These results question the traditional way
of evaluating mobile computing systems, which typically model the behavior of
a user in different locations as being similar to her behavior in a single location
for a longer period.

1. Introduction

Due to advances in mobile computer technology in the last decades, it is common for
users to own several computing devices and use them to work in distinct locations. For
instance, users frequently work on a desktop at the office, on a laptop at home or at a
meeting location abroad, on a PDA in a public transport, etc.

In order to work on different devices and at different locations, the user usually
has to explicitly transfer files between devices, an operation that can become very com-
plex and cumbersome due to the huge amount and size of files that might be required to
perform each task. Furthermore mistakes in selecting the data to transfer may lead to un-
necessary storage and communication costs, or to situations where she cannot perform her
work when relevant files were (mistakenly) not selected. One could imagine that a simple
solution such as completely replicating the file system could address this challenge. How-
ever such a solution is not feasible as the storage capacity available varies with the type
of device. Furthermore, the growth in the average file size may make such an approach
extremely inefficient from the communication and energetic points of view.

In such a context, it is important to understand how people work, in order
to be able to develop adequate solutions for this problem. In particular, there have
been a series of proposals for automatic file hoarding between devices [Kuenning 1997,
Satyanarayanan 2002, Tait et al. 1995, Andersen et al. 1994], which try to automate file
transfer among devices, whereas the user only has to notify the hoarding system when
she intends to stop using (and disconnect from) one device, thereby triggering a process
of file selection and transfer to another mobile device. The evaluation of such systems
has been based on modelling user behaviour by extracting traces from the operations per-
formed by a user working on a single machine. Specifically, these systems are designed
and evaluated by following one of two behavior models: i) uniformly distributed data ac-
cesses during a session,e.g. [Terry et al. 1995]; or ii) generation of multiple sessions by
partitioning a trace from a static location and replaying it as several widespread sessions,
e.g. [Kuenning 1997]. In the first case, user behavior on multiple devices is modeled by
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doing multiple read and/or write accesses on a sequence of data elements where each ele-
ment is randomly selected from the whole global dataset. In the second case, researchers
use traces of previous work on a single location, slice them into multiple consecutive pe-
riods and assume these can be used to represent a sequence of work sessions in different
locations and/or devices.

This paper presents a measurement study of file system usage for a group of users
of mobile devices across different locations. In particular, we are mostly concerned with
understanding how different are the sets of files that users access across different loca-
tions.

To this end we have developed a file access monitor software, which monitors the
files accessed by a laptop user in his work sessions. We present preliminary results of a
study we performed with a set of laptop users in order to better understand how people
work in different locations. Namely, we analyzed how variable the accessed file sets are.
To the best of our knowledge no previous work has studied or characterized this aspect of
mobile device users.

Our results validate our intuition that users effectively perform different tasks in
different locations. In particular, the set of files that a user accesses at a given location are
very distinct from the set of files she accesses in other places, which reflects the fact that
different tasks require access to different information and resources, and consequently,
to different files.This study suggests that the design and evaluation of mobile computing
systems should take into account behaviour adaptations due to location changes. This is
specially relevant for systems that try to predict future file system accesses based on the
recent access patterns in order to make decisions about which data to replicate on certain
devices.

The rest of the paper is organized as follows: In Section 2 we describe the software
we developed to perform the study, and provide a complete description on the conditions
in which it was conducted. Section 3 characterizes the subjects that were involved in our
study, presents the results we have obtained, and a discussion on their relevance. Finally,
Section 4 concludes the paper proposing some directions for future work.

2. Tools and Methodology

In this section, we overview the architecture and operation of the software used to perform
the study. Finally we describe the environment and conditions in which the study was
performed and give some intuition on the data preprocessing.

2.1. File Access Monitor

The software we developed aims at creating a log containing user-initiated file system
accesses with information on the corresponding location and used application. Further-
more, we group file accesses in sessions. We consider that a session is a set of file system
accesses performed at a single location from the moment the computing device is turned
on until it is disconnected.

We decided to perform the study using laptop users. It could be interesting to
study the behavior of users in additional devices which are easier to use on the move,
such as a PDA, the large amount of information that we require to store on disk (i.e. the
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file access logs) could make such a study impractical on many smaller devices. Moreover,
we also aimed at minimizing the impact of the monitoring software to the behavior of the
user. Additionally, increasing he diversity of devices would almost certainly increase the
diversity of user behaviour. Therefore, if the results using only laptops are significant, it
is likely that apply to a more diverse set of devices.

The software was developed for the Windows XP and Windows Vista operating
systems as a user service. We chose these operating systems because they are the most
used therefore enlarging the population from which we could gather volunteers.

As depicted in Figure 2.1, our software has three main components namely: i) a
File System Monitor, that detects all accesses to the file system; ii) a Network Monitor,
that infers changes to location by detecting connectivity changes; and finally, iii) a Log
Manager, that integrates and records all tracked activity. These components are described
in some detail in the following paragraphs.

Figure 1. Overview of the File Access Monitor.

2.1.1. File System Monitor

This component is responsible for monitoring file system accesses and it is composed it-
self by a user-level component called the observer and a specially designed filter deployed
in the Installable File System of NTFS. The observer starts its operation by reading a con-
figuration file and initializing the filter in order to limit the information it extracts to a set
of directories provided by the user, which contain their personal files and configurations.

Whenever a file is accessed the filter verifies if it belongs to one of the previously
selected directories. In that case it reports the access to the observer which forwards the
access record to the Log Manager to be further processed and stored in a persistent log.
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2.1.2. Network Monitor

This component is responsible for extracting information regarding the user’s current lo-
cation. Ideally one would rely on an external source for providing the location of the
user, such as a GPS device. Unfortunately, most laptops nowadays are not equipped with
such devices making that approach unfeasible. To extract runtime information about the
location of the user without being excessively intrusive, we rely on the current default
gateway as an indicator of the current location. This is a reasonable solution as most
users currently work within the access of a network, which includes a default gateway
(and its IP address), enabling us to distinguish between different locations.

Our application associates a location with each gateway’s IP address. Whenever
the user connects to a gateway, if no association is known, the user is inquired about its
current location. The user has then the opportunity to either choose a previously defined
location name or to provide the system with a new one. This association is registered into
a specific log through the Log Manager component. Because the user may sometimes
work offline, whenever the network monitor detects that no gateway is defined it asks the
user to provide its current location. This enables us to further improve the accuracy of the
results extracted during the test phase. Whenever a change occurs to the current gateway,
that event is registered through the log manager component.

Notice that this mechanism can still provide false information, as more than a
location could use the same gateway, for instance, it is common for private network gate-
ways to have an IP address in the 192.168.1.0/194 range. We believe that the impact
of this to our study is still minimal, as the consequence of such wrong assignment is to
merge the records of more than one location. Provided that other locations are registered,
differences between the set of files accessed will still be found.

2.1.3. Log Manager

The Log Manager is the core of our file access monitor software and is responsible for
the management of the permanent record storage. These records are divided in four cat-
egories: Known Locations, Location, Application, and File Access. Each category relies
in a specific file to maintain its records.

The known location records maintain the association between gateway IP ad-
dresses and location name. The location name is a label provided by the user as discussed
previously.

The location log records changes in the location of the user. Entries are added
whenever the device is switched on or off, and when the network monitor detects a change
in the gateway. The log keeps information concerning the time in which the event oc-
curred and information that identifies the current location according to information in the
known location log.

The log manager also tracks the applications used by the user at each moment. To
this end, the log manager periodically polls the foreground application and adds an entry
whenever the application that owns the focus changes. The log manager registers an entry
in a specific log indicating the time, the process name and the id of the current foreground
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application. We employed a small period of 500 ms for this polling process. This allows
us to further eliminate records of file accesses performed by background applications that
are not related with the behavior of the user. We provide more detail on this further ahead
in this section.

Finally, the log manager has to maintain information about the user-initiated file
accesses. This information is provided by the file system monitor component, and con-
tains the information within I/O Request Packets (IRP) generated by application file sys-
tem calls. Each entry contains several fields describing the type of record, the time of
the access, process identifier of the application that generated the IRP, the type of the
operation, and the full name of the accessed file.

Exceptions Preliminary tests to our software showed an abnormal high number of file
accesses that did not correspond to the behavior of the user. This was mostly due to the
operation of background applications that scan files in the hard disk. This is the case
of applications that inspect or index files content (e.g. Google Desktop) or anti-virus
applications (e.g. Norton anti-virus, BitDefender, etc), and also due to directories content
scan performed by Windows Explorer File Manager when a user browses its directories.
Such applications could provide incorrect results as file accesses would not be dependent
on user activity. To overcome this, we added an additional filtering mechanism to the
log manager component. Upon startup, our monitor reads from a configuration file a set
of names of excluded executables. Whenever a file access event is processed by the log
manager it simply discards accesses generated by those applications. Furthermore, we
compiled an extensive list of applications that scan the hard disk and included them as
exceptions in the configuration file that was distributed to the volunteers that participated
in our study.

We also noticed that the file access log contained several sequential entries for
each file registered. This phenomena happens due to sequential IRP requests to read
a whole file. Although this additional entries did not compromise the accuracy of our
results, they resulted in additional consumption of hard disk space by log files, which
could be cumbersome to the user. To overcome this, we added a filtering rule to the log
manager to avoid sequential entries for a single file.

Finally, files that were accessed by our monitoring application were also not reg-
istered in the logs. This was achieved by registering our application as an exception in the
configuration file distributed to the users.

2.2. Test Conditions

Using the software described above, we performed a test, by asking to a set of test subjects
to run our monitor in their laptops. In this section we offer some details on the test
subjects, and describe how the test was conducted.

2.2.1. Test Subjects

As test subjects we tried to find people that used a single laptop as main work tool and that
regularly moved between more than one location, to perform work there. We contacted
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several people by using mailing lists: computer science students, information technology
professionals, researcher and professors, and post-graduate students.

In more detail, we issued a request for volunteers for a study on how people used
their laptops, that required a single laptop installed with either Windows XP or Vista
operating systems, and on which the user worked at several locations (at least 2 or 3
different locations in a single week). We did not provide any further information on the
goals of the test to avoid inducing volunteers to adapt or change their behavior.

2.2.2. Test Duration

The study was executed for a period of 10 days. During these 10 days the test subjects
had our software installed in their laptops and used them in regular conditions. Our goal
here was not to subject users to a long test period, and at the same time capture enough
information concerning several locations where the user worked to have significant data.
We also wanted to ensure that the test period would include a weekend, as this is a typical
week period when users perform their work in different locations (for instance, at home).

None of our volunteers gave any indication that the test period was extensively
long, nor that it would not be enough to capture information in the several places where
each one of them worked.

2.2.3. Test Setup and Data Retrieval

We provided an installer for our monitoring application to all users. Furthermore, we
helped most of users to adequately adapt the basic configuration file provided with the
software.

After the conclusion of the test period, the users were instructed to send the log
files to us, to uninstall the software and furthermore were given some details on the goal
of the study. All users agreed with the use of their data after an anonymization process.

2.3. Processing Results

The first operation we performed upon the reception of the files by the users was to
anonymize their data. To this end we used a Java application that replaced all filenames
with a number code in all logs. Furthermore, we aggregated all accesses performed to
a single file in a session to a single record, to simplify the data analysis. Moreover, as
several volunteers used wireless networks, which connectivity was not constant, we also
aggregated sessions in the same location that were separated by a small session where no
gateway was detected (for this we considered a disconnection period below 5 minutes).

Because some users executed the test for more than 10 days, we decided to trun-
cate all logs so that all contain information regarding exactly 10 days. Finally, we com-
bined the information from the distinct log files to generate a table for each user, that
stated the number of accesses to each file (observed for that user) in each of the observed
locations.
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3. Experimental Results

In this section, we characterize the volunteers that participated in the study, present several
descriptive statistics of the results, and provide a brief statistical analysis. We conclude
this section with a discussion on the accuracy and significance of the results.

3.1. Characterizing the Test Subjects

Initially, 17 volunteers answered our request. From these, 4 reported issues with the soft-
ware deployment, namely problems related with the startup or shutdown of their laptops
and incompatibilities with their network infrastructure, typically due to the use of virtual
private networks. We also lost contact with 2 of the initial volunteers, that we assumed
had quit the experience. Finally, the results reported by 2 volunteers only contained empty
logs, that we believe were due to interference of third party software with our file access
monitor.

Therefore, we successfully gathered results from 9 volunteers. 4 of these were
computer science professionals (2 academic researchers and 2 consultants), and 5 stu-
dents (4 undergraduate students from computer science and 1 master student from another
scientific area).

3.2. Overall Statistics

Table 1. Number of accessed files per user.

Table 1 summarizes the number of accessed files during the test period. The aver-
age of files accessed in a period of 10 days is surprisingly high: 3566 distinct files, which
indicates an average of 357 distinct files each day. Furthermore, additional observations
have shown that, in each session, a user accesses, on average, 342 distinct files.

We believe that such high numbers are mostly due to frequent access to Internet
sites where currently rendering a single page of content requires accessing many files.
These results may be related with the target devices used in this study: laptops. In fu-
ture work we would like to extend the study to other mobile devices and compare the
amount of files accessed by users, which could provide additional relevant insights for the
development of mobile computing applications and protocols.

Concerning the number of different locations captured in our study, the number is
typically low (as depicted in Table 2). In fact, most users only use two distinct locations:
their home and their work place. Note that in these results we have opted to ignore
locations to which the users did not attribute a label, as these were probably locations were
the users used their laptop very briefly (for instance to check their email). Once again,
these results can be entwined with the nature and typical use of laptops. Smaller devices
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Table 2. Number of distinct locations per user.

such as cellphones and PDAs would probably be used in additional locations. However,
that use could not be related with work, being therefore a poor target for instance, to the
use of hoarding mechanisms.

Table 3. Percentage of files accessed at a single location.

The most relevant result of our study concerns with the high percentage of files
that are only accessed at a single location. In fact, this result is a strong evidence that the
behavior of people varies with their location. On average, the percentage of files which is
accessed by a user at a single location is 69,51%. In summary, files that are accessed in
a given location are not representative of the files that will be accessed in other locations.
From this we can conclude that it is very hard to predict the behavior (and the files that
will be accessed) by a user in a given location, based on information retrieved in another
location (see Table 3).

Table 4. Percentage of file accesses that could not be associated with a location.

Notice that some of the data we retrieved from our test subjects was not labeled
with a location. This happened mostly because users did not provide a label to an offline
location (e.g. a location where no gateway was present). However, the percentage of ac-
cessed files that could not be associated with a location is, on average, very low. In Table 4
we present the percentage of files in this condition for each user. With the exception of
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user number 1 the percentage of accesses to files to which no location could be attributed
is below 13.6%.

3.3. Statistical Analysis
One could argue that the results presented above regarding files that are uniquely accessed
in a single location are only a result of sampling bias. The rational for this is that the
sample of files accessed by each user at a given location is random in nature, and that
further observations of that user at that location could provide other samples in which the
set of files accessed between each location would be much more similar.

To address such question, we performed an additional statistical analysis to com-
pare the samples (files accessed at each one of a user’s locations)1. To this end, we applied
the Wilcoxon test to compare pairs of data samples. The null hypothesis of this test is that
both samples are similar enough to be considered as being part of the same population
(e.g. all files in the laptop hard disk). Therefore, the test’s resulting p-value is the proba-
bility that both samples come from the same population.

In our case, the population are the files a user accesses at a given location and the
samples are the observations we performed. If the test succeeds (resulting in a high p-
value), this would mean that the population of files users access at different locations are
the same, validating the null hypothesis. Our samples are represented as vectors, one for
each one of a user’s locations, where each entry represents a file and the value associated
with that entry is the number of sessions in which that file was accessed at that location.
To compensate for the distinct number of sessions per location, we normalized the data
by dividing the number of accesses to each file for a given location by the total number of
sessions captured at that same location.

Table 5. Wilcoxon test results.

Table 5 summarizes the results of this test. As one can see, the resulting p-values
are all below 0.001. Considering the typical significance levels of 0.05 and 0.01 the
Wilcoxon test fails and therefore, the null hypothesis is rejected, meaning that the samples
extracted in different locations belong indeed to different populations, i.e. the set of files
the user accesses in each location is significantly different.

Finally, because both user 4 and 5 used their laptops at more than 2 locations,
the Wilcoxon test is not applicable to them. Therefore, we applied the Friedman test for
k-variables combination to analyze their data, resulting in the following results:

• User 4 - Test with 3 degrees of freedom
test statistics = 5024,238, p-value < 0,001
• User 5 - Test with 3 degrees of freedom

test statistics = 42031,021, p-value < 0,001
1These results were calculated using the SPSS application.
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In both cases the test rejects the null hypothesis for typical significance levels of 0.05 and
0.01. Again, this means that the probability that the groups of files these users access at
different locations is the same is below 0.1%.

This has significant implications for the evaluation of distributed systems namely
for mobile computing environments, and in particular for replication and caching mecha-
nisms, such as file hoarding. If user behavior varies significantly between locations, it is
important to gather traces from multiple sessions in multiple locations in order to have a
realistic evaluation basis. For example, taking our result of the average number of unique
files (files accessed at a single location) being around 65%, is a clear indicator that file
traces from one location are a bad predictor of behavior in future locations.

4. Conclusion and Future Work
In this paper we have presented preliminary results from a study on the behavior of mo-
bile device users, more specifically, concerning the set of files users access in different
locations. This was demonstrated both by descriptive statistics, the percentage of files
that are unique to a location and by the tests comparing the traces on different locations.
Results support our initial intuition that files accessed by a mobile device user in distinct
scenarios are not co-related. This result is very significant, as it goes against the typical
models used to design and evaluate mobile computing solutions, in particular hoarding
solutions.

Notice that our study was not performed in perfect conditions. The main points
against these results are the small number of test subjects that have participated in the
study, and the use of the network gateway as an indicator for the location of the user.
However, the study was conducted by taking special care not to bias its final result in the
direction of our original hypothesis. As future work we would like to extend this study
to more users and other mobile devices. We also hope to be able to produce a file access
model that could benefit the scientific community by providing an adequate test bed for
hoarding solutions. Moreover, we plan to evaluate several existing hoarding solutions
using the traces extracted in this study, which we hope will provide additional insight on
the accuracy of these solutions.
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Abstract. Nowadays, the behavior of users and their habits regarding the use 
of equipments represent the most flexible variable for achieving a reduction on 
electric power consumption. Contrary to the efforts for the rational use of 
energy, are the places where there is the need for high availability. Context-
awareness allows the use of important information about people on site, 
facilitating interaction between users and applications. The combination of 
systems automation and context-awareness is a powerful tool in the struggle 
for reducing the waste of energy without jeopardizing the high availability in 
the premises. This paper presents a context-aware middleware and an 
application to evaluate power efficiency gains in a real high-availability 
environment. 

Resumo. O comportamento dos usuários e seus hábitos de utilização dos 
equipamentos representam hoje a variável mais flexível para a obtenção de 
economia de energia. Na contramão do uso racional da energia, estão os 
ambientes que precisam ter alta disponibilidade. A sensibilidade a contexto 
permite utilizar informações relevantes sobre entidades do ambiente para 
facilitar a interação entre usuários e aplicações. A combinação da automação 
de sistemas com a sensibilidade a contexto representa um forte aliado na 
redução do desperdício de energia, sem comprometer a alta disponibilidade 
dos ambientes. Este artigo apresenta um middleware e uma aplicação de 
sensibilidade a contexto para avaliar os ganhos energéticos em um ambiente 
real de alta disponibilidade. 

1. Introdução 
O mercado de energia elétrica no Brasil experimenta um crescimento da ordem de 4,5% 
ao ano, atingindo 392,8 TWh em 2008 [EPE 2009]. O planejamento governamental de 
médio prazo prevê a necessidade de investimentos em torno de R$ 6 a 7 bilhões/ano 
para a expansão da matriz energética brasileira, em atendimento à demanda do mercado 
consumidor [ANEEL 2008]. No entanto, esse investimento pode ser reduzido ou melhor 
aproveitado com a diminuição do desperdício de energia, visto que, estudo realizado 
com indústrias, comércio e setor público mostra que os índices de desperdício chegam a 
15%, 30% e 45%, respectivamente [TERRA 2008]. Nos últimos anos, os equipamentos 
e instalações elétricas já vêm sendo desenvolvidos com foco em eficiência energética, 
mas a eficiência, isoladamente, não garante o uso racional da energia elétrica. O 
comportamento dos usuários e seus hábitos de utilização dos equipamentos representam 
hoje a variável mais flexível para a obtenção de economia de energia. 
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 Na contramão da prática do uso racional da energia, estão os ambientes que 
precisam ter alta disponibilidade de seus recursos, potenciais consumidores de energia. 
Esses ambientes, normalmente, estão com suas portas abertas e seus equipamentos 
ligados independentemente de sua utilização, para garantir a disponibilidade imediata 
aos usuários. O uso de sistemas de automação tradicionais, baseados na comunicação 
entre acionadores programados em um sistema de gerenciamento (horários) ou em 
sensores (presença) [Mariotoni e Andrade 2002], não se adéqua a essa aplicação por não 
atender a premissa básica da disponibilidade requerida. 
 A realidade do desperdício de energia é encontrada em lugares onde os recursos 
precisam estar disponíveis, em quantidade suficiente para atender à demanda imediata, 
mas nem sempre há um administrador para ativar os equipamentos na hora da 
necessidade e, ainda mais importante, desligá-los na ociosidade. A automatização 
convencional não soluciona esse tipo de problema porque, pelo fato de atender a regras 
estáticas, irá fazer faltar o recurso dado às demandas variáveis. Na prática encontramos 
isso no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE). 
Um dos maiores diferenciais desse Centro é a disponibilidade de seus laboratórios e 
servidores aos usuários, em regime de 24 horas por dia e por 7 dias na semana. Mas 
como predizer o comportamento dos usuários? Uma automação sensível a contexto é a 
resposta. Ela associa independência da ação de seres humanos para a tarefa de 
administrar a disponibilidade dos ambientes ao uso racional da energia elétrica, abrindo, 
ativando, desativando e fechando os ambientes de acordo com as necessidades 
imediatas dos usuários (contexto). A sensibilidade a contexto está cada vez mais sendo 
utilizada para proporcionar pervasividade a aplicações. Ela permite utilizar informações 
relevantes sobre entidades do mundo para facilitar a interação entre usuários e 
aplicações. Tais informações podem ser agrupadas principalmente sobre localização, 
identificação, tempo e atividade [Dey 2001].  
 A combinação da automação de sistemas com a sensibilidade a contexto 
representa um forte aliado na redução do desperdício de energia, sem comprometer a 
alta disponibilidade dos ambientes. A necessidade de flexibilidade para inserção de 
novas variáveis de contexto e de dispositivos a serem controlados, sugere a utilização de 
uma camada intermediária que faria as inferências nos diversos contextos, obtendo as 
leituras das variáveis e comunicando aos dispositivos seus estados de funcionamento. 
 Esse trabalho tem como objetivo avaliar os ganhos energéticos com a aplicação 
de sensibilidade ao contexto em sistemas de automação elétrica, para ambientes de alta 
disponibilidade. Aqui as questões centrais são: a) qual o diferencial desse sistema sobre 
os sistemas de automação convencionais? b) quais as vantagens da adoção de uma 
camada de middleware em vez do uso de uma única aplicação dedicada? 
 Para atingir o objetivo da pesquisa proposta foi considerado um cenário real, 
envolvendo os laboratórios de graduação do CIn/UFPE, com medições antes e depois da 
ativação do sistema sensível a contexto desenvolvido. Com a aferição do consumo 
energético resultante da ativação do sistema e a observação do respeito às regras 
relativas à disponibilidade, concluiu-se que houve uma redução de até 20% no consumo 
de energia dos laboratórios, sem comprometer a premissa de disponibilidade imediata 
dos recursos para os usuários. 
 Este artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 apresentaremos os 
principais conceitos e trabalhos relacionados ao trabalho; na seção 3 será apresentado o 
middleware desenvolvido com o objetivo de implementar casos práticos de automação 
de sistemas sensíveis a contexto; a seção 4 apresenta a aplicação prática do sistema nos 
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laboratórios de graduação do CIn, e na seção 5 são discutidas as principais conclusões e 
propostas de trabalhos futuros para o tema. 

2. Uso Racional de Energia 
O avanço tecnológico da sociedade implica no uso crescente da energia elétrica. No 
Brasil, o consumo de energia elétrica atendido pelo sistema elétrico nacional atingiu 
33.327 GWh em agosto de 2008, o maior montante desse ano, significando crescimento 
de 6,4% sobre igual mês de 2007 [EPE 2008], atingindo 392,8 TWh em 2008 [EPE 
2009]. Desse consumo estima-se, no Brasil, que as perdas de energia representam 
16,2%  [EPE/COPAM 2008]. Essas perdas são a soma das perdas intrínsecas aos 
sistemas energéticos, com os furtos e as perdas por ineficiências, essas últimas 
classificadas por [NOGUEIRA 2008] em: 

a) Projeto deficiente: em razão da concepção errônea do ponto de vista do desenho, 
dos materiais, do processo de fabricação, os equipamentos e/ou os sistemas 
levam a desperdícios de energia; 

b) Operação ineficiente: mesmo quando os sistemas energéticos são bem 
concebidos, podem ser operados de forma displicente, por exemplo, mantendo 
uma sala sem atividades com lâmpadas desnecessariamente acesas; 

c) Manutenção inadequada: uma parte das perdas e dos desperdícios de energia 
poderia ser minimizada mediante procedimentos de manutenção corretiva e 
preventiva. 

 Para o primeiro caso, a solução é a troca dos equipamentos por outros mais 
modernos com maior eficiência energética. Para o terceiro caso, deve-se adotar a 
manutenção preventiva, garantindo as condições ideais de funcionamento dos 
dispositivos para a obtenção de eficiências compatíveis com as apresentadas pelo 
fabricante. É no segundo caso que equacionamos variáveis de comportamento e hábitos 
dos usuários, onde pode ser obtido o maior ganho, com o uso de inteligência no controle 
desses equipamentos e sistemas. 

2.1. Ambientes Inteligentes 
Ambiente inteligente é um paradigma que orienta o desenvolvimento dos sistemas de 
próxima geração, introduzindo um novo significado à comunicação homem-máquina, e 
seu ambiente [FORESTI 2005]. É a visão de que a tecnologia irá tornar-se invisível, 
embutida nos ambientes, presente sempre que precisemos dela, acionada por simples 
interações, sintonizadas com nossos sentidos, adaptáveis aos usuários e aos contextos 
automaticamente.  Informações de alta qualidade e conteúdo precisam estar disponíveis 
para qualquer usuário, em qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer 
dispositivo [LINDWER 2003]. Um ambiente dotado de “inteligência” deve ter a 
capacidade de [GARATE 2005], entre outros: 

a) Reconhecer os usuários e suas circunstâncias (quantidade, temperatura, 
atividade, etc); 

b) Ter comportamento preditivo, baseado em conhecimento do ambiente 
(sensibilidade a contexto), dos hábitos de quem o ambiente está servindo, além 
de suas atividades específicas quando em ação; 
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c) Permitir o acesso ao maior número de serviços e facilidades disponíveis, 
independente da localização dos usuários ou de que dispositivos esses serviços 
são demandados (ubiqüidade). 

 No foco da automação de ambientes, observamos três áreas de pesquisa: 
automação predial, domótica e domótica inteligente. 
 A pesquisa em automação predial avalia o meio físico e os protocolos 
envolvidos na comunicação entre os sensores e atuadores. Esses protocolos 
normalmente são definidos por associações ou por empresas. 
 A domótica, palavra derivada de domus (casa) e robótica (automatizada), é um 
conceito ainda controverso. O termo foi utilizado oficialmente pela primeira vez em 
1984 pela American Association of House Builders [HARPER 2003]. A definição varia 
desde uma casa com sensores, por exemplo, de presença e temperatura, interligados a 
controles de iluminação e de ar-condicionado, respectivamente, a casas com redes de 
sensores e atuadores conectados a controladores internos e externos ao ambiente.  
 Flores [2007] em seu trabalho cita curiosas definições para o termo como a que 
afirma que “uma casa inteligente deve ser como um mordomo invisível, capaz de 
observar, tomar decisões e atuar sobre o meio envolvente”. Baseado na atenção às 
funcionalidades disponíveis para os usuários em uma casa inteligente, Flores [2007] 
identifica cinco tipos como segue: 

• Contains intelligent objects: dispositivos e eletrodomésticos que funcionam de 
um modo inteligente. 

• Contains intelligent, communicating objects: dispositivos inteligentes que se 
comunicam entre si, trocando informação e aumentando assim a sua 
funcionalidade. 

• Connected home: a casa tem uma rede interna interligada com a rede externa, 
permitindo o controle interativo dos sistemas, e o acesso aos serviços e à 
informação, quer de dentro, quer do exterior. 

• Learning home: os padrões de utilização são gravados e os dados acumulados 
são usados para antecipar as necessidades dos usuários. Por exemplo, a casa que 
aprende padrões da utilização do aquecimento e da iluminação (“the adaptative 
home”). 

• Alert home: as atividades das pessoas e dos objetos são constantemente 
monitoradas, alertando e antecipando as ações a tomar (“the aware home”). 

 O termo domótica inteligente vai além da interligação de dispositivos para a 
automação das casas ou prédios, Marcelo Takiuchi [2004] coloca que “A Domótica 
inteligente deve, por sua vez, analisar os dados obtidos pelos sensores de modo a 
adaptar suas regras de automação ao comportamento dos habitantes. Isto se faz 
necessário, pois o comportamento dos seres humanos muda ao longo do tempo, bem 
como cada indivíduo possui sua própria preferência, uns gostam de temperaturas mais 
quentes do que outros, ou mesmo outros gostam de luminosidade menor do que outros.” 
Em seu trabalho Takiuchi apresenta o ABC (Automação Baseada em Comportamento) 
um sistema de domótica inteligente adaptativo, baseado no algoritmo de aprendizado 
ID3. 
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 A maioria dos trabalhos relacionados a middleware com aplicação de 
sensibilidade a contexto para economia de energia está direcionada à otimização da 
energia dos dispositivos envolvidos, como baterias de dispositivos móveis ou sensores 
remotos. Associando o uso de um middleware sensível a contexto a casas inteligentes, 
encontramos o interessante trabalho de Markus Huebscher e Julie McCann [2004]. 
Segundo os autores, um dos principais acertos na concepção do middleware proposto, 
foi o bom desempenho em relação à adaptação a partir de uma mudança de contexto, 
característica muito importante em aplicações relacionadas à monitoração e auxílio a 
pessoas com problemas de saúde, por exemplo. 

3. CAMPS - Context-Aware Middleware for Power Saving  
O primeiro passo para o desenvolvimento do trabalho proposto foi a idealização de um 
sistema que viabilizaria automação de dispositivos elétricos, com sensibilidade a 
contexto, em um cenário onde seriam encontrados diversos ambientes distribuídos, que 
poderiam ser abertos ou fechados, de acordo com a demanda imediata, o horário e a 
agenda de reservas para os mesmos. Como não haveria uma padronização das fontes de 
informações (variáveis de contexto) nem dos dispositivos controlados, optamos pela 
concepção de um middleware, que além de fazer as inferências para abrir ou fechar os 
ambientes, garantiria a compatibilidade com a periferia de dispositivos e sensores que 
ainda seriam definidos. Dessa forma surgiu o CAMPS – Context-Aware Middleware 
for Power Saving, um middleware para embasar o desenvolvimento das demais 
aplicações para o arranjo. 

3.1. Conceitos Básicos 
O CAMPS é um middleware ciente de contexto, que através de regras de inferência 
consegue determinar para as aplicações cadastradas quando é momento de economizar 
energia em seus ambientes configurados. É baseado na especificação do Java Message 
Service (JMS). Do JMS são herdados os seus principais conceitos, como: comunicação 
assíncrona, modelo publish-subscribe e middleware orientado a mensagem.  
  Outro conceito importante utilizado no CAMPS é o de sistemas baseados em 
regras de produção. Nesse tipo de sistema, o conhecimento é representado como pares 
de condição-ação, através dos quais são gerados novos fatos a partir de fatos e regras 
existentes em uma base de conhecimento. A máquina de inferência utilizada no CAMPS 
foi o Java Embedded Object Production System (JEOPS) [Figueira Filho 2007], que 
possui um mecanismo baseado em lógica de primeira ordem. 
 O CAMPS ainda realiza um cálculo básico do consumo de energia em um dado 
ambiente, baseado nos valores de potência nominais de seus dispositivos. A 
multiplicação da potência individual pela quantidade de equipamentos do mesmo tipo, 
somada às potências dos demais tipos de equipamentos, representa a potência nominal 
total do ambiente. O consumo nominal de energia do ambiente é definido como a 
multiplicação da potência total em cada ambiente pela quantidade de horas de 
utilização. 
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 Sendo CAMPS um middleware orientado a mensagem, modelo publish-
subscribe, foi criado um tópico1 para uso interno, denominado JMSProvider, e um 
tópico destinado a armazenar as mensagens de cada ambiente monitorado. Para o 
middleware inferir sobre a abertura ou fechamento dos ambientes é necessário que 
aplicações externas informem a quantidade de pessoas em cada ambiente e a agenda de 
reservas deles. Depois de realizada a inferência, o middleware é responsável por 
informar esse resultado a cada aplicação cadastrada, que informou no momento da 
subscrição no tópico qual tipo de mensagens desejaria receber. 

3.2. Requisitos 
Os requisitos utilizados para a implementação do middleware são os seguintes: 

a) Confiabilidade: uma camada de transporte confiável é necessária para garantir 
que todas as mensagens de economia de energia sejam entregues – a camada 
(protocolo) de transporte adotada para o CAMPS é o TCP. 

b) Heterogeneidade: o middleware e demais aplicações precisam ser executados em 
diferentes sistemas operacionais. Por isso, Java foi usado em sua 
implementação, oferecendo uma interface de programação comum para as 
aplicações. 

c) Interface de programação: para prover as funcionalidades disponíveis no 
middleware, é preciso adotar uma interface de programação. O CAMPS usa o 
Topic Manager como uma Application Programming Interface (API), que 
permite que os clientes criem e apaguem tópicos, enviem e recebam mensagens, 
e se cadastrem e descadastrem nos tópicos. 

d) Comunicação assíncrona: o CAMPS fornece comunicação assíncrona através do 
modelo pubish-subscribe, baseado em Java Message Service (JMS). Esta é uma 
API que permite às aplicações lidar com mensagens. O JMS define um conjunto 
de interfaces e semânticas associadas que possibilitam que os programas em 
Java se comuniquem através de mensagens enviadas e recebidas de um 
middleware orientado a mensagem. Dessa forma, foi preciso adotar um serviço 
gerenciador de eventos para administrar e enviar mensagens trocadas entre os 
componentes do CAMPS e seus clientes. As mensagens suportadas pelo 
CAMPS são baseadas em um subconjunto do JMS. 

e) Monitoramento de energia: esse requisito é usado no CAMPS para oferecer uma 
ferramenta para monitorar o consumo de energia. Com esse monitor é possível 
visualizar a economia de energia durante um período. 

f) Serviço de nomes baseados em tópicos: no middleware um serviço de nomes é 
necessário para descobrir onde os tópicos estão fisicamente localizados. 

g) Escalabilidade: mesmo com o CAMPS em execução, um novo componente do 
middleware pode ser adicionado ou removido. Isso é realizado através do 
processo de subscrição (assinatura/inscrição) ou de desinscrição, e é aplicado a 

                                                
1 Em APIs do tipo publish-subscribe, tópicos são utilizados para atribuir um rótulo às mensagens. Sendo 

assim, cada aplicação cliente pode localizar/receber suas mensagens de interesse através de tópicos 
cadastrados na ocasião de sua assinatura/inscrição. 
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cada componente do middleware. Dessa forma, um novo ambiente poderá ser 
monitorado ou deixar de ser monitorado de acordo com as suas necessidades. 
Sempre que um ambiente passar a ser monitorado, um novo tópico será criado 
para armazenar as informações relativas a esse ambiente e, no caso de um 
ambiente deixar de ser monitorado, o tópico relativo ao mesmo deve ser 
removido. Todos os componentes do middleware serão informados dessas 
mudanças. 

3.3. Arquitetura 
A partir dos requisitos definidos e para melhor entendimento do processo de 
funcionamento do CAMPS, apresentamos sua arquitetura na Figura 1. 

 
Figura 1. Arquitetura do CAMPS 

 Basicamente, o CAMPS funciona da seguinte maneira: quando um ambiente 
começa a ser monitorado, ele registra todas as informações pertinentes no Power 
Configurator. Após o registro, há a criação de um novo contexto no Context Manager, e 
a partir daí o Power Manager verifica se há a possibilidade de economizar energia. 
Caso haja, o Power Manager notifica todos os clientes a quem essa informação pode 
interessar, para que esses clientes executem as ações relacionadas à nova situação. 
Simultaneamente, o Power Monitor apresenta o consumo atual dos ambientes. Todas as 
mensagens trocadas são armazenadas pelo Logger.  
 O Power Configurator é utilizado para configurar quais os ambientes 
monitorados e quais os equipamentos podem ser encontrados em cada um deles. Os 
atributos de um ambiente são: (1) nome, (2) prioridade (alta ou baixa) para indicar se o 
ambiente deve estar sempre aberto e (3) o número  mínimo de usuários. Quando esse 
número é extrapolado, deve-se avaliar a possibilidade de abertura de outro ambiente. 
Quando um ambiente é cadastrado, o Topic Manager cria um tópico para o mesmo. 
Esse tópico recebe as mensagens de criação, deleção e atualização dos equipamentos 
feitos a partir do Power Configurator. A Figura 2 apresenta uma tela deste componente 
do middleware, com a lista de ambientes criados (Env01 e Env02) e os equipamentos 
cadastrados do ambiente Env01. 
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Figura 2.  Power Configurator 

 O Context Manager é responsável por construir um contexto e enviá-lo para o 
tópico do respectivo ambiente. Um novo contexto consiste na alteração dos atributos de 
um ambiente, alteração da agenda de reservas do ambiente ou da atualização da 
quantidade de pessoas presentes em um ambiente. 
 O Power Manager interpreta o contexto do ambiente. Baseado nesse contexto e 
nas regras de inferência do CAMPS, decide se o ambiente pode entrar no modo de 
economia ou ainda se outro novo ambiente precisa ser aberto, para acomodar o número 
de usuários existentes ou atender a reservas feitas para este ambiente. 
 Como mostra a Figura 3, o Power Monitor apresenta o gráfico relativo ao 
consumo de energia para cada ambiente monitorado, considerando neste caso o mês de 
agosto de 2008. 
 O Logger é o componente responsável por registrar o consumo de energia 
acumulado para cada ambiente. Quando um equipamento é ligado, dispara um contador 
de tempo, e quando o equipamento é desligado, o Logger acumula na base de dados do 
CAMPS o valor de energia consumido por esse ambiente nesse tempo. O Logger 
também registra quando cada tipo de equipamento é ligado ou desligado. 
 O Topic Manager é o componente principal do CAMPS, permitindo que os 
outros componentes (a) subscrevam-se em um tópico para receber mensagens, (b) 
descadastrem-se do mesmo e (c) enviem mensagens. No momento de subscrever-se, o 
componente precisa informar que tipo de mensagens deseja receber. O Topic Manager 
realiza abstração de gerenciamento de conexão, sessão, produtores e consumidores, 
conceitos existentes no JMS, diminuindo o esforço dos desenvolvedores das aplicações 
de controle de energia. 
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Figura 3. Power Monitor 

  O JMS Provider armazena os tópicos do CAMPS. Para cada novo ambiente, um 
novo tópico é criado e armazenado.  O Transport Layer TCP é responsável por realizar a 
comunicação, através do protocolo TCP, entre as instâncias que utilizam o CAMPS. E, 
finalmente, o Naming Service mapeia os nomes dos tópicos em suas referências. 

3.4. Regras de Contexto 
O CAMPS utiliza três regras para inferir sobre o contexto. Estas regras decidem se um 
ambiente deve ser aberto ou fechado. Suas variáveis de contexto são: prioridade do 
ambiente, número de usuários em cada ambiente monitorado, dia da semana, hora, e 
datas das reservas feitas. Essas regras são descritas em um arquivo de regras compilado 
por uma máquina de inferência tipo JEOPS (Java Embedded Object Production 
System), sistema baseado em lógica de primeira ordem, que gera uma classe Java com a 
base de regras. 
 A primeira regra (1) abaixo estabelece que um ambiente de alta prioridade é 
sempre candidato a ser aberto. Assim sendo, caso um ambiente de alta prioridade esteja 
fechado, o CAMPS irá sugerir imediatamente sua abertura, apesar desta ação 
propriamente dita ser feita pela aplicação responsável. 

 

//1-------------------------------------------------------------------------------- 
rule is_HighPriority_Opened { 
declarations 
Environment environment; 
  
conditions 
//A high priority environment. 
environment.getPriority().equals(Environment.HIGH_PRIORITY); 
       
actions 
System.out.println("RULE: is_HighPriority_Opened"); 
environment.setClosed(false); 
System.out.println(environment.getName() + " is opened."); 
} 
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 A segunda regra (2) estabelece que um ambiente de baixa prioridade precisa ser 
aberto quando os demais ambientes atingirem o número mínimo de usuários 
programado ou quando houver reservas feitas para esse ambiente – nesse caso o 
ambiente abre no horário definido. 

 
 A última regra (3) estabelece que um ambiente de baixa prioridade pode ser 
fechado quando há espaço suficiente para acomodar os seus usuários em outros 
ambientes que estejam abertos e que não foram reservados. 

 

 Nessa seção, descrevemos a proposta de um  middleware sensível a contexto 
que, através de regras de inferência, determina para as aplicações cadastradas quando é 
momento de economizar energia em seus ambientes configurados. 

//2--------------------------------------------------------------------------------- 
rule is_LowPriority_Opened { 
declarations 
Environment environment; 
   
conditions   
//A low priority environment. 
environment.getPriority().equals(Environment.LOW_PRIORITY); 
//All environments have reached their limits of users to open another env 
( 
MonitoredEnvironments.allMonitoredEnvironmentsHaveReachedMinimalUsers 
(PowerManagerListenerOfEnvironments.kb.objects("camps.powerManager.reasoner.Environm
ent"), environment) 
)  
|| 
//There is an event in some minutes. 
( environment.getMinutesToNextReservation() < MonitoredEnvironments.MINUTES_TO_EVENT 
&& 
environment.getMinutesToNextReservation() != -1 ) 
|| 
(PowerManagerListenerOfEnvironments.kb.objects("camps.powerManager.reasoner.Environm
ent").size() == 1  ); 
    
actions 
System.out.println("RULE: is_LowPriority_Opened"); 
environment.setClosed(false); 
System.out.println(environment.getName() + " is opened.");   
}  

//3----------------------------------------------------------------------- 
rule is_LowPriority_Closed { 
declarations 
Environment environment; 
   
conditions   
//A low priority environment. 
environment.getPriority().equals(Environment.LOW_PRIORITY);    
//There is space in another open environment that is not reserved. 
MonitoredEnvironments.thereIsSpaceInOtherOpennedEnvironmentNotReserved 
(PowerManagerListenerOfEnvironments.kb.objects("camps.powerManager.reasoner.Environm
ent"), environment);    
//There is not an event in some minutes. 
!( 
environment.getMinutesToNextReservation() < MonitoredEnvironments.MINUTES_TO_EVENT 
&& 
environment.getMinutesToNextReservation() != -1 
); 
     
actions 
System.out.println("RULE: is_LowPriority_Closed");   
environment.setClosed(true);    
System.out.println(environment.getName() + " is closed.");   
} 
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4. Estudo de Caso 
Como o CAMPS, durante a fase de experimento, funcionou nos períodos entre 22:00hs 
e 6:00hs em dias úteis (de 2ª feira a 6ª feira) e durante todo o dia nos finais de semana, a 
observação do comportamento do consumo de energia foi feita apenas nesses horários. 
A implementação física contou com os seguintes equipamentos: 

• Para o acionamento físico dos dispositivos elétricos como portas (fechaduras), 
condicionadores de ar, estabilizadores e luzes, foi montado um controlador 
denominado de CAMPS controller. O controlador foi montado a partir de um kit 
de desenvolvimento fabricado pela Olimex, modelo LPC-E2124, baseado no 
microcontrolador Philips LPC2124. 

• Para a obtenção de dados precisos relativos ao consumo, a medição da energia 
foi feita através de um medidor digital com memória de massa, marca CCK 
Automação, modelo CCK7550E, instalado na entrada da subestação do Centro 
de Informática da UFPE. O medidor faz a captura dos valores das grandezas 
elétricas a cada 15 minutos. 

 A diferença de consumo de energia entre as duas situações, antes e depois da 
ativação do CAMPS, foi obtida através da união dos dados do Logger, observando-se o 
horário de amostragem como “sincronizador” das informações. O resultado da diferença 
entre a situação normal e a situação com o CAMPS ativo para dias úteis está 
representada no gráfico da Figura 4 (Fonte: Gerência de Infra-estrutura CIn). 

 
Figura 4. Diferença de consumo de energia - com e sem CAMPS (dias úteis) 

 A economia média pode ser calculada com a obtenção do valor médio da 
diferença entre a curva  ‘anterior ao CAMPS’ para a curva ‘depois do CAMPS’. 

 

 Aplicando a formula às planilhas obtivemos os seguintes valores (Tabela 1). 
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Tabela 1. Economias médias 

Período Economia média (KW) 

Dia da semana 32,716 

Final de semana 31,233 

 Uma maneira conservadora de aferir o ganho de energia obtido com a ativação 
do CAMPS é compará-lo com a potência nominal dos equipamentos instalados nos 
laboratórios, obtida na Tabela 2. 

Tabela 2. Equipamentos elétricos nos laboratórios de graduação CIn UFPE 

Local Dispositivo Quant. Potência individual 
(W) Total (W) Potência 

geral (W) 
Computadores 40 168,3 6732 

Lâmpadas 32w 24 32 768 G1 

Split 1 1 7788 7788 

15288 

Computadores 40 158,4 6336 

Lâmpadas 32w 24 32 768 G2 

Split 1 1 7854 7854 

14958 

Computadores 48 149,6 7180,8 

Lâmpadas 32w 24 32 768 

Split 1 1 7854 7854 
G3 

Split 2 1 4719 4719 

20521,8 

Computadores 50 137,5 6875 
Lâmpadas 32w 24 32 768 

Split 1 1 8316 8316 
G4 

Split 2 1 4200 4200 

20159 

Computadores 32 143 4576 

Lâmpadas 32w 24 32 768 G5 

Split 1 1 7854 7854 

13198 

    Total (W) 84124,8 
Fonte: Gerência de infra-estrutura CIn. 

 Esse é o pior caso para comparação, uma vez que a medida nominal considera 
que todos os equipamentos dos ambientes estão ligados e em pleno funcionamento 
durante todo o tempo. O valor nominal obtido foi, conforme a tabela 2, 84,1248 KW. 
Podemos calcular a economia percentual para o cenário com a ativação do CAMPS, 
tomando valores absolutos de ocorrência em uma semana, como na Tabela 3. 
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Tabela 3. Economia em relação à carga nominal 

Potências KW Horas de ocorrência 
(em uma semana) KWh Total KWh 

Carga nominal total 
instalada 84,125 168 14.133,0 14.133,0 

Economia média dias 
semana 32,716 40 1.308,6 

Economia média finais de 
semana 31,233 48 1.499,2 

2.807,8  

      Economia 
percentual 19,87 % 

 Na prática, esse percentual pode ser maior, pois 14.133 KWh seria o consumo 
máximo dos ambientes em observação durante uma semana. Pode-se afirmar isso por, 
pelo menos, dois motivos: (a) nem sempre todos os computadores estão em operação 
todo o tempo, e uma vez desligados à noite, podem só ser reativados quando 
efetivamente alguém for utilizá-lo; (b) os compressores dos splits, maior carga 
individual do sistema (Tabela 2), têm períodos de desligamento quando os ambientes 
atingem as temperaturas de conforto programadas. Por exemplo, se no período o 
consumo real tivesse sido de 10.000 KWh, a economia percentual seria de 28%. 

5. Conclusões 
A utilização de sensibilidade a contexto dá uma nova funcionalidade à automação de 
sistemas elétricos. Não se trata apenas de desligar equipamentos em horários e situações 
programadas. Temos a disponibilidade garantida por um sistema sensível ao contexto 
que, diferentemente da automação convencional, responde às necessidades ocasionais 
de demandas inesperadas, e ainda alcança economia de energia. Está ai seu grande 
diferencial. 
A adoção de um middleware como camada intermediária dá ao sistema uma 
flexibilidade importante em relação a pelo menos dois aspectos importantes:  

a) Torna o sistema funcional para uma vasta gama de aplicações; essa abrangência 
confere uma escala de produção que tende a baratear tanto o custo de 
desenvolvimento do core do middleware, quanto as aplicações que interagem 
com o mesmo.  

b) A possibilidade de utilização de qualquer dispositivo físico, com respectivo 
aplicativo aderente ao middleware, garante a viabilidade financeira dos projetos, 
uma vez que a adoção do hardware necessário ao sensoriamento (variáveis de 
contexto) e ao acionamento pode ser feita sem “amarração” a padrões ou 
fabricantes; o custo é ditado pela criatividade do projetista, e pela 
disponibilidade financeira do solicitante. 

Como o comportamento dos usuários em relação ao uso dos laboratórios é sazonal, uma 
aferição do ganho real no período de um ano, só poderá ser feita com a observação dos 
demais períodos do ano letivo. Em momentos de alta demanda como a época da entrega 
dos trabalhos das disciplinas semestrais, por exemplo, a economia líquida de energia 
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certamente será menor, mas teremos um significativo aumento de atuação do sistema na 
geração e avaliação dos contextos e na abertura e fechamento dos ambientes, ratificando 
a garantia da disponibilidade, fundamentada nas especificações de requisitos do sistema. 
Os sistemas continuarão armazenando as informações de quantidade de usuários, 
consumo de energia e ações do CAMPS. Essas informações, ao longo do tempo, em um 
período maior de amostragem, serão uma ferramenta interessante para a continuidade no 
desenvolvimento do arranjo, possibilitando em trabalhos futuros o aumento da eficácia e 
flexibilidade do sistema. 
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1GTA - PEE - COPPE – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Caixa Postal 68.504 – 21.945-970 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

{celso,rezende}@gta.ufrj.br

Abstract. Selecting routes of higher throughput in wireless mesh networks plays
an important hole and has been considered in several works. Understanding
that previous studies establish routing metrics that do not consider the possi-
bility of using new technologies, such as SDR (Software Defined Radio) that
allows the use of transmission channels of different widths, this work develops
a simulation model for wireless mesh networks that use channels of different
widths, extends the traditional MTM (Medium Time Metric) metric, proposing
the B-MTM (Burst per MTM) metric and an algorithm that jointly select routes
with higher throughput in wireless mesh networks.

Resumo. A escolha de rotas de maior vazão em redes em malha sem fio é uma
questão importante que vem sendo tratada em diversos trabalhos. Por compre-
ender que os estudos anteriores estabelecem métricas de roteamento que não
consideram a possibilidade de utilização de novas tecnologias, tais como o SDR
(Software Defined Radio) que permite a utilização de canais de transmissão com
diferentes larguras, o presente artigo elabora um modelo de simulação para re-
des em malha que empregam canais de diferentes larguras de banda, estende
a tradicional métrica MTM (Medium Time Metric), propondo o uso da métrica
B-MTM (Burst per MTM) e de um algoritmo que em conjunto selecionam rotas
de maior vazão em redes em malha sem fio.

1. Introdução

Avanços nos dispositivos DSPs (Digital Signal Processors) possibilitaram o surgimento
da tecnologia SDR (Software Defined Radio) e, através dela, um transceptor (transmis-
sor/receptor) de rádio, que possuı́a comportamento definido exclusivamente por hard-
ware, pode agora ter suas funções alteradas utilizando comandos de software. Esta ca-
pacidade possibilitou criar dispositivos de maior flexibilidade, capazes de serem recon-
figurados em operação e realizar tarefas antes não permitidas. Como exemplo, cita-se a
tecnologia IEEE 802.11 (camada fı́sica OFDM-Orthogonal Frequency Division Multiple-
xing), que antes trabalhava somente em canais de 20MHz de largura e que agora incorpora
através de sua nova especificação [IEEE 2007], o suporte a canais de 5 e 10MHz.

As vantagens da mudança dinâmica na largura do canal de comunicação criam
cenários pouco explorados e que podem melhorar o desempenho das redes sem fio, tais

∗Este trabalho recebeu recursos da CAPES, CNPq, FAPERJ, UFAM, FAPEAM, SECT/AM e FINEP.
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como as que empregam tecnologia 802.11. Algumas destas possibilidades foram obser-
vadas em [Chandra et al. 2008], no entanto, não foram utilizadas em cenários de redes em
malha sem fio.

Neste contexto, os roteadores ao utilizarem canais de comunicação de menores
larguras são capazes de cumprir, simultaneamente, tarefas antes impossı́veis em canais de
20MHz. Primeiro, cria-se a possibilidade de diminuir a quantidade de saltos necessários
para uma comunicação fim-a-fim sem que seja necessário aumentar a potência de trans-
missão. Por último, torna-se factı́vel, dentro de uma mesma largura de banda e desde que
o roteador seja dotado de múltiplas interfaces de rádio, aumentar a vazão de dados através
da transmissão paralela de vários fluxos em canais mais estreitos.

Numa revisão da literatura, encontram-se poucos trabalhos que empregam a
seleção dinâmica da largura de canal de transmissão em redes 802.11. Dentre eles
[Yuan et al. 2007], utiliza esta capacidade em cenários de rádios cognitivos, mas não mo-
dela os efeitos de utilizar canais mais estreitos no alcance do sinal transmitido, não explica
estes efeitos na vazão de dados, bem como não utiliza a mudança de largura de canal em
cenários compostos de roteadores com múltiplas interfaces de comunicação.

Por meio de simulações, o presente trabalho explica detalhadamente estas
questões e, de maneira diferente dos trabalhos encontrados na literatura sobre o assunto
([Yuan et al. 2007] e [Li and Zhang 2009]), elabora um modelo de simulação que consi-
dera os efeitos de se utilizar canais de diferentes larguras, no alcance dos sinais trans-
mitidos. No artigo, define-se uma métrica de roteamento, para o caso de transmissão
com múltiplas interfaces e canais de diferentes larguras e um algoritmo de seleção da lar-
gura do canal, que garantem maior vazão quando comparados às métricas MNS (Menor
Número de Saltos) e MTM (Medium Time Metric) [Awerbuch et al. 2004].

Para abordar tais assuntos, divide-se o artigo conforme a seguir. A Seção 2 explica
os efeitos da alteração da largura do canal nos tempos de transmissão de quadros e alcance
dos sinais transmitidos; a Seção 3 apresenta o modelo de simulação proposto para redes
em malha com diferentes larguras de canal; a Seção 4 estabelece a métrica de roteamento
proposta e um algoritmo de seleção da largura de canal; a Seção 5 descreve as simulações
e os resultados. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões e aponta para os trabalhos
futuros.

2. Efeitos da Alteração da Largura do Canal
Ao alterarmos a largura de canal na camada fı́sica OFDM 802.11, modificam-se os valores
dos tempos de transmissão de quadro e alcance dos sinais transmitidos. Estas alterações
são explicadas nesta seção.

2.1. Tempos e Taxas de Transmissão de Quadro em Diferentes Larguras de Canal

O tempo de transmissão e reconhecimento de um quadro da camada de controle de acesso
ao meio (MAC-Medium Access Control) 802.11 possui seu valor dado pela Equação (1).
O inverso deste valor multiplicado pela quantidade de bits de um quadro correspondem à
vazão [Chandra et al. 2008].

TT = CWMIN + DIFS + TDADOS + SIFS + TACK (1)

Na Equação (1), TT é o tempo total requerido para transmissão de um quadro e CWMIN
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é a janela de contenção mı́nima e possui valor igual a [1, 31] ∗ tslot
1. As váriáveis

tempo de slot (tslot = 20µs), Distributed Inter Frame Space (DIFS = 50µs) e Short
IFS (SIFS = 10µs) possuem valores bem conhecidos definidos em [IEEE 2007]. As
variáveis TDADOS e TACK representam, respectivamente, os tempos de transmissão de
um quadro de TP bytes de dados e do quadro Acknowledgement (ACK). Sendo que
ambos (considerado que ACK é transmitido na taxa de dados), denominados de T na
Equação (2), são expressos por:

T = TPR + TSI + TSY M ∗ ceil(
LSER + LTAIL + 8.α

NDBPS
) + TSE (2)

Na Equação (2), as variáveis TPR, TSI e TSY M (linhas 5 a 7 da Tabela 1) representam,
respectivamente, o tempo de transmissão do preâmbulo de sincronização necessário para
sincronizar o demodulador, o tempo de transmissão do campo sinal que indica para a
camada fı́sica o modo de transmissão utilizado e o tempo de duração de um sı́mbolo, no
qual são transmitidas as 52 subportadoras úteis da camada fı́sica OFDM do 802.11.

Tabela 1. Tempos da Camada Fı́sica para os Canais de 5, 10 e 20MHz.
Parâmetro 20MHz 10MHz 5MHz

∆f(ex : 20MHz
64

) 312.5kHz 156.25kHz 78.125kHz

TFFT ( 1
∆f

) 3.2µs 6.4µs 12.8µs

TG 0.8µs 1.6µs 3.2µs
TPR = 5× TFFT 16µs 32µs 64µs
TSI = TFFT + TG 4µs 8µs 16µs
TSY M = TFFT + TG 4µs 8µs 16µs

Conforme observado nas colunas 2, 3 e 4 da mesma tabela, os tempos TPR, TSI e
TSY M têm seus valores dobrados a cada vez que se divide por 2 a largura de canal. Isto
acontece uma vez que ao reduzir a largura do canal, diminui-se também a largura ∆f
(linha 2 da Tabela 1) ocupada por cada uma das 64 subportadoras geradas no bloco IFFT2

(Inverse Fast Fourier Transform) do modulador OFDM.

Sendo assim, e uma vez que para garantir a ortogonalidade das subportadoras
do OFDM é necessário que ∆f (linha 2) seja igual a (1/(TSY M − TG) = 1/TFFT )
[Prasad 2004], ao modificarmos a largura de canal alteram-se todos os demais tempos de
transmissão na camada fı́sica que dependem de TFFT . A variável TSE (Signal Extension)
possui valor fixo igual a 6µs e tem a função de incluir tempo adicional de processamento
ao demodulador.

Os parâmetros LSER (16bits) e LTAIL (6bits) representam, respectivamente, os
tamanhos dos campos service que é reservado para aplicações futuras e tail que deli-
mita o fim do quadro OFDM. A variável α pode assumir o valor LMAC (34bytes) mais
TP (bytes) correspondentes ao cabeçalho e quadro de dados da camada MAC ou o valor
LACK (14bytes) do quadro ACK.

Por fim, a variável NDBPS , que possui seus valores apresentados na coluna 4 da
Tabela 2, representa a quantidade de bits de informação transmitidos em um sı́mbolo

1 Nos cálculos do artigo utilizou-se o valor médio de CWMIN igual a 16× tslot
2A IFFT (FFT (Fast Fourier Transform) no demodulador) recebe 2N (N inteiro) sı́mbolos complexos

(ex: sı́mbolos QPSK), para compor o sinal OFDM no domı́nio do tempo. No 802.11, utiliza-se N igual a 6,
o que resulta em 64 subportadoras com espaçamento ∆f (Tabela 1). Destas, somente 52 subportadoras são
utilizadas, ficando 6 livres para intervalo de guarda em cada borda lateral.
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OFDM e seus valores dependem de uma combinação de modulação (coluna 2) e taxa
de codificação de canal (coluna 3) [IEEE 2007] que neste artigo chamamos de modo
de transmissão, ou somente modo (coluna 1). Para avaliar o impacto de se utilizar

Tabela 2. Modos de transmissão do OFDM 802.11
Modo Modulação Taxa de Codificação NDBPS

m1 BPSK 1/2 24
m2 BPSK 3/4 36
m3 QPSK 1/2 48
m4 QPSK 3/4 72
m5 16-QAM 1/2 96
m6 16-QAM 3/4 144
m7 64-QAM 2/3 192
m8 64-QAM 3/4 216

diferentes larguras de canal na vazão máxima entre um par fonte/destino utilizou-se a
Equação (3). Nesta equação, V w$,mn

qI representa a vazão obtida através da utilização de
qI interfaces de comunicação em canais não sobrepostos de largura w$ ($ = 1, ..., |W |)
utilizando o modo de transmissão mn (n = 1, ..., |M |). Onde W representa o conjunto
de larguras de canal existentes (ex: 5, 10 e 20MHz) e M representa o conjunto de modos
de transmissão disponı́veis para comunicação (ex: m1, ..., m8). Na mesma equação, TP
representa o tamanho do quadro em bytes transmitido em cada canal, 8 é a quantidade
de bits, e TTw$,mn é o tempo de transmissão de um quadro (Equação (1)) e que possui
valores distintos para cada largura de canal w$ e cada modo de transmissão mn (ver
Tabela 2). Na avaliação, utilizou-se TP igual a 2000 bytes e variou-se qI de 1 a 3 para a
largura de canal de 20MHz, de 1 a 6 para a largura de 10MHz e de 1 a 12 para a largura
de 5MHz.

V w$,mn

qI =
qI ·TP · 8
TTw$,mn

(3)

Na Figura 1, o eixo X representa os modos de transmissão do OFDM e o eixo Y a
vazão em Mbits/s. Na Figura 1(a) varia-se, respectivamente, de 1 a 12 e de 1 a 3 a
quantidade de transmissões simultâneas (variável qI da Equação (3)) em canais de 5MHz
(curvas pontilhadas) e 20MHz (curvas cheias em negrito). Observa-se que com qI igual a
4 e utilizando canais de 5MHz (total de 20MHz de largura de banda ocupada), obtém-se
vazão superior a alcançada com qI igual a 1 e canal de 20MHz para todas os modos de
transmissão. Este ganho, em favor dos canais de menor largura, fica mais evidente ao
se comparar a vazão de 3 canais de 20MHz (que ocupam um total de 60MHz) e a vazão
obtida ao se utilizar 12 canais de 5MHz.

Maiores valores de vazão, não apresentados devido à restrições de espaço, são
obtidos ao comparar, respectivamente, a utilização de 2, 4 e 6 canais de 10MHz, que
equivalem aos totais de 20, 40 e 60MHz de banda ocupada, com as vazões obtidas ao se
utilizar 1, 2 e 3 canais de 20MHz.

Na Figura 1(b), utilizou-se canais de 5MHz e atribuiu-se para qI os valores 2, 4, 6,
8, 10 e 12. Na mesma figura variou-se de 1 a 6 o valor da variável qI utilizando canais de
10MHz. Percebe-se que ao se utilizar canais de 5MHz e mesmos valores totais de banda
(ex: 2 canais de 5MHz e 1 canal de 10MHz), obtém-se maiores vazões para os canais de
5MHz quando comparado aos valores obtidos com canais de 10MHz.

Com os resultados, percebe-se que ao ocupar uma quantidade total de banda de
frequência utilizando múltiplos canais de menor largura, obtém-se maiores valores de
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vazão quando comparado aos valores obtidos com canais de maior largura.

Este melhor desempenho pode ser explicado a partir dos dados da Tabela 3 que
apresenta os tempos de transmissão com sucesso de um quadro de dados e ACK em
cada uma das larguras de canal. As colunas 1, 2 e 3 representam, respectivamente, a
largura w$ de cada canal de transmissão, os tempos gastos com overhead da camada
MAC (CWMIN , DIFS e SIFS da Equação (1)) e, os tempos gastos com a transmissão
dos quadros de dados e ACK (TDADOS e TACK da Equação (1)). A coluna 4 apresenta o
tempo total gasto na transmissão, que é calculado pela soma dos valores das colunas 2 e
3 . Por fim, a coluna 5 representa a taxa obtida em cada uma das largura de canal e que
é dada por 1/TTOTAL. Nota-se que os tempos gastos com a sobrecarga (TOV ERHEAD)
são os mesmos para todas as larguras de canal. Para o caso dos tempos de transmissão
TDADOS mais TACK , estes possuem seus valores quase que dobrados a cada vez que se
divide a largura do canal, tal como apresentado anteriormente nesta seção. No entanto,
a transmissão simultânea de 4 quadros em 4 canais paralelos de 5MHz, resulta em valor
de vazão (4× 560.53 = 2242.12 quadros/s) que é superior à vazão obtida para a largura
de 20MHz. Com isto, percebe-se que apesar do aumento dos tempos TDADOS e TACK

para os canais mais estreitos, economizam-se os tempos gastos com TOV ERHEAD das
transmissões de quadros em série utilizando canais mais largos. Neste caso, obtém-se
maiores vazões com a transmissão paralela em canais de menor largura para um mesmo
valor de banda total ocupada.

Tabela 3. Tempos de transmissão de quadros utilizando o modo m8

w$ TOV ERHEAD(s) TDADOS + TACK(s) TTOTAL(s) Vazão (quadros/s)
5MHz 3.8× 10−4 14.04× 10−4 17.84× 10−4 560.53
10MHz 3.8× 10−4 7.08× 10−4 10.88× 10−4 919.1
20MHz 3.8× 10−4 3.6× 10−4 7.4× 10−4 1351.35
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Figura 1. Vazão de qI interfaces em canais de diferentes larguras.

2.2. Impactos no Alcance do Sinal Transmitido
A mudança da largura do canal de comunicação implica em variações na sensibilidade
mı́nima de recepção do sinal e, consequentemente, na máxima distância que ele pode
propagar, permanecendo ainda inteligı́vel pelo receptor.

Smin = SINRmin + 10 log10(K × T0 ×B) + NF (4)
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Na Equação (4) [Gu 2005], Smin é a sensibilidade mı́nima em dBm, SNRmin

é a mı́nima razão sinal-ruı́do necessária para a decodificação do sinal, K é a cons-
tante de Boltzman (1.38 · 10−20J/K), T0 com valor 290K é a temperatura absoluta, B
(5, 10 ou 20MHz) é a largura do canal de comunicação e, NF (valores tı́picos de 10dB
[IEEE 2007]) é a figura de ruı́do do receptor e expressa a deterioração causada ao sinal
por ruı́dos internos do circuito receptor.

Da equação (4) obtém-se que SINRmin é dada por:

SINRmin = Smin − 10 log10(K × T0 ×B)−NF (5)

Consultando, por exemplo, os dados técnicos de um cartão sem fio 802.11g do
fabricante 3COM [3Com. 2004], encontra-se que para a taxa de 54Mbps (modo m8), a
sensibilidade mı́nima para canal de 20MHz de largura possui valor -69dBm. Substituindo
este valor de sensibilidade na Equação (5), juntamente com os valores de B(20MHz),
NF (10dB) encontra-se que são necessários ∼= 22dB de SINRmin para decodificar o
sinal. Empregando-se este valor na equação 4, encontra-se que para B igual a 5 e 10MHz
os valores de sensibilidade mı́nima são respectivamente −75dBm e −72dBm para o
mesmo modo de transmissão m8. Sendo assim, a cada vez que se divide por 2 a largura
do canal, reduzem-se 3dB na sensibilidade mı́nima para um mesmo modo de transmissão.

Os cálculos anteriores explicam os valores de sensibilidade mı́nima encontrados
em [IEEE 2007] e mostrados na Tabela 4 e que são próximos dos resultados de medição
apresentados em [Chandra et al. 2008].

Tabela 4. Valores de sensibilidade mı́nima para as Larguras de 5, 10 e 20MHz
Larguras de Canal

Modo 20MHz 10MHz 5MHz
m1 -82 -85 -88
m2 -81 -84 -87
m3 -79 -82 -85
m4 -77 -80 -83
m5 -74 -77 -80
m6 -70 -73 -76
m7 –66 -69 -72
m8 –65 -68 -71

Os valores de sensibilidade mı́nima da Tabela 4 aplicados na equação de perda
de propagação log-distância [Rappaport 2001], podem deteminar a máxima distância, em
metros, entre um par fonte/destino durante uma comunicação.

PL = PT − PR = 20log10(
4 ·π · f · d0

c
) + 10 ·n · log10(

d

d0
) (6)

Na Equação (6), PL é a perda de propagação no espaço livre que é dada pela potência

de transmissão (PT ) menos a potência percebida no receptor (PR). A variável f é a
frequência de transmissão do sinal em Hz (utilizado o valor 2.4GHz), d0 é a distância
de referência (valores 1 ou 100m para sistemas de média distância [Rappaport 2001].
Utilizado o valor 1m), c é a velocidade da luz no vácuo (' 3 · 108m/s), n é o expoente de
perda de propagação e d é a distância de separação entre o transmissor e o receptor.
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Da Equação (6), isolando-se a variável d, obtém-se a Equação (7) através da qual
pode-se obter a máxima distância entre receptor e transmissor para uma dada potência de
transmissão e sensibilidade mı́nima de recepção. Nesta equação utilizou-se PT = 17dBm
[3Com. 2004], n igual a 2.5 e aplicou-se a variável PR os valores de sensibilidade mı́nima
da Tabela 4 para traçar os gráficos da Figura 2.
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Figura 2. Alcances, em metros, dos modos de transmissão nas larguras de canal de 5, 10 e
20MHz

d = 10
PT−PR−20 · log10(4 ·π · f · d0/c)

10 ·n (7)

Nesta figura, no eixo X tem-se os modos de transmissão de m8 (modo de menor
alcance) até m1 e no eixo Y a máxima distância de alcance do sinal. Observa-se que em
todos os modos de transmissão, obtém-se maiores alcances de transmissão nas menores
larguras de canal. Com isto, percebe-se que para uma dada distância d, necessitaria-se
de uma menor quantidade de saltos para que um roteador fonte comunicasse com um
roteador de destino através de uma rota de múltiplos saltos, utilizando canais de menor
largura.

Uma outra mudança em relação à utilização de menores larguras de canal trata-se
da variação do valor de CSThreshold (Carrier Sense Threshold). Nas simulações deste
artigo, conforme [Piggin 2007], utilizou-se como valor de CSThreshold para as larguras
de 20, 10 e 5MHz, respectivamente, os valores de -82, -85 e -88dBm. Com estes valores,
conforme Figura 2, passa-se de uma distância de interferência com valor entre 200 e
250m na largura de canal de 20MHz para quase 400m para a largura de 5MHz. Com
isto, percebe-se que ao utilizar menores larguras de canal, um roteador tem sua portadora
sensibilizada por transmissões de roteadores que estão mais distantes.

3. Modelo de Simulação

Com base em [Ye et al. 2007] e [Li and Zhang 2009], utilizou-se uma abordagem centra-
lizada para modelar a rede em malha sem fio através de um grafo G(V, E) formado por
um conjunto de vértices V = {vi}1×|V | e um conjunto de enlaces E = {ei,j,c}|V |×|V |×|C|,
que podem ser estabelecidos em um conjunto C de canais. Na rede existe um conjunto
F = {fk}1×|F | de fluxos, sendo que cada fluxo é originado em um roteador origem vk

e tem como destino um roteador vl. Cada fluxo da rede fk está associado a uma rota do
conjunto Ro = {rok}1×|Ro|, onde |Ro| = |F |.
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Em relação aos canais de comunicação, a especificação 802.11 [IEEE 2007], per-
mite a existência de canais de 5, 10 e 20MHz de largura. Uma vez que com a evolução da
tecnologia espera-se que no futuro existam outras larguras de canal disponı́veis, modelou-
se que uma banda de frequências de tamanho BTOT (Banda Total) pode ser dividida em
uma série de canais ortogonais de larguras discretas w$ ($ = 1, ..., |W |, sendo W o
conjunto de larguras de canal disponı́veis). Neste caso, para cada uma das larguras de
canal w$ é possı́vel repartir o espectro em BTOT /w$ canais não sobrepostos de mesma
largura, contidos em um conjunto Cw$ = {cw$

d }1×|Cw$ |. Sendo assim, o conjunto total
de canais da rede, em todas as largura de canal disponı́veis, é dado por C =

⋃|W |
$=1 Cw$ .

Nota-se que canais de diferentes larguras w$ podem ser sobrepostos. Para exemplificar o
modelo em uma banda de frequência BTOT de 60MHz e larguras de canal W = {w1, w2}
de valores 10 e 20MHz tem-se três (60/20) canais de largura 20MHz não sobrepostos e
que formam o conjunto Cw1 = {cw1

1 , cw1
2 , cw1

3 }. A mesma banda de frequência BTOT pode
ser dividida em seis (60/10) canais não sobrepostos de largura 10MHz que constituem o
conjunto Cw2 = {cw2

1 , ..., cw2
6 }. Nota-se, por exemplo, que o canal cw1

1 é sobreposto aos
canais cw2

1 e cw2
2 de 10MHz de largura.

Tal como em [Li and Zhang 2009], chamou-se de enlace lógico, cada enlace
ei,j,cw$

d
estabelecido entre os roteadores vi e vj no canal cw$

d . Chamou-se de enlace fı́sico
ei,j,w$ o conjunto de todos os enlaces lógicos estabelecidos entre os roteadores vi e vj na
largura w$. Estabeleceu-se que todo enlace fı́sico é composto de enlaces lógicos, todos na
mesma largura w$. No restante do artigo chama-se somente de enlace os enlaces lógicos.

A seguir, explicam-se as demais representações e notações utilizadas:

• Matriz de Enlaces Lógicos: E = {ei,j,cw$
d
}|V |×|V |×|C|, ∀ ee,j,cw$

d
∈ {0, 1}, repre-

senta os roteadores que estão dentro do alcance de comunicação RXThreshold
(Receiver Threshold) e de interferência CSThreshold (Carrier Sense Threshold)
(Considerou-se RXThreshold igual a CSThreshold). Se ei,j,cw$

d
é igual a 1,

o roteador vi pode transmitir para vj e, sua transmissão sensibiliza a portadora
do roteador vj , no canal cw$

d . Para determinar os valores desta matriz utiliza-se
a Equação (7) para calcular o valor de distância d de comunicação/interferência.
Para isto, atribui-se à variável PR da equação o valor de sensibilidade mı́nima do
modo de transmissão de maior alcance para a largura de canal w$ (ex: na Tabela
4 o menor valor de sensibilidade mı́nima para a largura de 5MHz é −88dBm).
Atribui-se às variáveis PT (ex: 17dBm) e n (ex:3.0) os seus respectivos valores.
Caso a distância euclidiana di,j (variável d da equação) seja menor ou igual a
distância de RXThreshold/CSThreshold calculada, ei,j,cw$

d
assume valor 1.

• Matriz de Tempos de Transmissão: TX = {txi,j,cw$
d
}|V |×|V |×|C| ∀ ei,j,cw$

d
∈ R,

representa os tempos de transmissão de um quadro de tamanho TP bytes no canal
cw$
d . Os valores desta matriz são calculados para todo par de roteadores que possui

ei,j,cw$
d

igual a 1. Neste caso, dada a distância di,j , n e PT calcula-se a potência de
recepção do enlace PR(i,j) isolando-se a variável PR da Equação(6). Em seguida,
escolhe-se para cada largura de canal w$, o modo de transmissão mn que possui
valor de sensibilidade mı́nima (Tabela 4) imediatamente inferior ao da potência
PR(i,j). O modo de transmissão escolhido é o que garante o menor tempo de
transmissão e portanto será utilizado para comunicação no enlace ei,j,cw$

d
. Após

determinado o modo de transmissão, utiliza-se o seu valor de NDBPS (Tabela 2)
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para calcular o tempo de transmissão txi,j,cw$
d

, através da Equação (1).
• Matriz de Tempos de Ocupação de Canal:

TO = {toi,j,cw$
d
}|V |×|V |×|C| ∀ ei,j,cw$

d
∈ R, representa os tempos de

ocupação do canal cw$
d . Esta matriz inicia com todos os seus valores iguais

a zero, representando que não há transmissões na rede. Se toi,j,cw$
d

= β,
significa que os roteadores vi e vj percebem que o canal cw$

d é utilizado por
transmissões que o ocupam durante um perı́odo de tempo igual a β. Cada
novo enlace ek,l,cwz

e
(incluindo o próprio ei,j,cw$

d
) ocupado em uma das rotas da

rede, que utiliza parcialmente ou totalmente o canal cw$
d e, que está no alcance

de interferência de ei,j,cw$
d

faz com que toi,j,cw$
d

seja atualizado pela equação
toi,j,cw$

d
= toi,j,cw$

d
+

∑
txk,l,cwz

e
∀ (ei,k,cw$

d
= 1) ∨ (ej,k,cw$

d
= 1) ∨ (ei,l,cw$

d
=

1)∨(ej,l,cw$
d

= 1). Os valores desta matriz são utilizados para calcular a vazão das
rotas e para escolher os canais com menor tempo de ocupação a serem utilizados
por cada novo enlace admitido na rede.

Considerou-se que os roteadores possuem informações sobre a máxima banda
de frequência que um enlace fı́sico pode ocupar (BMAX). Como exemplo, cita-se que
BMAX ao assumir o valor 20MHz representa que um enlace fı́sico ei,j,w$ pode transmi-
tir com no máximo qI = BMAX/w$ interfaces de comunicação. Para exemplificar, se
BMAX = 20MHz e w$ igual a 5, 10 ou 20MHz pode-se utilizar, em um enlace fı́sico,
respectivamente, 4, 2 e 1 interfaces de comunicação. Atribuir à variável BMAX o valor
de 60MHz configuraria roteadores envolvidos em enlaces backbone e que necessitam de
maior banda de frequência para transmitir.

Para calcular a vazão das rotas da rede utilizou-se o modelo de
[Salonidis et al. 2007], o qual foi estendido neste trabalho para o cenário composto
por múltiplos canais de transmissão e múltiplas larguras de canal.

t1=6 t2=6 t3=6

Rota I

t1=6 t2=6 t3=6

Rota II

t4=6

t5=10

Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4

t6=10

c 
1 

w 
1 c 1

w 
c 

3 

w 
1 c 

1 

w 
1 

c 
1 

w 
1 c 

2 

w 
1 c 

3 

w 
1 

c 
2 

w 
2 

c 
1 

w 
2 

2 

Figura 3. Modelo de cálculo de vazão

Na Figura 3, assume-se que todos os enlaces estão no alcance de interferência um
do outro. A rota I é composta de 4 enlaces, todos de largura w1, tempos de transmissão
de quadro igual a 6s e ocupam, em sequência, os canais c1, c2, c3 e c1. Neste caso, a
vazão da rota é igual ao menor valor de capacidade de vazão dos enlaces que a compõe
e é dada por min{Ca1, Ca2, Ca3, Ca4} = min{ 1

(t1+t4)
, 1

t2
, 1

t3
, 1

t1+t4
} = 1

12
, onde Ca é a

capacidade de vazão dos enlaces da rota. Nota-se que os enlaces 1 e 4 possuem a menor
capacidade uma vez que partilham o mesmo canal c1.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 169



Na rota II, o enlace 4 que ocupava o canal c1 de largura w1 foi substituı́do pelos
canais c1 e c2 de largura w2 = w1/2. É importante notar que o canal cw1

1 possui sua
banda sobreposta aos canais cw2

1 e cw2
2 , sendo que estes dois últimos canais, por serem

mais estreitos possuem maiores tempos de transmissão (ex: t5 = t6 = 10s). Neste caso,
a vazão da rota II é dada por min{ 1

(t1+t5)
, 1

t2
, 1

t3
, 2

(t1+t5)
} = 1

16
. Observa-se que o cálculo

da capacidade de vazão do enlace 4 conta com o valor 2 no numerador, uma vez que neste
enlace transmitem-se 2 quadros em paralelo utilizando 2 canais não sobrepostos.

Cálculos de vazão similares aos do exemplo foram executados para determinar a
vazão das rotas estabelecidas nas simulações (Seção 5). Para o caso das simulações, ao se
determinar a capacidade de cada enlace estabelecido, utilizou-se a Equação (8), com seus
respectivos valores de qI (quantidade de interfaces de comunicação do enlace fı́sico) e TP
(tamanho do quadro). No denominador da Equação (8), utilizou-se os valores da matriz
TO (matriz de Tempos de Ocupação de Canal) para determinar o tempo de ocupação
percebido pelos enlaces ei,j,cw$

d
que compõem o enlace fı́sico ei,j,w$ . Ressalta-se que

diferente do exemplo apresentado na Figura 3, nas simulações os enlaces de uma rota
podem partilhar o canal e seu tempo de ocupação com outros enlaces de outras rotas, tal
como previsto nos cálculos da matriz TO.

Caw$

qI =
qI ·TP · 8
toi,j,cw$

d

(8)

4. Seleção de Rotas de Maior Vazão
Conforme Seção 2.1, a vazão máxima dos roteadores sofre influência da quantidade
de interfaces de comunicação e da largura de canal empregada em cada interface.
Sendo assim, para contemplar este caso estendeu-se a métrica MTM (Medium Time Me-
tric) [Awerbuch et al. 2004], estabelecendo-se a métrica B-MTM (Burst per MTM). Na
métrica proposta, Equação (9), para cada enlace fı́sico (ei,j,w$), associa-se um peso que
é inversamente proporcional à capacidade de vazão do enlace fı́sico em Mbits/s. Na
mesma Equação, a variável V w$,mn

qI , definida na Equação (3), representa a vazão obtida
através de qI interfaces de comunicação, transmitindo cada uma em 1 canal de largura
w$ e modo de transmissão mm.

A métrica MTM, que atribui a um enlace um peso proporcional ao tempo de
transmissão de um quadro de dados [Awerbuch et al. 2004], utiliza os valores da variável
TTw$,mn da Equação (3) para essa atribuição. De acordo com os valores da Tabela 3, esta
métrica é propensa a escolher enlaces lógicos com maior largura de canal (ex: 20MHz)
uma vez que estes enlaces lógicos possuem menores tempos de transmissão. No entanto,
conforme Seção 2, para um dado valor de banda de frequência, ao se utilizar canais de
maior largura obtém-se menores valores de vazão quando comparado a transmissão pa-
ralela utilizando múltiplos canais de menor largura. Sendo assim, define-se a métrica
B-MTM (Equação (9)) que através da variável qI da Equação (3) privilegia a escolha
de enlaces compostos de múltiplas interfaces (chamados de enlaces fı́sicos) para a trans-
missão em rajada (Burst) utilizando canais mais estreitos. Na equação a seguir, a variável
B-MTM qI

i,j,w$
representa o valor de métrica para um enlace fı́sico entre os roteadores vi

e vj utilizando qI interfaces de comunicação na largura de canal w$.

B-MTM qI
i,j,w$

=
1

V w$,mn

qI

(9)
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Os valores das métricas B-MTM, MTM ou MNS são determinadas no Algo-
ritmo 13 que armazena, na matriz matrixMetricas (linha 6), os valores de métrica para
cada enlace fı́sico ei,j,w$ e para cada largura de canal w$. Em seguida, para cada par de
roteadores i, j, o algoritmo extrai de matrizMetricas o menor valor de métrica (linha
10) e armazena o valor de métrica extraı́do e largura de canal correspondente (linhas 11
e 12, respectivamente). A matriz matrizMelhorMetricaEnlace, que contém o menor
valor de métrica calculado para cada par de roteaores i, j, é aplicada ao algoritmo de
Dijkstra (linha 18) para determinar os saltos que compõe cada rota rk. Por fim, na li-
nha 22, o algoritmo extrai da matriz matrizMelhorLarguraCanal os valores de largura
de canal a serem utilizados em cada salto que compõe a rota rk. Os valores anterior-
mente extraı́dos da matriz matrizMelhorLarguraCanal são armazenados em um vetor
lCanalSaltosRota. Após a execução do Algoritmo 1, os enlaces de cada uma das rotas
são ocupados e, em seguida, são executados os cálculos de vazão das rotas, descritos na
Seção 3.

Algoritmo 1: Escolha da métrica e largura de canal dos enlaces
//Calcula valores de métrica para todo enlace fı́sico e largura de canal1
para cada Largura de canal w$ faça2

para todo Enlace fı́sico ei,j,w$ faça3
//Empregado os valores MTMi,j,w$ ou MNSi,j,w$4
// ao utilizar as métricas MTM ou MNS5
matrizMetricas(i,j,w$) = B-MTMqI

i,j,w$
;6

//Calcula o menor valor de métrica e respectiva largura w$7
para todo Par de roteadores i, j faça8

//min retorna a menor métrica e o valor w$ correspondente9
(melhorMetricaEnlace, melhorLarguraCanal) = min(matrizMetricas(i, j, w$));10
matrizMelhorMetricaEnlace(i, j)=melhorMetricaEnlace;11
matrizMelhorLarguraCanal(i, j)=melhorLargura;12

//Determina os saltos de cada rota rok e a largura de canal de cada salto13
para cada Fluxo fk faça14

origem=vk;15
destino=vl;16
//Utiliza algoritmo de Dijkstra para deteminar os saltos de cada rota17
(saltosRota(k))=dijkstra(origem,destino,matrizMelhorMetricaEnlace);18
//Extrai de matrizMelhorLarguraCanal, os valores das19
//larguras de canal de cada salto da rota k20
//e armazena o resultado em lCanalSaltosRota(k)21
(lCanalSaltosRota(k))=extraiLCanalSaltosRota(saltosRota(k),matrizMelhorLarguraCanal)22

5. Simulações
Como cenário de avaliação da proposta, utilizou-se uma área de 1000m × 1000m com
100 roteadores espalhados aleatoriamente. Variou-se de 1 a 10 a quantidade de fluxos fk,
sendo que cada fluxo teve como origem e destino roteadores distintos escolhidos aleato-
riamente. Utilizaram-se quadros de 2000 bytes e expoente de perda de propagação (n)
igual a 2.5. Atribuiu-se à variável BTOT o valor de 60MHz e para a variável BMAX o
valor 20MHz. Neste caso, existem disponı́veis para transmissão, respectivamente, 3, 6 e
12 canais de 20, 10 e 5MHz e, os roteadores podem utilizar em cada um dos seus enlaces
fı́sicos, no máximo 1, 2 ou 4 interfaces de transmissão nas larguras comentadas. Para este
cenário foram executadas simulações onde os roteadores foram equipados com um total

3 Ao utilizar as métricas MTM ou MNS, são utilizados, respectivamente, os valores das matrizes TX e
E para representar o peso de cada um dos enlaces fı́sicos. No caso da métrica B-MTM foram utilizados os
valores calculados a partir da Equação (9)
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de 2, 4 ou 8 interfaces de comunicação. A média dos resultados de 100 simulações com
intervalo de confiança 95%, para cada uma das configurações de quantidade de interfaces,
é apresentada nas figuras 4 e 5.
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Figura 4. rok de 1 a 10, BTOT = 60MHz, BMAX = 20MHz e 4 interfaces/roteador

Na Figura 4(a), o eixo X representa a quantidade de fluxos/rotas e o eixo Y repre-
senta a vazão agregada resultante em Mbits/s. Observa-se que a métrica B-MTM com
canais de 5, 10 e 20MHz gera maiores valores de vazão agregada, para todas as quan-
tidades de rotas (rok, k = 1, ..., 10), quando comparada aos valores das métricas MTM
e MNS. Para fins de comparação e como pode ser observado nas figuras, simulou-se a
situação onde a métrica B-MTM é utilizada somente com canais de 5MHz e o caso no
qual a métrica MNS utiliza somente canais de 20MHz.

Na Figura 4(b), é apresentada a quantidade média de saltos obtida para cada uma
das configurações de métrica descritas anteriormente. O eixo X representa a quantidade de
rotas utilizadas e o eixo Y a quantidade média de saltos obtidos. Observa-se que a métrica
MTM, com canais de 5, 10 e 20MHz, escolhe rotas com maior número de saltos quando
comparada com as demais métricas. A métrica MTM atribui menores pesos aos enlaces
que utilizam canais de 20MHz, uma vez que estes enlaces possuem menores tempos de
transmissão (exemplo na Tabela3). Sabendo que os canais de 20MHz também possuem
menor alcance de transmissão (Figura 2), a quantidade de saltos entre origem e destino
da rota torna-se maior. No caso da métrica MNS com canais de 5, 10 e 20MHz, observa-
se um menor número de saltos médio quando comparado com as demais métricas. Este
resultado é explicado, visto que ao utilizar a métrica MTM preferem-se os enlaces de
5MHz, os quais possuem maior alcance de transmissão. Ao utilizar a métrica MNS com
canais de 20MHz, observa-se uma menor quantidade média de saltos quando comparada
com a métrica MTM. A métrica MTM privilegia os enlaces com canais de 20MHz e a
métrica MNS ao utilizar a mesma largura de canal, escolhe rotas com menor quantidade de
saltos. A métrica B-MTM com canais de 5, 10 e 20MHz, consegue valores intermediários
na quantidade de saltos uma vez que não escolhe rotas com menor número de saltos ou
rotas com menores capacidades, tais como as que utilizam maiores larguras de canal. Por
fim, para o caso da métrica B-MTM e somente canais de 5MHz tem-se menor quantidade
de saltos que a métrica B-MTM com canais de 5, 10 e 20MHz. Isto ocorre, porque ao
utilizar somente canais de 5MHz torna-se menor a quantidade de saltos entre origem e
destino, devido ao maior alcance de transmissão nesta largura.
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(a) Roteadores equipados com 2 interfaces.
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Figura 5. Vazão agregada com rok de 1 a 10, BTOT = 60MHz e BMAX = 20MHz.

Observa-se na Figura5(a) maiores valores de vazão agregada ao utilizar as
métricas B-MTM e MTM, ambas utilizando canais de 5, 10 e 20MHz. Devido a me-
nor quantidade de interfaces de comunicação disponı́veis, ambas as métricas, tendem a
escolher a largura de canal de 20MHz para aproveitar melhor a banda de frequência dis-
ponı́vel.

No caso da Figura5(b), é coincidente o maior valor de vazão agregada ao utilizar a
métrica B-MTM com canais de 5, 10 e 20MHz e a métrica B-MTM somente com canais
de 5MHz. Em razão da maior quantidade de interfaces de comunicação disponı́veis por
roteador e uma vez que obtém-se maior vazão ao utilizar transmissões paralelas em canais
mais estreitos, a métrica B-MTM tende a escolher os canais de 5MHz.
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(a) Roteadores equipados com 4 interfaces.
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Figura 6. Vazão agregada com rok de 1 a 10, BTOT = 80MHz e BMAX = 20MHz.

Simulou-se um segundo cenário que difere do primeiro em relação à variável
BTOT que assume o valor 80MHz. O resultados são apresentados na Figura 6. Observa-
se que a métrica B-MTM utilizando canais de 5, 10 e 20MHz aproveita melhor a maior
quantidade de banda de frequência, obtendo, assim, um maior valor de vazão agregada
para todas as quantidades de rotas, quando comparada com as demais métricas.
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6. Conclusão
Este artigo estuda os efeitos da alteração da largura do canal em redes 802.11 com camada
fı́sica OFDM. A partir das observações estabeleceu-se um modelo para simular redes
com as caracterı́sticas comentadas, definiu-se uma métrica de roteamento para escolha de
rotas de maior vazão e criou-se um algoritmo de seleção de largura de canal e métrica
a serem utilizadas no enlace. Realizaram-se simulações para comparar os resultados de
vazão obtidos com a métrica B-MTM proposta e as métricas MNS (Menor Número de
Saltos) e MTM (Medium Time Metric). Com os resultados obtidos, verificou-se a eficácia
da proposta em determinar rotas de maior vazão para os cenários de redes estudados.
Trabalhos futuros apontam para tratar, aproveitando o modelo proposto, a escolha de
rotas em redes com múltiplas larguras de canal como um problema de otimização.
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Petrópolis, RJ - Brasil

{paulo.walenga,mauro.fonseca}@ppgia.pucpr.br, anelise@utfpr.edu.br

aline.viana@inria.fr, ziviani@lncc.br

Abstract. This paper presents ZAP, a protocol for distributed assignment of frequency chan-
nels to links in cognitive radio networks. These radios are capable of identifying under-utilized
licensed bands of the spectrum, allowing their reuse without interfering with primary users.
The frequency assignment must be simple, incur acceptable communication overhead, provide
timely response and be adaptive to accommodate constant changes in the network. Another
challenge is the optimization of network capacity through interference minimization. Unlike the
related proposals in the literature, ZAP responds to this challenge with a distributed approach
based only on local (neighborhood) knowledge, while significantly reducing computational cost
and number of messages required for channel assignment. Simulations confirm the good quality
of ZAP in terms of (1) performance compromise between different metrics and (2) fast solution
achievement regardless of network size.

Resumo. Este artigo apresenta o ZAP, um protocolo para atribuição distribuı́da de canais
de frequência a enlaces em redes com rádios cognitivos. Tais rádios são capazes de identifi-
car bandas licenciadas do espectro que estão subutilizadas, possibilitando sua reutilização de
maneira não-interferente com os usuários primários. Nessas condições, a atribuição deve ser
simples, incorrer em um overhead de comunicação aceitável, fornecer resposta em tempo hábil
e ser adaptativa para acomodar as constantes mudanças na rede. Outro desafio é a otimização
da capacidade da rede minimizando o número de interferências. Diferentemente das propostas
relacionadas encontradas na literatura, o ZAP responde a este desafio com uma abordagem
distribuı́da baseada em conhecimento local (vizinhança), reduzindo significativamente o custo
computacional e o número de mensagens necessárias à atribuição de canais. As simulações
atestam a boa qualidade do ZAP em termos de (1) compromisso de desempenho levando-se em
conta diversas métricas e (2) rápida obtenção da solução independentemente do tamanho da
rede.

1. Introdução
A porção não-licenciada do espectro de radiofrequência está cada vez mais satu-
rada [Arslan 2007] devido ao aumento no número de dispositivos sem fio e o crescente
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interesse dos usuários em mobilidade. Em busca de alternativas a um uso mais eficiente
das faixas de frequência disponı́veis, estudos recentes têm mostrado que, enquanto um
pequeno número de faixas de frequência é fortemente utilizado, uma grande parte do es-
pectro permanece subutilizada na maior parte do tempo. No entanto, tipicamente, essas
faixas de frequência pouco ou não utilizadas estão licenciadas para uso dos chamados
usuários primários e não podem ser livremente utilizadas por outros usuários.

Em 2002, a FCC (Federal Communications Commission) publicou um re-
latório [Commission 2002] tratando da possibilidade de reuso de tais faixas de
frequência subutilizadas por usuários ditos secundários de maneira não-interferente
com a utilização de um novo conceito chamado rádio cognitivo. O rádio cogni-
tivo [Mitola-III e Maguire-Junior 1999] pode ser definido como sendo um sistema sem
fio capaz de investigar o espectro de modo a estar ciente do ambiente que o cerca. Outra
habilidade requerida por tal dispositivo seria uma aprendizagem adaptativa, para permitir
o planejamento na seleção de futuros parâmetros baseado em observações históricas de
comportamento do meio. Esse tipo de dispositivo seria capaz de identificar os “espaços
brancos” (ou seja, bandas de frequência não-utilizadas num determinado instante de
tempo) e configurar seus parâmetros de transmissão para se comunicar com outros dispo-
sitivos similares em faixas de frequência não utilizadas, aproveitando essa subutilização
do espectro.

Uma vez identificados os espaços brancos, surge o problema de como distribuir
as faixas de frequência subutilizadas disponı́veis para dispositivos que compõem uma
rede. Tal problema, denominado atribuição de canais, tem por objetivo atribuir um
único canal para cada enlace de uma rede de modo a maximizar a capacidade total desta,
e tem sido o foco de muitos trabalhos recentes na literatura [Subramanian et al. 2008,
Shiang e van der Schaar 2009, Cheng et al. 2009, Li e Zekavat 2009].

Parte das propostas encontradas para o problema de atribuição de canais consiste
em uma abordagem centralizada [Subramanian et al. 2008]. Apesar de uma abordagem
centralizada obter resultados ótimos em termos de capacidade, as propostas baseadas
nesta estratégia usualmente geram muito overhead de comunicação, além de incorre-
rem em problemas de vulnerabilidade na entidade central. Considerando-se uma eventual
variação na disponibilidade de canais ao longo do tempo (fruto da caracterı́stica ineren-
temente oportunı́stica das redes com rádio cognitivo), tais abordagens tornam-se inefi-
cientes, uma vez que a resposta encontrada pode já não mais refletir o atual estado da
rede.

Justifica-se então o uso de uma abordagem distribuı́da, com menor custo, me-
nos vulnerável a problemas, e que apresente um resultado competitivo, ainda que não
alcance a resposta ótima. Abordagens desse tipo também estão presentes na litera-
tura [Shiang e van der Schaar 2009, Li e Zekavat 2009]. Embora apresentem resulta-
dos interessantes, as propostas anteriores de abordagem distribuı́da para o problema de
atribuição de canais não se preocupam em reduzir o overhead de comunicação nem com
mudanças constantes na rede.

Idealmente, um algoritmo de atribuição de canais deve ser frugal na sua utilização
de recursos de comunicação. Em particular, um algoritmo de atribuição de canais deve
ser simples, incorrer em um overhead de comunicação aceitável, aprimorar a capacidade
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da rede, minimizar a interferência, fornecer resposta em tempo hábil, e ser adaptativo
para acomodar as constantes mudanças na rede (p.ex. devido à atividade dos usuários
primários ou à disponibilidade de canais). Claramente, os objetivos acima citados podem
ser contraditórios. Além disso, a otimização distribuı́da da capacidade da rede minimi-
zando o número de interferências é um desafio.

Neste artigo, é proposto o algoritmo ZAP para atribuição distribuı́da de canais
em redes com rádios cognitivos, tendo como foco um compromisso eficiente entre as
caracterı́sticas desejáveis a uma solução eficaz neste contexto. O ZAP permite fazer a
atribuição de canais em uma rede com rádios cognitivos mitigando as interferências entre
transmissões simultâneas com baixo overhead de comunicação.

As simulações atestam a qualidade do algoritmo proposto em termos de compro-
misso de desempenho levando-se em conta diversas métricas quando comparado com uma
atribuição aleatória de canais – de resultado ineficiente – e com uma atribuição de canais
centralizada – de resultado ótimo. Os resultados mostram que as 6 primeiras interações do
ZAP atingem 99% do desempenho que seria alcançado caso fossem realizadas infinitas
interações do mesmo, independentemente do tamanho da rede, comprovando a rapidez na
obtenção da solução e proporcionando escalabilidade ao sistema. Além disso, por utili-
zar apenas conhecimento local (vizinhança) em cada nó, o ZAP reduz significativamente
o número de mensagens necessárias à atribuição de canais em relação a um algoritmo
centralizado com conhecimento global da rede.

A seguir, na Seção 2, o problema é especificado, e são definidos os modelos ado-
tados de rádio, rede, e interferência. A Seção 3 descreve o algoritmo ZAP proposto. Os
resultados das simulações são apresentados e discutidos na Seção 4. Na Seção 5, o ZAP
é comparado a trabalhos existentes na literatura. Por fim, a Seção 6 finaliza este artigo
enfatizando as contribuições oferecidas pelo ZAP.

2. Formulação do Problema
Nesta seção são apresentados os modelos de rádio cognitivo, rede, e interferência, usados
neste trabalho para especificação do problema e definição da proposta.

2.1. Modelo de Rádio Cognitivo
De acordo com o modelo proposto em [Akyildiz et al. 2009], o ciclo cognitivo é com-
posto por 4 funções de gerenciamento de espectro: sensoriamento, decisão, compartilha-
mento e mobilidade. Apenas as duas primeiras funções (sensoriamento e decisão) estão
relacionadas diretamente ao problema de atribuição de canais. Por esse motivo, foram
desconsideradas neste artigo as demais funções (compartilhamento e mobilidade).

A função de sensoriamento é responsável pela busca de bandas de frequência não-
utilizadas (out-of-band sensing) e também pelo monitoramento das bandas a serem em-
pregadas na comunicação do próprio dispositivo (in-band sensing). O objetivo é detectar
um possı́vel inı́cio de utilização por usuários licenciados e assim interromper imediata-
mente o seu uso pelo usuário secundário. Assume-se que os canais sejam ortogonais entre
si, de maneira que as bandas de frequência não se sobreponham, ao contrário do que acon-
tece no padrão IEEE 802.11 [P802.11 2007]. É razoável considerar que inicialmente um
equipamento gaste um determinado tempo procurando canais (bandas) livres para criar
uma lista prévia de utilização. À medida que os usuários primários comecem a fazer uso
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de alguns dos canais, estes vão sendo retirados da lista até que restem apenas poucos ca-
nais (i.e. 2 ou 3), momento em que se deve realizar novamente um sensoriamento para
nova busca de bandas de frequência não-utilizadas.

Responsável pela escolha das faixas de frequências a serem utilizadas para
comunicação, a função de decisão pode ser subdividida em 3 módulos: caracterização,
seleção e reconfiguração. Tendo como parâmetros as caracterı́sticas de canal (inter-
ferência, perda de percurso, taxa de erros e atraso de propagação) e o comportamento
histórico dos usuários primários, o módulo de caracterização tem como objetivo classifi-
car os canais encontrados pelo sensoriamento. Considera-se então que a caracterização
forneça como saı́da uma lista ordenada de canais. O módulo de seleção é a entidade que
realiza a atribuição criteriosa1 de canais a partir da lista ordenada obtida da caracterização,
e é o foco deste trabalho. Por fim, o módulo de reconfiguração tem por função adaptar
os protocolos das camadas superiores aos parâmetros do canal em operação, e foge do
escopo deste artigo.

Em termos de equipamento, assume-se que haja duas interfaces de rádio: uma
permanentemente sintonizada em um Canal Comum de Controle (CCC) e a outra interface
capaz de comutar de canal rapidamente (em relação ao tempo de transmissão dos pacotes).
Essa segunda interface pode ser utilizada tanto para comunicação efetiva de dados quanto
para a realização do sensoriamento.

2.2. Modelo de Rede

Considera-se neste artigo uma rede em malha (mesh) sem fio, com roteadores sem fio
estáticos e equipados de um rádio cognitivo cada. Essa rede é modelada por um grafo
de comunicação, cujos vértices representam os nós (roteadores) da rede e as arestas re-
presentam os enlaces entre dois nós vizinhos. Cada nó possui um identificador único e
uma lista dos canais disponı́veis conhecidos pelo nó. Dois nós são ditos vizinhos se, e
somente se, estiverem ao alcance um do outro e a intersecção de suas listas de canais seja
diferente de um conjunto vazio. Considera-se que os nós estão ao alcance um do outro
quando conseguem se comunicar através do CCC.

2.3. Modelo de Interferência

Quando se analisa um cenário com múltiplos saltos, um dos fatores que limita o de-
sempenho da rede é a interferência. Dois enlaces interferentes não conseguem realizar
suas comunicações se estiverem tentando fazê-lo no mesmo canal ao mesmo tempo.
No presente trabalho, adota-se um modelo modificado de interferência a dois saltos
[Padhye et al. 2005], em que dois enlaces são ditos interferentes se estão a exatamente
dois saltos de distância entre si. Justifica-se a escolha desse modelo pela existência de
apenas uma interface de rádio para comunicação de dados, de modo que um nó pode
comunicar-se com apenas um de seus vizinhos a cada vez. Considera-se, por esse motivo,
a interferência a um salto como contenção (gerenciada por envios de RTS e CTS pelo
CCC), não sendo possı́vel eliminá-la. Resta, assim, tentar mitigar ao máximo a inter-
ferência a dois saltos.

Assume-se um modelo de interferência binário (dois enlaces ou interferem com-
pletamente, ou não interferem entre si), e um modelo de tráfego uniforme em todos os

1Neste caso, o critério adotado foi a interferência.
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Figura 1. (a) Grafo de comunicação e (b) seu correspondente grafo de conflito.

enlaces. Os enlaces que interferem entre si são representados utilizando-se um grafo de
conflito, cujos vértices correspondem aos enlaces do grafo de comunicação, e as arestas,
às possibilidades de interferência caso os enlaces façam uso de um mesmo canal.

A Figura 1 ilustra a correspondência entre um grafo de comunicação (Figura 1(a))
e um grafo de conflito (Figura 1(b)), respeitando o modelo de interferência adotado. Nota-
se na Figura 1(b) que os enlaces BC, CD e CF não são marcados como interferentes
entre si no grafo de conflito, uma vez que o tipo de interferência entre eles não pode ser
removido devido à caracterı́stica material do modelo de rádio (apenas uma interface de
rádio para comunicação de dados).

2.4. Especificação do Problema
Com o grafo de conflito construı́do, é possı́vel melhor especificar o problema de atribuição
de canais. Trata-se de selecionar um único canal (dentre os disponı́veis na intersecção
entre as listas de canais dos dois nós envolvidos pelo enlace) para cada enlace (vértice
do grafo de conflito), de maneira que dois enlaces interferentes (i.e. que têm uma aresta
comum no grafo de conflito) não façam uso de um mesmo canal.

Para redes pequenas que não apresentem variações significativas (devido à mobi-
lidade dos nós ou alteração na disponibilidade dos canais), o mais adequado seria eleger
um nó como entidade central. Esse nó central recebe as informações sobre todos os ou-
tros nós, em seguida utiliza uma função de atribuição de canais que obtenha o mı́nimo de
interferência possı́vel e por último repassa aos outros nós da rede a atribuição final.

Contudo, no caso de redes com rádios cognitivos, o principal cuidado a se tomar é
o de não interferir na comunicação dos usuários primários. Essa condição sugere que os
canais disponı́veis possam variar de um instante para outro, de acordo com o comporta-
mento dos usuários primários, e, portanto, as redes (formadas pelos usuários secundários)
que fazem uso desses canais não podem ser consideradas sempre estáticas. Para tais redes,
é aconselhável a utilização de uma abordagem distribuı́da, para que as mensagens sejam
trocadas apenas pelos nós afetados pela modificação ocorrida na rede. O uso de tal abor-
dagem pode ser considerado válido devido à natureza localizada da interferência (modelo
de interferência a dois saltos).

Como se assume um tráfego uniforme em todos os enlaces, define-se a inter-
ferência total (IT) da rede como sendo o número de pares de enlaces que interferem entre
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si, ou seja, que possuem o mesmo canal atribuı́do e estão conectados por uma aresta no
grafo de conflito. Outro modo de indicar a eficiência de um algoritmo de atribuição de
canais é avaliar a interferência removida após a atribuição (IR) em relação à interferência
quando da existência de apenas um canal (interferência máxima - IM), de acordo com a
equação:

IR(%) =
IM − IT
IM

(1)

Para a obtenção de uma atribuição de canais eficiente, o objetivo, então, passa a
ser maximizar a interferência removida (IR), que resulte no aumento da capacidade total
da rede [Gupta e Kumar 2000].

3. Algoritmo Proposto: ZAP

O algoritmo ZAP para atribuição dinâmica de canais está descrito em detalhes nesta seção.
Por operar de maneira distribuı́da, o ZAP necessita de processamento local em cada nó e
de trocas de mensagens entre os nós da rede. Conforme o modelo presente na Seção 2.1,
o dispositivo considerado dispõe de uma interface de rádio permanentemente sintonizada
num Canal Comum de Controle (CCC). Como o CCC é utilizado para todas as trocas de
mensagens do algoritmo, o ZAP nunca interfere na comunicação de dados.

Há dois tipos de mensagens trocadas entre os nós: mensagens de hello e men-
sagens de interação. As mensagens de hello são compostas por duas listas: a primeira
contém as identificações do nó de origem da mensagem e de seus vizinhos, e a segunda
contém os canais disponı́veis para cada um desses nós. As mensagens de interação cri-
adas em um nó são constituı́das pelo vetor de prioridade desse nó e por uma lista com a
atribuição de cada um dos enlaces do nó em questão. O intervalo entre duas mensagens
consecutivas é sempre calculado somando-se uma constante T/2 a um valor sorteado alea-
toriamente entre 0 e T/2 para evitar a sincronização dos instantes de envio das mensagens
e, com isso, minimizar a ocorrência de colisões.

O funcionamento do ZAP é baseado numa máquina de 4 estados: (1) Gerente
de Topologia, (2) Atribuição Local, (3) Mecanismo de Interação, e (4) Escalonador. O
diagrama de estados pode ser visto na Figura 2.

3.1. Estado 1: Gerente de Topologia

O Gerente de Topologia é responsável por manter atualizadas as variáveis de topologia –
grafos de comunicação (CommGraph) e de conflito (ConflictGraph), e listas de en-
laces (LinkList) e de canais disponı́veis (ChannelList). Enquanto essas variáveis não
estiverem estabilizadas, são enviadas mensagens periódicas de hello e o algoritmo alterna
entre os estados 1 e 4. Quando for alcançada a condição de estabilidade, o algoritmo terá
as informações necessárias para a realização da atribuição local, passará para o estado 2,
e cessará a troca de mensagens de hello. O estado 1 só será ativo novamente em caso de
mudança na disponibilidade de canais ou na topologia.

Ao passar para o estado 1, o algoritmo verifica o evento que originou essa troca
de estado. Se a troca foi ocasionada pela chegada de uma mensagem de hello de um nó
vizinho, o grafo de comunicação é atualizado. Se a troca foi ocasionada pelo estouro
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Figura 2. Diagrama de estados do ZAP.

do temporizador timerH , verifica-se a estabilidade das informações. Caso o grafo de
comunicação tenha se mantido o mesmo entre dois envios consecutivos de mensagens,
assume-se que as informações são estáveis. Inicializa-se então o temporizador timerI ,
constroem-se o grafo de conflito e a lista de enlaces, e o fluxo desvia para o estado 2.
Caso contrário (informações instáveis), o temporizador timerH é recarregado e passa-se
para o estado 4.

Para exemplicar, pode-se imaginar que inicialmente os nós não possuam nenhuma
informação e que não ocorram modificações na rede. Após trocarem a primeira mensa-
gem de hello, terão o conhecimento de seus vizinhos. Ao trocarem a segunda, conhe-
cerão sua vizinhança. A terceira mensagem não trará nenhuma alteração, o que tornará
as informações estáveis de acordo com o exposto anteriormente. Portanto são necessárias
normalmente 3 trocas de mensagens de hello até que o algoritmo passe para o estado 2.

3.2. Estado 2: Atribuição Local

A Atribuição Local é responsável por elaborar uma atribuição prévia baseada no conheci-
mento local do nó. Uma vez calculada essa atribuição, o algoritmo muda para o estado 4
e só retorna ao estado 2 quando receber uma mensagem de interação vinda de um nó com
maior prioridade de decisão.

O Algoritmo 1 detalha o procedimento de Atribuição Local. De inı́cio, cria-se
uma lista L contendo os enlaces ainda não atribuı́dos de LinkList, uma lista C contendo
as listas de canais disponı́veis para os enlaces de L (obtidas de ChannelList), uma lista
vazia InterferentList para armazenar enlaces interferentes, e uma lista AssignedList
com os enlaces já atribuı́dos de LinkList. Enquanto existirem em L enlaces que ainda
não foram atribuı́dos, seleciona-se um deles de acordo com os critérios2 a seguir, respei-

2Foram testados vários conjuntos de critérios, tendo sido selecionado o conjunto que apresentou a me-
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tando a ordem:

- enlace mais restrito (menor número de canais disponı́veis);
- enlace com maior probabilidade de interferência (maior número de arestas no

grafo de conflito);
- enlace com a maior soma de graus dos nós (considera-se como grau de um nó o

número de enlaces de LinkList dos quais o nó em questão faz parte);
- menor ı́ndice do enlace (o que estiver no topo de L).

Algoritmo 1: Atribuição Local - Estado 2
Entrada: LinkList, ConflictGraph
Saı́da: AssignedList
L← enlaces não atribuı́dos de LinkList;
AssignedList← enlaces atribuı́dos de LinkList;
enquanto L ̸= ∅ faça

seleciona enlace de acordo com os critérios e o armazena em link;
remove link de L;
se não há canais em C disponı́veis para link então

insere link em InterferentList;
continua;

fim
ch← melhor canal de C disponı́vel para link;
atribui ch a link em AssignedList;
para cada enlace ∈ L faça

se enlace é vizinho a link em ConflictGraph então
remove ch de C na posição correspondente a enlace;

fim
fim

fim
para cada link ∈ InterferentList faça

c← canal de ChannelList disponı́vel para link com menor número de ocorrências
entre os vizinhos de link em ConflictGraph;
atribui canal a link em AssignedList;

fim

Armazena-se o enlace selecionado na variável link e ele é removido da lista L. Se
não houver canais disponı́veis para link, ele é marcado como interferente e incluı́do em
InterferentList para atribuição posterior. Nesse caso, escolhe-se um novo enlace res-
peitando os critérios anteriores. Caso contrário, tendo pelo menos um canal disponı́vel,
armazena-se o melhor canal3 dentre os disponı́veis para link na variável ch. Em se-
guida, atribui-se ch a link em AssignedList. Da lista C, remove-se ch nas posições
cujos ı́ndices são respectivos aos enlaces da lista L que estão conectados a link em
ConflictGraph.

Repete-se o processo até que não haja mais enlaces em L. Neste momento, os
enlaces que foram incluı́dos em InterferentList receberão atribuição na mesma ordem
em que foram inseridos na lista. Novamente utiliza-se a variável link para armazenar o

lhor resposta. Um critério só é aplicado caso haja empate entre dois ou mais enlaces na aplicação do critério
anterior.

3Assume-se que a lista de canais esteja ordenada do pior para o melhor canal, de forma que o melhor
canal seja o de maior ı́ndice. A classificação dos canais é feita pelo módulo de caracterização de espectro,
conforme mencionado na Seção 2.1.
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Figura 3. Grafo de comunicação ilustrando os vetores de prioridades de cada
nó.

enlace que está sendo processado. Como os possı́veis canais para link foram removidos
quando da atribuição de outro enlace, deve-se buscar na lista original ChannelList os ca-
nais inicialmente disponı́veis para link. Dentre esses canais, é atribuı́do aquele que gerar
mı́nima inteferência com os outros enlaces já atribuı́dos, tendo por base oConflictGraph
e AssignedList. Em seguida, atribui-se esse canal a link em AssignedList.

3.3. Estado 3: Mecanismo de Interação

O Mecanismo de Interação é responsável por mesclar, baseado no grau de conhecimento
que cada nó tem da rede como um todo, as atribuições propostas por diferentes nós. En-
quanto o critério de parada não for atingido, os nós trocam mensagens de interação em
intervalos regulares, e o algoritmo alterna entre os estados 3 e 4.

Escolheu-se expressar o grau de conhecimento do nó através de um vetor de prio-
ridade em 3 nı́veis, calculado com base nos seguintes parâmetros:

- maior número de enlaces (diretos e indiretos) conhecidos pelo nó;
- maior número de enlaces diretos conhecidos pelo nó;
- menor identificador do nó (inserido para assegurar execução determinı́stica).

A Figura 3 mostra um exemplo de vetores de prioridade dos nós em um grafo de
comunicação. Para esta rede, a ordem decrescente de grau de conhecimento (prioridade)
dos nós é: C, B, D, F, A, E, G. Portanto, o nó C decidirá a atribuição dos enlaces BC, CD
e DF; o nó B decidirá a atribuição de AB; o nó D, a atribuição de DE; o nó F, a atribuição
de FG; os demais nós apenas aceitam as atribuições realizadas pelos outros nós.

No instante em que a mensagem de interação é enviada, a informação que
ela contém deixa de ser apenas uma prévia e passa a ser a atribuição utilizada para
comunicação de dados. Tal atribuição só será modificada em duas situações: no instante
de envio de uma nova mensagem de interação; ou no recebimento de uma mensagem de
interação vinda de um nó com maior grau de conhecimento (prioridade). Nesse segundo
caso, o nó não tem mais a permissão para modificar a atribuição dos enlaces que estavam
contidos na mensagem prioritária, devendo recalcular sua atribuição apenas para os outros
enlaces.
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3.4. Estado 4: Escalonador

O Escalonador é responsável por responder aos estı́mulos internos e externos ao nó (es-
touro de temporizadores e recebimento de mensagens, respectivamente), bem como pelo
bloqueio do processo na ausência prolongada desses estı́mulos. Ao identificar o estı́mulo
recebido, o estado 4 faz o fluxo de execução desviar para algum dos estados anteriores e,
por esta razão, recebe o nome de Escalonador.

Quando ocorre um estouro de timerH , é o momento de enviar uma nova mensa-
gem de hello, e o fluxo de execução desvia para o estado 1. Esse fluxo também desvia
para o estado 1 quando receber uma mensagem de hello, e neste caso ainda deve ser de-
sativado timerI , para interromper as interações, pois houve mudança na topologia. Se
ocorre um estouro de timerI , deve ser enviada uma nova mensagem de interação, e o al-
goritmo desvia para o estado 3 após recarregar timerI . Por fim, quando uma mensagem
de interação é recebida, o escalonador compara as prioridades da mensagem e do nó. Se a
mensagem tiver maior prioridade, o estado 2 é chamado para recalcular a atribuição local.
Caso contrário, a mensagem é ignorada e o estado 4 é mantido.

3.5. Análise da complexidade

A complexidade do ZAP está primordialmente relacionada à Atribuição Local (estado
2). Os outros estados não exigem uma grande capacidade de processamento, motivo pelo
qual são desconsiderados na análise de complexidade. Conforme é possı́vel observar
no Algoritmo 1, há dois laços de repetição aninhados com |L| iterações. Portanto, a
complexidade algorı́tmica local do ZAP é O(|L|2), em que |L| corresponde ao número de
enlaces conhecidos pelo nó. Esse número cresce com o aumento da densidade de conexão
da rede, mas é independente do número total de nós. Desta forma, não há problemas de
escalabilidade sob o ponto de vista da complexidade.

Em termos de mensagens trocadas, apenas os estados 1 e 3 têm influência. O Ge-
rente de Topologia requer a troca de, em média, 3 mensagens até que se obtenha completo
conhecimento da vizinhança. O Mecanismo de Interação, por sua vez, realiza a troca de
um número finito de mensagens, correspondente ao critério de parada estipulado.

4. Resultados
A fim de se avaliar o desempenho do ZAP, foram implementados dois ou-
tros métodos de atribuição de canais: o Centralized Tabu-Based Algorithm
(CTBA) [Subramanian et al. 2008] e uma atribuição aleatória (RANDOM). O CTBA foi
escolhido por ser um algoritmo centralizado com mı́nima interferência e representa o li-
mite superior de desempenho. Foi utilizada apenas a Primeira Fase do CTBA. A Segunda
Fase foi desconsiderada, pois o presente trabalho não necessita da restrição4 imposta pelos
autores do CTBA, que justificava a execução do procedimento de mescla. O RANDOM
foi implementado de maneira a atribuir um canal para cada enlace através de um sorteio
equiprovável entre os canais disponı́veis. Como praticamente não há custo nessa forma de
atribuição, seu resultado foi adotado como limite inferior de desempenho. Obviamente, o
desempenho do ZAP deve estar numa região intermediária entre o RANDOM e o CTBA

4No trabalho presente em [Subramanian et al. 2008], os autores consideram que as interfaces de rádio
não comutam de canal em tempo de pacote. Assim, o número de canais utilizados por um nó não pode ser
maior que o número de interfaces de rádio presentes nesse nó.
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em termos de qualidade da atribuição de canais (aqui avaliada pelo grau de interferência
removida). O comportamento dos usuários primários foi modelado como tendo o tempo
médio de não-utilização maior que 10 vezes o tempo para o protocolo atingir o critério de
parada. O único efeito decorrente de uma possı́vel variação na disponibilidade de canais
antes do ponto final do algoritmo é o reinı́cio da execução do mesmo. O impacto dessa
variação seria praticamente desprezı́vel, considerando que esse fato é uma exceção. Por-
tanto, as listas de canais e de vizinhos não sofrem nenhuma modificação durante o tempo
de simulação.

Aplicadas essas condições, o ZAP foi avaliado em quatro cenários distintos: a)
variação no critério de parada; b) variação no número de canais disponı́veis; c) variação
na densidade média da rede; d) variação no número de nós da rede. Em cada cenário
foram geradas aleatoriamente 1000 topologias, sendo esse número projetado de maneira
que o intervalo de confiança de 95% para a média fosse sempre inferior a 1% . Para cada
topologia, foi criado um grafo de conexão preenchido de forma binária através de sorteios
aleatórios cuja probabilidade de ocorrência de enlace respeite os parâmetros de número
de nós e densidade média da rede.

Na Figura 4(a), foram utilizadas topologias com 100 nós, com disponibilidade
de 5 canais. Cada curva representa uma densidade média de rede. O único parâmetro
variável foi o número de interações, que reflete o critério de parada. Pode-se observar
que a partir da 6a interação o ganho é muito pequeno, independentemente da densidade.
Portanto, a realização de mais de 6 interações aumenta o custo sem trazer ganhos na
mesma proporção. Sendo assim, um bom critério de parada sugerido a partir da simulação
é de 6 interações.

A Figura 4(b) teve suas topologias geradas com 100 nós, de densidade média de
conexão igual a 5, como a anterior, mas foi fixado o critério de parada em 6 interações,
conforme apresentado anteriormente, e o número de canais disponı́veis variou entre 2
e 10. Observa-se nesse gráfico que o número de canais tem relação direta com a eficiência
dos três métodos. Nota-se que quando há disponibilidade de 3 a 8 canais, o resultado
alcançado com o ZAP distancia-se dos resultados do RANDOM e aproxima-se dos re-
sultados do CTBA. Assim, considera-se essa região indicada para o funcionamento do
ZAP. Dessa forma, não se exige muito tempo da função de sensoriamento, pois a busca é
restrita aos primeiros 8 canais livres, e também não é requerido muito recurso disponı́vel.

A Figura 4(c) simula redes com 100 nós, mas varia a densidade média de conexão
da rede entre 3 e 7. Para facilitar o entendimento do cenário, pode-se imaginar que inici-
almente os 100 nós estavam distribuı́dos em uma área X. À medida que reduzimos essa
área, os nós vão ficando cada vez mais próximos e assim cada nó passa a ter mais vizinhos.
Assim como no cenário anterior, foram consideradas 6 interações. O número de canais
disponı́veis foi fixado em 5. Curiosamente, conforme mostrado na figura, o desempenho
do RANDOM não depende da densidade, mantendo-se constante. Enquanto isso, o ZAP
e o CTBA têm desempenho decrescente com o aumento da densidade. Dessa forma, o
uso do ZAP justifica-se para redes de baixa densidade (inferior a 7).

A Figura 4(d) representa o efeito da expansão da rede, com número de nós vari-
ando entre 10 e 100. Para visualizar esse efeito de forma isolada, a densidade média de
conexão da rede foi mantida constante e igual a 5. Pensando em termos de área, como
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Figura 4. (a) Interferência removida x interações do algoritmo ZAP (b) Inter-
ferência removida x número de canais. (c) Interferência removida x densidade
média da rede. (d) Interferência removida x número de nós.

no caso anterior, podemos imaginar que inicialmente havia 10 nós numa área X. Se o
número de nós dobrar (20), a área também deverá dobrar (2X), a fim de que a densidade
se mantenha constante. Os outros dois parâmetros (critério de parada e disponibilidade
de canais) foram mantidos os mesmos do cenário anterior. Como anteriormente, o de-
sempenho do RANDOM não foi afetado pelo aumento no número de nós. Os outros dois
métodos apresentaram desempenho decrescente entre 10 e 40 nós. Porém, acima deste
número, não sofrem mais alterações significativas em termos de interferência reduzida. O
CTBA, por ser centralizado, tem seu custo crescendo exponencialmente com o aumento
do número de nós devido à inundação da rede com mensagens. Ao contrário, o ZAP
não enfrenta problemas de escalabilidade por atuar de maneira descentralizada, trocando
mensagens apenas entre vizinhos sem inundar a rede. O ZAP foi proposto para utilizar
somente informações de vizinhos até 2 saltos.

5. Trabalhos relacionados
Em [Li e Zekavat 2009], os autores apresentam diferentes métodos para atribuição de ca-
nais em redes utilizando rádios cognitivos e técnicas de clusters. Após os canais dis-
ponı́veis terem sido detectados e divididos entre os nós CRs do cluster, cada nó CR, de
acordo com a informação do canal, pode usar os métodos propostos para distribuidamente
selecionar um canal para comunicação, enquanto maximiza a eficiência espectral média

186 Anais



ou o total de taxa de dados dos nós CRs. Os métodos propostos reduzem neste artigo a
necessidade de um controlador central e reduz o overhead das redes CRs. Entre os cinco
métodos propostos neste artigo, o que mais se assemelha ao ZAP é o quarto método,
que propõe uma escolha de canais baseado no nı́vel de interferência. Porém a princi-
pal diferença deste trabalho é a escolha aleatória de cada nó e o nı́vel de interferência
atribuı́do em ordem ascendente. No algoritmo ZAP a escolha de canais é baseada em
modelo de interferência modificado a dois saltos, conforme apresentado na Seção 2.3, e
utilizando somente conhecimento local (vizinhança).

Em [Huang et al. 2009], os autores analisaram limites de desempenho da vazão
em redes utilizando rádios cognitivos. Assim, eles desenvolveram uma estratégia de
acesso ótimo ao espectro utilizando detecção fina dos usuários primários. Sem essa
detecção fina, os autores quantificaram o impacto dessa falta de detecção e falsos alar-
mes, e assim propuseram uma estratégia modificada de acesso ao espectro baseada em
limites a qual alcança desempenhos próximos ao ótimo. O objetivo desse trabalho é prin-
cipalmente manter a proteção do usuário primário sem degradação signigicativa de de-
sempenho da vazão dos nós CRs. Entretanto, neste artigo não foi considerado o impacto
da interferência no desempenho da vazão dos nós primários nem CRs.

[Shiang e van der Schaar 2009] investigaram o problema do gerenciamento de re-
cursos multiusuários em redes utilizando rádios cognitivos para aplicações sensı́veis ao
atraso. Eles propõem um algoritmo distribuı́do baseado em informação local através
da adoção de um conceito de aprendizado multiagente (i.e.: adaptive fictitious play) o
qual utiliza informação de interferência disponı́vel. Porém nesse artigo existe uma troca
de informações exigida e um custo para o aprendizado. Além disso, o desempenho do
trabalho proposto neste artigo é dependente da baixa variabilidade das aplicações e das
condições de rede.

O protocolo ZAP proposto nesse artigo analisa os modelos de interferência para
redes sem fio com múltiplos saltos e introduz uma proposta distribuı́da de atribuição de
canais em uma rede com rádios cognitivos mitigando as interferências entre transmissões
simultâneas com baixo overhead de comunicação. A proposta se aproxima do desem-
penho de algoritmos centralizados em termos de atribuição ótima de canais, porém com
um desempenho bem melhor em termos de sobrecarga de comunicação. Os resultados
demonstraram a garantia de um compromisso eficiente entre as caracterı́sticas desejáveis
a uma solução eficaz neste contexto.

6. Conclusão

Neste artigo foi proposto o ZAP, um algoritmo de atribuição distribuı́da de canais para
redes com rádio cognitivo. A principal contribuição dessa proposta reflete-se na capaci-
dade do ZAP realizar uma atribuição eficiente de canais de maneira totalmente distribuı́da
utilizando apenas conhecimento local (vizinhança) de cada nó envolvido. Dessa forma,
o ZAP oferece um compromisso eficiente entre uma atribuição ótima de canais obtida
por soluções centralizadas encontradas na literatura e um número reduzido de mensagens
para realizar esta atribuição em comparação com outras propostas anteriores. Os resulta-
dos atestam que as 6 primeiras interações do ZAP atingem 99% do desempenho alcançado
caso fossem realizadas infinitas interações do mesmo, independentemente do tamanho da
rede, comprovando a rapidez e escalabilidade atingidas pela proposta. Assim, o algoritmo
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ZAP garante uma otimização distribuı́da da capacidade da rede minimizando o número
de interferências.

Esta proposta abre também perspectivas de trabalhos futuros. Como exemplos
de possı́veis trabalhos futuros, elencam-se as seguintes possibilidades: (i) proposição de
novos conjuntos de critérios para Atribuição Local, bem como de parâmetros do vetor de
prioridade; e (ii) incorporação de métricas de roteamento e de QoS – pesos – aos enlaces,
priorizando a eliminação da interferência sobre os enlaces de maior peso.
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Abstract. Increasing the capacity of wireless mesh networks has motivated nu-
merous studies. In this context, link scheduling has been one of the most inves-
tigated mechanisms. However, the isolated use of scheduling mechanisms does
not guarantee a significant increase in capacity independently of the routes fol-
lowed by traffic. For this reason, the use of cross-layer optimization techniques
involving the joint use of scheduling and routing algorithms has been recom-
mended in the literature. Initially, this paper demonstrates the loss of efficiency
caused by the lack of interaction between these two algorithms. Then, a joint
mechanism is proposed, evaluated and compared through simulations. The re-
sults show the gains obtained by using this new approach.

Resumo. O aumento da capacidade das redes em malha sem fio tem motivado
inúmeras pesquisas. Nesse contexto, o escalonamento de enlaces tem sido um
dos mecanismos mais investigados. No entanto, o uso isolado de mecanismos de
escalonamento não garante um aumento significativo da capacidade de forma
independente dos caminhos seguidos pelo tráfego. Por esse motivo, tem sido re-
comendado na literatura o uso de técnicas de otimização entre camadas envol-
vendo o uso conjunto de algoritmos de escalonamento e de roteamento. Dada
a importância desta questão, este trabalho, inicialmente, demonstra essa perda
de eficiência causada pela falta de interação entre esses dois algoritmos. Em
seguida, um mecanismo conjunto é proposto, avaliado e comparado através de
simulações, mostrando os ganhos obtidos pelo uso dessa nova abordagem.

1. Introdução
A capacidade das redes sem fio, tanto ad hoc quanto em malha, tem sido objeto de
estudo de vários trabalhos nos últimos anos [Gupta and Kumar 2000, Brar et al. 2006,
Badia et al. 2008, Goussevskaia et al. 2009]. De acordo com esses trabalhos, a capaci-
dade dessas redes depende de vários fatores como o número de nós, o grau de interferência
entre os enlaces e a demanda de tráfego. Uma metodologia comumente utilizada para se
determinar essa capacidade (C) assume que o escalonamento dos enlaces da rede ocorre
em slots de tempo, onde enlaces que não se interferem podem ser ativados num mesmo
slot. Assim, os algoritmos de escalonamento de enlaces que buscam a capacidade máxima
da rede têm como objetivo determinar os enlaces que serão ativados em cada um dos slots

∗Este trabalho recebeu recursos da CAPES, CNPq, FAPERJ e FINEP.
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de tempo de tal forma que todos os enlaces da rede sejam escalonados pelo menos uma
vez num número mı́nimo de slots. Essa sequência mı́nima de slots, que representa o ta-
manho T do escalonamento, corresponde ao ciclo recorrente de um método de acesso
múltiplo por divisão do tempo e, pelo fato da separação espacial entre os nós permitir a
simultaneidade na ativação dos enlaces, é denominado STDMA (Spatial Time Division
Multiple Access). Assumindo que todo enlace da rede possui capacidade de transmissão
dada por W bits/s, em uma rede que possui um único nó gateway pode-se relacionar o
tamanho do escalonamento STDMA com a capacidade de vazão da rede (C = W/T ).

Normalmente, esses algoritmos de escalonamento levam em conta a demanda de
tráfego através da duplicação dos enlaces, ou pela atribuição de pesos aos enlaces, por
onde passam as rotas. No entanto, apesar de terem conhecimento das rotas e a demanda
associada a cada uma delas, muitos não levam em consideração a sequencialidade na
ativação dos enlaces que compõem um caminho de múltiplos saltos da origem ao destino.
Assim, cada enlace é escalonado certo número de vezes em cada ciclo, de acordo com a
sua demanda de tráfego, sem se importar com a ordem em que ele é escalonado.

Por outro lado, alguns poucos trabalhos buscam definir de forma conjunta como
os enlaces devem ser escalonados e como as rotas devem ser escolhidas para que certa
demanda de tráfego seja atendida num tempo mı́nimo. Esses trabalhos demonstram que
o emprego em conjunto dos mecanismos de roteamento (camada 3) e de escalonamento
de enlaces (camada 2) fornece um melhor desempenho em relação ao uso independente
dos mesmos [Kodialam and Nandagopal 2005, Wang et al. 2008, Badia et al. 2008]. No
entanto, essa otimização conjunta, denominada na literatura de otimização entre cama-
das (cross-layer optimization), usam métodos de otimização por programação linear para
chegarem a esses resultados.

São poucos os trabalhos que propõem algoritmos ou heurı́sticas usando a abor-
dagem de otimização entre camadas. E para que ela seja possı́vel na prática, é ne-
cessário que as camadas sejam conscientes dos problemas atacados por cada uma de-
las. Por exemplo, em [Wang and Garcia-Luna-Aceves 2009], os autores propõem o uso
de roteamento por múltiplos caminhos, onde cada um dos caminhos seguido por um
determinado fluxo é escolhido de forma sequencial usando uma métrica que leva em
conta o escalonamento dos enlaces dos caminhos anteriores. No entanto, os autores em
[Wang and Garcia-Luna-Aceves 2009] não comparam seus resultados com nenhum outro
resultado da literatura, apenas com o valor ótimo obtido por técnicas de otimização.

Inicialmente, este artigo avalia o impacto das rotas usadas por fluxos de múltiplos
saltos numa rede sem fio em malha no desempenho de algoritmos de escalonamento de
enlaces. Em seguida, é proposto um mecanismo conjunto de roteamento e escalonamento
que explora o reuso espacial, favorecendo a simultaneidade na ativação dos enlaces. Além
disso, o mecanismo proposto leva em conta a demanda de tráfego e os nı́veis de inter-
ferência permitidos na decisão de escalonamento. Os resultados obtidos demonstram a
eficiência do mecanismo proposto em comparação a outros dois algoritmos da literatura.

A Seção 2 descreve alguns trabalhos em escalonamento de enlaces e sua operação
conjunta com o roteamento. A Seção 3 descreve o mecanismo proposto neste trabalho. A
Seção 4 apresenta os modelos e o ambiente de simulação usados na avaliação de desempe-
nho dos algoritmos. Em seguida, a Seção 5 traz os resultados das simulações realizadas,
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assim como uma discussão a respeito. E, por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões e
trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
O problema do escalonamento de enlaces em redes sem fio vem sendo
tratado há bastante tempo [Barnhart et al. 1991, Behzad and Rubin 2008,
Kodialam and Nandagopal 2005, Borbash and Ephremides 2006, Brar et al. 2006,
Wang et al. 2008, Badia and Botta 2008, Badia et al. 2008, Goussevskaia et al. 2009,
Shi et al. 2009, Wang and Garcia-Luna-Aceves 2009]. Os trabalhos tratam o pro-
blema isoladamente [Behzad and Rubin 2008, Kodialam and Nandagopal 2005,
Brar et al. 2006] ou em conjunto com o roteamento e o controle de topolo-
gia/potência [Barnhart et al. 1991, Borbash and Ephremides 2006, Badia et al. 2008,
Wang et al. 2008]. De acordo com a metodologia empregada, os diver-
sos trabalhos podem ser classificados da seguinte forma: i) otimização via
programação linear/inteira [Borbash and Ephremides 2006]; ii) coloração em
grafos [Gandham et al. 2005, Wang et al. 2008]; iii) algoritmos aproximativos
[Brar et al. 2006, Goussevskaia et al. 2009]; iv) outros (redes neurais, algoritmos
genéticos, etc.) [Barnhart et al. 1991, Badia and Botta 2008]. Com relação ao
modelo de interferência, esses trabalhos usam o modelo de protocolo (ou UDG)
[Behzad and Rubin 2008, Wang et al. 2008] ou fı́sico (ou SINR) [Brar et al. 2006].
Na maioria das vezes, os algoritmos/heurı́sticas propostos são centralizados e re-
querem um conhecimento global da topologia e/ou dos nı́veis de interferência
entre os enlaces. No entanto, alguns trabalhos propõem algoritmos distribuı́dos
[Gandham et al. 2005, Wang et al. 2008] baseados em coloração de grafos.

Ao se modelar a rede sem fio por um grafo, o problema de escalonamento pode ser
traduzido num problema de coloração de grafos [Gandham et al. 2005, Jain et al. 2005,
Wang et al. 2008]. Essa coloração pode ser feita tanto nas arestas (edge-coloring) quanto
nos vértices (vertex-coloring). No primeiro caso, uma coloração é válida se todas as
arestas incidentes de um vértice têm cores distintas. Essa coloração pode ser facilmente
mapeada em um escalonamento TDMA, onde cada aresta corresponde a um enlace de
comunicação e cada cor corresponde a um slot do ciclo TDMA. As arestas que recebem
a mesma cor correspondem então aos enlaces que podem ser ativados no mesmo slot. A
desvantagem da coloração de arestas é que apesar dela garantir que não existam conflitos
primários no escalonamento1, ela não garante que não existam colisões provocadas pela
interferência mútua decorrente da ativação de dois ou mais enlaces que compartilham a
mesma cor.

Para remediar esse problema, o trabalho em [Jain et al. 2005] introduz o conceito
de grafo de conflito, cujos vértices correspondem aos enlaces de comunicação e uma
aresta entre dois vértices existe se os dois enlaces não podem ser ativados simultanea-
mente. Desta forma, dado um modelo de interferência, é possı́vel criar arestas no grafo
de conflito que representam a interferência mútua entre os enlaces. Assim, uma coloração
dos vértices do grafo de conflito, a qual determina que quaisquer dois vértices adjacentes
recebam cores distintas, evita conflitos causados pela interferência no escalonamento. Re-
sumindo, o problema de escalonamento de enlaces livre de interferências consiste então

1Ocorrência num mesmo slot da transmissão e recepção simultâneas num mesmo nó ou da recepção ou
transmissão de/para dois ou mais nós
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em determinar qual o número mı́nimo de cores necessário para colorir os vértices do grafo
de conflito. O trabalho em [Wang et al. 2008] propõe diversos algoritmos, tanto centrali-
zados quanto distribuı́dos, para esse problema de coloração. No entanto, esses algoritmos
assumem que cada enlace conhece os seus enlaces interferentes.

O trabalho em [Wang et al. 2008] propõe um algoritmo distribuı́do de coloração
dos enlaces baseado na interferência sofrida por eles. A proposta define, para cada enlace,
o nó responsável pela coloração do respectivo enlace. Essa escolha é baseada no identi-
ficador único dos nós e nos seus alcances de interferência. Em caso de um alcance de
interferência homogêneo, o nó do enlace com o menor identificador assume essa respon-
sabilidade. Caso contrário, os nós com maiores alcances de interferência são escolhidos.
Então, esses nós, chamados de cabeças dos enlaces, escolhem uma cor ainda não usada
pelos enlaces em conflito e difundem essa escolha aos cabeças desses enlaces. Um en-
lace faz parte do conjunto de enlaces em conflito de outro enlace caso pelo menos um dos
nós que compõem esses dois enlaces esteja dentro do alcance de interferência de algum
outro nó dos mesmos pares de enlaces. Esse algoritmo assume que existe um alcance de
interferência rI que permite definir os enlaces interferentes ou em conflito. No trabalho,
assume-se que rI = φ ∗ rT , onde rT é o alcance de transmissão e 2 ≤ φ ≤ 4.

O trabalho em [Wang and Garcia-Luna-Aceves 2009] é o que mais se assemelha
a este trabalho. Ele trata do problema conjunto de escalonamento e roteamento para redes
sem fio que permitem a recepção simultânea de múltiplos pacotes. Os autores propõem
uma heurı́stica que fornece para cada fluxo um conjunto de caminhos na rede em malha
através dos quais o escalonamento dos seus enlaces seria favorecido. Os resultados da
heurı́stica são comparados ao ótimo obtido pela solução de um problema de otimização
que leva em conta tanto o roteamento quanto o escalonamento.

As Subseções 2.1 e 2.2 detalham os algoritmos de duas propostas da literatura que
serviram de comparação ao mecanismo proposto.

2.1. Algoritmo Centralizado: LDF

O artigo [Goussevskaia et al. 2009] apresenta um algoritmo de escalonamento centrali-
zado que determina a capacidade de vazão em redes com topologias arbitrárias. O traba-
lho emprega o modelo de interferência fı́sico em conjunto com uma análise geométrica,
considerando enlaces de comunicação de um salto e roteadores que utilizam potência de
transmissão fixa. O objetivo do algoritmo é maximizar a quantidade de enlaces esca-
lonados concorrentemente em um slot e escalonar todos os enlaces na menor quantidade
possı́vel de slots. O estudo prova que o algoritmo proposto possui aproximação O(log(n))
do ótimo, onde n é a quantidade de enlaces da rede.

O algoritmo escolhe para escalonar primeiro, dentre um conjunto L = {l1, ..., ln}
de enlaces, o enlace lv que possui menor comprimento dvv (distância euclidiana entre
transmissor sv e receptor rv). Após lv ser adicionado ao slot S1 do conjunto de slots S =
{S1, ..., ST}, a garantia da restrição de SINR é executada em dois passos. No primeiro
passo, todo enlace lu que está a uma distância c · dvv do receptor rv é removido do conjunto
L, onde c é uma constante determinada através de geometria e que depende do SINR
requerido pelo enlace lv e do expoente de perda de propagação do meio. No segundo
passo, todos os enlaces que sobraram e que possuem “afetação” maior ou igual a 2/3
também são removidos do conjunto L. A “afetação” de um enlace lw mede o quanto este
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enlace é afetado pelas transmissões dos enlaces já presentes no slot (ex: slot S1) e é dada
por AS(lw) = β(

∑
lv∈S Ivw + N)/Pww. Na equação anterior, β é o SINR requerido pelo

enlace lw, Ivw é a interferência causada por todo transmissor sv presente no slot S, no
receptor rw, N é a potência do ruı́do de fundo e Pww é a potência recebida em rw vinda
do transmissor sw. O algoritmo é executado repetidas vezes, com entrada L = L \ St

(t = 1, ..., T ), até que todo enlace do conjunto L tenha sido escalonado.

2.2. Algoritmo Centralizado: GreedyPhy

O trabalho em [Brar et al. 2006] propõe um algoritmo centralizado, chamado GreedyPhy-
sical, que trata o problema de escalonamento através do modelo fı́sico (SINR), entretanto,
utilizando um grafo de conflitos que representa cada nó como um vértice, e cada aresta
possui um peso que representa a potência de sinal recebida pelo outro vértice. O conceito
utilizado é o de calcular a potência de interferência que cada nó gera sobre todos os ou-
tros quando realiza uma transmissão. Outra vantagem do algoritmo proposto é que ele é
projetado para lidar com cargas diferentes em cada enlace, representadas por pesos (we).

O primeiro passo deste algoritmo para calcular o escalonamento SPhy é determi-
nar o interference number de cada enlace, e depois ordená-los de forma decrescente por
este número. O interference number de um enlace e = (u, v) é o número de enlaces ei

que não possuem os vértices u e v, e que não podem ser escalonados, sozinhos, simul-
taneamente com e, devido às questões de interferência. Desta forma os enlaces que são
mais difı́ceis de escalonar são escalonados primeiro. Após este ordenamento, os enlaces
são escalonados de forma “gulosa”. Cada enlace ei é escalonado nos wei

primeiros slots
possı́veis. Para determinar se é possı́vel escalonar ei no slot tk é necessário verificar se a
potência adicionada pelo enlace ei em todos os enlaces já escalonados no slot não ultra-
passa, em cada um deles, o limiar de SINR necessário para decodificação da transmissão,
e também se a soma das transmissões já escalonadas não ultrapassa o mesmo limiar em
ei. Caso os slots já escalonados não sejam suficientes para alocar as wei

transmissões de
ei, novos slots são adicionados ao fim do escalonamento SPhy, e as transmissões restantes
de ei são escalonadas sozinhas neles.

3. Mecanismo Proposto

O mecanismo proposto, denominado REUSE, é um mecanismo centralizado que consiste
no uso de uma métrica de roteamento que favorece o reuso espacial, permitindo a ativação
simultânea de enlaces por um determinado algoritmo de escalonamento. Este último é
uma extensão do algoritmo GreedyPhy [Brar et al. 2006], onde o interference number
de cada enlace é calculado multiplicando-se a sua demanda de tráfego pelo número de
enlaces com os quais ele não pode ser escalonado, ou seja, interferentes. Além disso, a
contabilização dos enlaces interferentes envolve somente os enlaces onde existe demanda
de tráfego, ao invés de todos os enlaces como no algoritmo original. Considerando-se
uma rede onde os fluxos fluem das fontes para um sorvedouro, a intuição por trás dessa
extensão está ligada ao fato dos enlaces que chegam ao sorvedouro (ou gateway) serem
normalmente os de maior demanda, devendo ser escalonados prioritariamente.

Com relação à métrica de roteamento, todo enlace ej tem seu peso iniciado com
valor unitário que vai sendo modificado à medida que novos fluxos entram e saem da rede.
Dados os seguintes conjuntos de nós e enlaces da rede: Ni - conjunto de nós atravessados
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pelo fluxo i; Ri - conjunto de enlaces atravessados pelo fluxo i; Vi - conjunto de nós
vizinhos de um salto dos nós do conjunto Ni; e E(X) o conjunto de todos os enlaces
incidentes aos nós do conjunto X , os pesos dos enlaces assumem novos valores p′j de
acordo com a Equação 1.

p′j =





pj ± 1 ∗ r ∀ej ∈ Ri;
pj ± 1/2 ∗ r ∀ej ∈ E(Ni) | ej /∈ Ri ;
pj ± 1/4 ∗ r ∀ej ∈ E(Vi) | ej /∈ E(Ni) .

(1)

Onde pj é o peso anterior do enlace, r = 1 + (minSINR − 5)/25 e minSINR
é igual ao valor mı́nimo (em dB) da relação sinal-ruı́do necessária para decodificar um
pacote na taxa de transmissão utilizada pelo enlace ej . Uma vez estabelecidos os novos
pesos dos enlaces, a rota a ser seguida por um fluxo que chega deve ser aquela de menor
custo calculado pelo algoritmo de Dijkstra. O sinal de ± nas equações indica que o valor
de pj deve ser aumentado (+) na chegada de um novo fluxo e diminuı́do (−) em caso de
saı́da de um fluxo da rede. Nas mesmas equações, os valores 1, 1/2 e 1/4 consideram o
impacto da interferência na atribuição de pesos aos enlaces. Intuitivamente, estes pesos
representam que os enlaces que compões as rotas e, em ordem decrescente de valores os
seus enlaces vizinhos mais próximos, são mais afetados pela interferência. A fórmula
usada para o cálculo de r fornece valores entre [1, 2] para valores de minSINR entre 5 e
30 dB. Quanto maior o valor de minSINR, maiores são os pesos atribuı́dos aos enlaces.

Basicamente, o mecanismo consiste em balancear o tráfego pela rede, aumen-
tando o peso dos enlaces em torno das rotas usadas pelos fluxos de acordo com o nı́vel de
interferência permitido. Esse balanceamento favorece o escalonamento simultâneo de en-
laces, aumentando o reuso espacial e, por conseguinte, a capacidade da rede. Na próxima
seção, detalharemos os modelos de interferência e propagação utilizados na avaliação do
mecanismo, assim como alguns detalhes do simulador empregado nessa avaliação.

4. Modelos e Ambiente de Simulação
Para se determinar os enlaces que não se interferem, podendo assim ser ativados simul-
taneamente, um modelo de interferência deve ser utilizado. Dois modelos são larga-
mente empregados: fı́sico e de protocolo (ou UDG). O primeiro consiste em determinar
se a relação sinal-interferência+ruı́do (SINR) é maior do que certo limiar de tal forma
que o sinal transmitido possa ser decodificado com certa probabilidade de erro de bit
[Shi et al. 2009]. O modelo de protocolo determina que uma transmissão bem sucedida
ocorre quando um nó se encontra dentro do alcance de transmissão do transmissor preten-
dido e fora do alcance de interferência de quaisquer outros transmissores. Nesse segundo
modelo, a maior dificuldade está na escolha do alcance de interferência. O trabalho em
[Shi et al. 2009] mostra que, com uma escolha acertada desse valor, os dois modelos le-
vam aos mesmos resultados, sendo o modelo de protocolo bem mais simples computaci-
onalmente.

Neste trabalho, foi utilizado o modelo de interferência fı́sico (ou SINR) associado
ao modelo de propagação log-distance para se determinar a factibilidade na ativação dos
enlaces. O modelo fı́sico estabelece que a probabilidade de receber um pacote com su-
cesso é igual a 1 caso a SINR esteja acima de um determinado limiar (minSINR). A
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Equação 2 mostra essa condição necessária para o recebimento do pacote, onde Pt
i é a

potência de sinal do transmissor pretendido i e gij é a perda no caminho do nó i ao nó j no
enlace (i, j). O denominador corresponde ao ruı́do ambiente N adicionado a potencia de
sinal que chega ao nó j emitida por todos os possı́veis nós interferentes k. Nesse modelo,
o escalonamento simultâneo de um conjunto de enlaces é considerado válido (ou factı́vel)
caso as transmissões não sofram interferências capazes de provocar a perda dos pacotes
transmitidos.

Pt
i ∗ gij∑

k 6=i Pt
k ∗ gkj + N

≥ minSINR (2)

O modelo de propagação log-distance [Rappaport 2006] fornece a potência média
do sinal recebido Pr dada a potência de transmissão Pt de acordo com a Equação 3. O
fator de perda de caminho α traduz a influência do ambiente, d é a distância entre o
transmissor e o receptor e o fator k leva em conta a influência da frequência, do ganho das
antenas e da distância de referência.

Pr =
Pt ∗ k

dα
(3)

Além das restrições impostas pela interferência, chamadas de restrições se-
cundárias, o escalonamento dos enlaces deve obedecer às restrições primárias, ou de-
nominadas de restrições do transceptor em [Badia et al. 2008] por serem ligadas às ca-
racterı́sticas do transceptor sem fio. Normalmente, esses transceptores são do tipo half-
duplex, o que impede que um nó transmita e receba simultaneamente. Além disso, um
determinado nó pode receber pacotes de apenas um transmissor a cada instante, assim
como um nó só pode transmitir para apenas um receptor por vez.

Para se levar em conta as rotas usadas pelos fluxos no escalonamento, a demanda
de tráfego de cada enlace deve ser calculada como sendo o somatório da demanda de cada
fluxo que passa por ele. Uma vez conhecida a demanda de tráfego de todos os enlaces
da rede, os enlaces que apresentam demanda nula podem ser eliminados e aqueles com
demanda não nula devem ser escalonados proporcionalmente a esse valor de demanda.

A avaliação dos algoritmos de escalonamento de enlaces consiste na geração de
topologias e na execução dos algoritmos para se determinar o ciclo STDMA necessário
para se atender à demanda de tráfego. O mecanismo proposto é comparado aos dois
algoritmos de escalonamento detalhados na Seção 2. Como os algoritmos escolhidos não
trabalham em conjunto com a escolha das rotas, o desempenho deles é calculado para
diferentes conjuntos de rotas.

Assim, no simulador foi implementada uma variante do algoritmo de Dijkstra que
recebe como entrada um parâmetro H que tem o seguinte significado. Quando H = −1, o
algoritmo retorna o primeiro caminho mais curto encontrado da fonte ao destino. Quando
H = 0, ele retorna todos os caminhos mais curtos e quando H > 0, todos os caminhos
de até H saltos maiores do que o caminho mais curto são encontrados. Os algoritmos
implementados são comparados ao mecanismo proposto para diferentes valores de H .
Quando H = −1, apenas uma rota para cada fonte será utilizada pelo algoritmo, porém,
quando H ≥ 0, a combinação de todas as rotas para cada fonte será utilizada na avaliação.
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Figura 1. Tamanho mı́nimo, médio e máximo do escalonamento (6x6 e H = 0).

Desta forma, será utilizado como comparativo o tamanho médio do escalonamento para
essa combinação de rotas.

5. Resultados Numéricos
As avaliações foram realizadas em dois cenários distintos. O primeiro usa topologias
em grade, enquanto o segundo cenário adota topologias pseudo-aleatórias. Em todas as
topologias, o tráfego segue em múltiplos saltos das fontes ao ponto de interconexão da
rede em malha sem fio com outras redes, ou seja, o gateway. Este último está sempre
localizado numa das bordas da área quadrada coberta pela rede. As fontes de tráfego
são escolhidas na borda diametralmente oposta ao do gateway, ou seja, são aquelas mais
distantes do destino. A demanda de tráfego de cada uma das fontes é a mesma, ou seja,
não existem fontes com maior demanda de tráfego do que outras.

Na topologia em grade, os nós estão separados de seus vizinhos tanto na horizontal
quanto na vertical de uma distância igual a 70% do alcance máximo do seu rádio. Essa
disposição permite que os nós da grade comuniquem diretamente com os seus vizinhos
na diagonal. O alcance máximo é calculado levando em conta a potência de transmissão
(Pt), o expoente de perda de propagação (α) e a mı́nima relação sinal-ruı́do (minSINR).

A geração da topologia dita pseudo-aleatória segue as seguintes regras. Após
a escolha aleatória da posição de um nó, ele é inserido na topologia apenas se ele se
encontra dentro do alcance de qualquer outro nó disposto anteriormente e se o grau de
todos os nós dispostos até o momento não ultrapassa um determinado valor máximo.
Além disso, é garantida uma distância mı́nima entre todos os nós da rede. Os parâmetros
utilizados foram os seguintes: o Pt é o mesmo para todos os nós e igual a 17 dBm, ou
aproximadamente 50 mW; o α é variado entre 3 e 5 e o minSINR entre 5 e 20 dB; o
grau máximo varia entre 6 e 9 e a distância mı́nima é igual a 25% do alcance máximo. O
número de fontes de tráfego em cada cenário também é variado.

Como dito anteriormente, a métrica de desempenho utilizada na avaliação dos me-
canismos é o tamanho do escalonamento em termos do número de slots do ciclo STDMA.
Os três mecanismos avaliados e os respectivos acrônimos usados nos gráficos são: Gre-
edyPhy [Brar et al. 2006] (GPHY), o algoritmo em [Goussevskaia et al. 2009] (LDF - Les-
ser Distance First) e a nossa proposta REUSE.
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Figura 2. Tamanho mı́nimo, médio e máximo do escalonamento (4x5 e H = 1).

Para investigar o impacto do roteamento no desempenho dos mecanismos de esca-
lonamento de enlaces, foram realizadas simulações em topologias em grade envolvendo
uma combinação de rotas. Os resultados da Figura 1 mostram os valores mı́nimos,
máximos e médios do tamanho do escalonamento2 obtidos pelos mecanismos GPHY e
LDF para um grade 6x6 (36 nós), onde cinco nós localizados nas bordas diametralmente
opostas ao gateway são fontes. Esses valores são comparados ao único valor obtido pelo
mecanismo REUSE que escolhe uma determinada rota de acordo com a métrica proposta
e apresentada na Seção 3. As rotas utilizadas nesses experimentos consistem em todas
as rotas de menor caminho de todas as fontes3, correspondendo a 176400 combinações.
Esse número de combinações cresce com o número de fontes e o número de caminhos
de mesmo custo encontrados da fonte ao destino. Numa topologia em grade, existe um
número crescente de caminhos de mesmo custo quanto maior é a distância em número de
saltos da fonte ao destino. Ao usarmos H = 1 para essa mesma topologia e com o mesmo
número de fontes, o número de combinações seria superior à 6× 109.

As curvas da Figura 1 demonstram que os algoritmos de escalonamento têm seus
desempenhos bastante variados, entre o mı́nimo e o máximo no gráfico, de acordo com
a rota utilizada. Além disso, as curvas mostram que o REUSE apresenta um tamanho
de escalonamento inferior à média dos demais mecanismos, se aproximando do mı́nimo
encontrado pelo algoritmo GPHY. Isso indica que o mecanismo proposto encontra uma
rota que permite um escalonamento bastante favorável.

A Figura 2 mostra os mesmos resultados para uma grade com 20 nós (4x5) e 5
fontes, mas combinando todas as rotas com até um salto maior do que o caminho mais
curto (H = 1). Nesse caso, existem mais de 3 milhões combinações. O tamanho do
escalonamento dos algoritmos GPHY e LDF foi obtido para todas essas combinações,
cujos resultados são mostrados e comparados ao do mecanismo proposto. Novamente, o
REUSE atinge um bom desempenho, inferior à média e próximo do mı́nimo do algoritmo
GPHY.

2As barras verticais que aparecem nos gráficos vão do valor mı́nimo ao valor máximo, e as curvas
traçadas são do valor médio calculado.

3H = 0 usado como entrada no algoritmo de Dijkstra implementado.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 197



 50

 100

 150

 200

 20  40  60  80  100

ta
m

an
ho

 d
o 

es
ca

lo
na

m
en

to

número de nós

GPHY
LDF
REUSE

(a) minSINR = 5dB e α = 3
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(b) minSINR = 10dB e α = 3
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(c) minSINR = 15dB e α = 3
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(d) minSINR = 20dB e α = 3
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(e) minSINR = 5dB e α = 5
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(f) minSINR = 10dB e α = 5
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(g) minSINR = 15dB e α = 5
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(h) minSINR = 20dB e α = 5

Figura 3. Tamanho do escalonamento em função do número de nós.
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Em seguida, são apresentados os resultados obtidos com o aumento em número
de nós da topologia em grade. As grades utilizadas são sempre do tipo NxN, onde N é o
número de nós dispostos em cada linha. Os gráficos da Figura 3 mostram o tamanho do
escalonamento em função do tamanho da grade, em número de nós (N2), para diferentes
valores de minSINR e α. Nestes resultados, a rota usada pelos algoritmos GPHY e LDF
é a de menor de caminho (H = −1), enquanto que o mecanismo REUSE usa uma rota
calculada de acordo com a métrica proposta.

Observa-se que o tamanho do escalonamento cresce com o tamanho da grade e
com o aumento do minSINR e diminui com o valor de α. Para pequenos valores de α
e maiores valores de minSINR, fica cada vez mais difı́cil escalonar enlaces simultanea-
mente. Desta forma, para minSINR = 20dB e α = 3 (Figura 3(d)), o desempenho de
todos os algoritmos se aproxima. Com o aumento da grade, as rotas das fontes ao destino
(gateway) ficam mais longas, aumentando assim o tamanho do escalonamento.
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(b) 15 fontes, minSINR = 10dB e grau máx.=9
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(c) 15 fontes, minSINR = 5dB e grau máx.=9
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Figura 4. Tamanho do escalonamento em função do α.

Em todos os cenários, a nossa proposta requer um número menor de slots para
escalonar todos os enlaces da rede de acordo com suas respectivas demandas de tráfego.
Isso garante uma maior vazão, proporcional à diminuição no número de slots, para todos
os fluxos. Quanto maiores as rotas, maior é o ganho obtido pelo mecanismo proposto. Por
outro lado, o algoritmo LDF apresenta um pior desempenho com tamanhos de escalona-
mento bastante superiores aos demais, que crescem quase que linearmente com o número
de nós na grade.
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Os gráficos das Figuras 4 e 5 mostram o tamanho médio do escalonamento obtido
em 300 topologias pseudo-aleatórias com o seu respectivo intervalo de confiança calcu-
lado com um nı́vel de confiança de 95%4. As rotas utilizadas pelos mecanismos GPHY
e LDF são as de menor caminho (H = −1). Nesses gráficos, são variados o número de
fontes e o grau máximo em função do α e do minSINR, respectivamente.

A partir de uma análise de todos os resultados obtidos nesses cenários, algumas
considerações podem ser feitas com relação ao desempenho dos mecanismos. Em to-
dos os cenários, o mecanismo proposto, o REUSE, fornece um menor escalonamento, da
ordem de 20 a 30% inferior ao algoritmo GPHY. Isso demonstra a superioridade deste
mecanismo também em redes com topologias aleatórias. Por outro lado, o mecanismo
LDF apresenta um desempenho bem inferior aos demais. A variação do grau máximo na
geração das topologias tem pouca influência nos resultados e, como esperado, o tamanho
médio do escalonamento diminui para maiores valores de grau máximo. Isso acontece,
pois a conectividade da rede aumenta, diminuindo o número de saltos das rotas. A in-
fluência dos parâmetros minSINR e α é semelhante aos cenários de topologia em grade.
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Figura 5. Tamanho do escalonamento em função do minSINR.

Uma última avaliação realizada consistiu em verificar quanto o ganho do meca-
nismo proposto se deve à extensão do algoritmo GPHY e quanto se deve à métrica proposta
para a escolha das rotas. As curvas da Figura 6 mostram o tamanho médio do escalona-
mento em função do minSINR para os algoritmos GPHY, REUSE e o algoritmo GPHY

4Devido ao pequeno tamanho dos intervalos, eles praticamente não aparecem nas curvas.
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sem a escolha da rota pela métrica proposta (curva GPHY2). Esses resultados mostram
que cada uma das partes da proposta produz parcela significativa dos ganhos obtidos,
sendo as proporções de contribuição dependentes dos cenários utilizados.
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 50

 75

 100

 125

 5  10  15  20

nr
. m

éd
io

 d
e 

sl
ot

s

minSINR (dB)

GPHY
GPHY2
REUSE

(b) 25 fontes, α = 4.5 e grau máx.=6

Figura 6. Comparação nos ganhos do REUSE.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
A escolha apropriada de um algoritmo de escalonamento de enlaces permite aumentar a
capacidade das redes em malha sem fio. No entanto, o desempenho fornecido por esses
mecanismos está diretamente ligado às rotas utilizadas pelos fluxos que atravessam a
rede. Consequentemente, o uso isolado de mecanismos de escalonamento não garante um
aumento significativo da capacidade. Por esse motivo, este trabalho investiga a perda de
eficiência causada pela falta de interação entre esses dois algoritmos.

Este trabalho propõe um mecanismo conjunto de roteamento e escalonamento,
denominado REUSE, que explora o reuso espacial, favorecendo a simultaneidade na
ativação dos enlaces. Além disso, o mecanismo proposto leva em conta a demanda de
tráfego e os nı́veis de interferência permitidos na decisão de escalonamento. Os resulta-
dos obtidos demonstram a superioridade do mecanismo proposto em relação a outros dois
algoritmos da literatura.

Como trabalhos futuros, pretende-se propor novas métricas de roteamento, as-
sim como novos algoritmos de escalonamento, buscando o emprego conjunto destes e
comparando-os com outras propostas da literatura.
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Abstract. The user autonomy to publish contents in file sharing systems allows
contents to be published inaccurately/incorrectly, either due to diverse users’
opinions (subjectivity), or due to malice. The lack of a proper mechanism to deal
with these issues leads to download of undesired contents, waste of resources
(such as time and bandwidth), and decreased user satisfaction. To bridge this
gap, we propose a mechanism to regulate content dissemination based on users’
perception. The proposed tag-based mechanism controls the dissemination of
poorly, misdescribed content while it aids the dissemination of sufficiently and
correctly characterized ones. Results obtained by means of simulation provide
evidence about the efficacy and efficiency of the proposed mechanism.

Resumo. A autonomia que usuários possuem para publicar conteúdos em
sistemas de compartilhamento de arquivos possibilita a publicação de ar-
quivos descritos de forma imprecisa/incorreta, quer seja devido a diferentes
percepç̃oes dos usúarios (subjetividade), quer seja por ações maliciosas dos
mesmos. A falta de um mecanismo apropriado para lidar com essas questões
leva à recuperaç̃ao de contéudos indesejados, desperdı́cio de recursos (tais
como tempo e largura de banda), eà diminuiç̃ao do grau de satisfação de
usúarios. Para preencher essa lacuna, propõe-se um mecanismo para regular a
disseminaç̃ao de contéudos com base na percepção dos usúarios. O mecanismo
proposto, apoiado pelo emprego de tags, controla a disseminação de contéudo
mal descrito ao mesmo tempo que favorece a disseminação de outros suficien-
temente e corretamente avaliados. Resultados obtidos por meio de simulações
evidenciam a efićacia e eficîencia do mecanismo proposto.

1. Introdução

SistemasPeer-to-Peer(P2P) de compartilhamento de arquivos têm sido responsáveis
por uma fatia representativa do tráfego na Internet [Schulze and Mochalski 2007,
Schulze and Mochalski 2009]. Esses sistemas são formados, em sua maioria,
por comunidades de usuários que compartilham de diferentes interesses e pre-
ferências [Andrade et al. 2005]. Em todas essas comunidades, seus integrantes têm au-
tonomia para publicar novos conteúdos, descrevendo-os de acordo com suas próprias
percepções.
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Em decorrência dessa autonomia, torna-se natural o surgimento de conteúdos des-
critos indevidamente [TorrentFreak 2009]. Tal fenômeno é consequência das diferentes
percepções que usuários têm sobre um mesmo conteúdo ou, ainda, de ações maliciosas de
grupos de atacantes. Por exemplo, usuários maliciosos podem promover peças publicitá-
rias utilizando, para tal, descrições falsas e atrativas para grandes proporções de usuários.
Se não tratado devidamente pelos administradores, o grau de satisfação dos usuários pode
diminuir e, em casos extremos, levar usuários a abandonar o sistema.

Para contornar esse problema, diversas soluções foram propostas para identificar
(e marginalizar) conteúdospolúıdos1. Uma limitação comum a essas soluções é a falta de
um tratamento adequado àsubjetividadeem torno do conceito de poluição. Por exemplo,
uma música publicada com o metadado “rock” pode ser contestada por um grupo de
usuários, que a classificaria exclusivamente como “pop”. Por outro lado, um usuário
pode considerar o metadado “chato” inapropriado para um vı́deo, enquanto outro usuário
pode considerá-lo uma descrição perfeita.

Diante do exposto, nota-se a importância de lidar com a diversidade de opiniões,
a fim de evitar o descontentamento dos usuários e o desperdı́cio de recursos com a
recuperação de conteúdos indesejados. Sistemas de anotação social (social tagging sys-
tems) – nos quais os usuários descrevem os conteúdos acessados usando anotações (tags)
– têm sido largamente adotados para flexibilizar a descrição dos conteúdos em platafor-
mas como Delicious, YouTube, e Flickr [Benevenuto et al. 2008, Koutrika et al. 2008].
Apesar das potencialidades, o uso de anotações colaborativas em sistemas de comparti-
lhamento de arquivos, visando a promoção de uma melhor qualidade de experiência aos
seus usuários, não foi, até onde sabemos, investigada pela comunidade de pesquisa.

Indo além da polarização binária (entre positiva e negativa) para opiniões de
usuários, propõe-se D́EGRADÉ, um mecanismo baseado em anotações para a contenção
da disseminação de conteúdo indesejado em sistemas de compartilhamento de arquivos.
Em contraste com as soluções para contenção de poluição existentes, nossa abordagem
– apoiada pelo emprego detags – permite que os usuários expressem de forma mais
flexı́vel e confiável a percepção sobre conteúdos sendo disseminados, assim lidando com
as questões de subjetividade mencionadas anteriormente. A disseminação mais ampla
do conteúdo será favorecida quando existir uma percepção formada da comunidade em
relação ao conteúdo disseminado, e controlada quando houver maior incerteza sobre o
vocabulário que descreve o conteúdo.

As demais seções deste trabalho estão organizadas conforme descrito a seguir. A
Seção 2 discute as principais estratégias propostas para combater a poluição de conteúdo,
e descreve o uso detagsno contexto de sistemas baseados em anotações. O mecanismo
proposto e o conjunto de equações que governa seu comportamento são apresentados
na Seção 3 e, em seguida, na Seção 4, são discutidos os resultados obtidos por meio
de simulações. Por fim, a Seção 5 apresenta as considerações finais e perspectivas de
trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
O presente trabalho se relaciona particularmente a dois tópicos: controle de poluição em
sistemas de compartilhamento de arquivos e sistemas baseados em anotações. Esta seção

1No contexto deste trabalho, “poluição” se refere a conteúdos publicados com metadados inadequados.
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comenta sobre trabalhos relacionados a esses tópicos e sua organização reflete esse fato.

2.1. Contenç̃ao de Poluiç̃ao em Sistemas de Compartilhamento de Arquivos

Soluções para contenção de poluição têm sido largamente investigadas pela comunidade
de RedesPeer-to-Peer(o leitor mais interessado pode referir-se aosurveypublicado
em [Hoffman et al. 2007]). Em geral, as mesmas podem ser classificadas entre basea-
das em opiniões (feedbacks) dos usuários e baseadas em moderação.

Credence [Walsh and Sirer 2006], Scrubber [Costa et al. 2007] e Hy-
brid [Costa and Almeida 2007] são alguns dos exemplos mais importantes de sistemas
de reputação baseados emfeedbacksdos usuários. O Credence baseia-se na idéia de que
pares honestos emitirão votos similares ao estabelecer a autenticidade de um determinado
conteúdo. Nesse caso, pares com maior similaridade podem ser mais confiáveis do que
outros com menor similaridade. O Scrubber, análogo ao Credence, adota uma abordagem
mais agressiva para penalizar poluidores. O Hybrid, por sua vez, combina reputação do
conteúdo com reputação do par, de modo a penalizar pares que apenas ocasionalmente
fazem upload de conteúdo poluı́do. Uma crı́tica comum a essas soluções reside na
vulnerabilide a ataques dewhitewashing[Josang et al. 2007], uma vez que conteúdos
recém publicados iniciam com reputação neutra. Mais importante, nenhum desses
implementa um modelo que permita expressar subjetividade na avaliação dos conteúdos
sendo disseminados.

Como uma primeira iteração sobre o tópico de contenção de poluição, pro-
pusemos, em um trabalho anterior, FUNNEL [Santos et al. 2009, Santos et al. 2010] –
um mecanismo para tornar mais efetiva a contenção de poluição no estágio inicial de
disseminação de conteúdos em comunidades BitTorrent. Embora FUNNEL seja resistente
a ataques dewhitewashing, não fez parte daquele trabalho, como uma premissa simplifi-
catória, abordar a questão de subjetividade dos usuários na avaliação de conteúdos.

No rol de soluções baseadas em moderação, as mesmas variam desde estratégias
mais centralizadas – nas quais administradores inspecionam todos os conteúdos publica-
dos pelos usuários – até mais colaborativas – nas quais usuários podem enviar comentários
ou mesmo denunciar algum conteúdo da comunidade. Em todas as abordagens, no en-
tanto, a figura do administrador pode representar um fator limitante, especialmente em
comunidades com intensa atividade de publicação de conteúdo.

Em resumo, observa-se que as soluções que tratam sobre contenção de poluição
em sistemas de compartilhamento de arquivos não lidam adequadamente com a diver-
sidade de opiniões dos usuários. Na subseção seguinte é descrito como o uso detags
permite resolver esse problema no contexto de sistemas colaborativos.

2.2. Sistemas Colaborativos Baseados em Anotações

O uso detagscriadas pelo usuário para classificação de diferentes tipos de recursos na
Internet (páginasweb, documentos, fotos, vı́deos, etc.) emergiu como uma alternativa aos
metadados gerados por profissionais e pelos próprios autores para descrever recursos dis-
ponibilizadosonline [Mathes 2004]. Desde então,tags têm sido largamente exploradas
em plataformas colaborativas como Delicious, YouTube, Flickr, entre outros. Uma vez
que tais plataformas dependem essencialmente do comportamento e da estrutura social
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dos usuários que os utilizam, é comum classificar astagsmais populares nessas platafor-
mas como “folksonomia” [Mathes 2004] – termo formado pela combinação das palavras
folk (povo) etaxonomia.

Em virtude da crescente popularidade dos sistemas de anotação social, os mes-
mos têm recebido grande atenção por parte da comunidade cientı́fica. Enquanto alguns
autores têm se concentrado em entender a semântica detagsassociadas a tipos de recur-
sos diferentes [Heckner et al. 2008], outros têm dedicado atenção ao estudo da estrutura
e da dinâmica [Golder and Huberman 2005, Marlow et al. 2006], apenas para mencionar
alguns dos rumos de pesquisa existentes na área.

É consenso na literatura quetags melhoram substancialmente o processo de
busca e obtenção de recursos disponı́veis publicamente em plataformas colaborativas,
e têm potencial para aperfeiçoar sistemas de reputação [Marlow et al. 2006]. Tal é jus-
tificado pelo fato detagsadicionarem uma camada adicional de informação descritiva
sobre o conteúdo, além de permitirem lidar com a subjetividade associada à descrição
dos recursos. Apesar das potencialidades, um dos principais problemas existentes é
a atribuição detags imprecisas/incorretas a recursos. Esse comportamento, conhecido
na literatura comotag spamming, tem sido amplamente abordado em pesquisas recen-
tes [Bian et al. 2008, Benevenuto et al. 2008, Koutrika et al. 2008].

Existem dois desafios relacionados à adoção detagscomo um mecanismo para
lidar com a subjetividade em sistemas de compartilhamentos de arquivos: identificar o
momento em que a nuvem detagsefetivamente reflete a natureza de um conteúdo, e lidar
com os danos causados por ataques detag spamming. As seções seguintes detalham como
esses desafios são abordados pela solução proposta.

3. Modelo Proposto

Esta seção introduz o modelo para contenção dedownloadsbaseado na variação do voca-
bulário dos conteúdos. Primeiramente será apresentada a dinâmica tipicamente observada
em vocabulários de sistemas que empregam técnicas de anotações colaborativas. Em se-
guida, será definida uma métrica que expressa a variação do vocabulário. Por fim, será
discutida a idéia chave do mecanismo DÉGRADÉ: quanto maior a variação (e consequen-
temente o valor da métrica), menosdownloadssão autorizados.

3.1. Dinâmica dos vocabuĺarios

No modelo aqui proposto, usuários do sistema descrevem os conteúdos através detags.
Dado um conjuntoT de tagspossı́veis para descrever um conteúdo qualquer, definimos
a atribuição de um usuário através de um vetor den elementos binários indexados por
essastags. Dessa forma, o vetor~vi = 〈vi,t1 , . . . , vi,tn〉 (assumindo|T | = n) possui o
elementovi,tj igual a1 caso atag tj esteja nai-ésima atribuição feita por usuários, ou
0 caso contrário. A partir desse conceito, é possı́vel definir o vocabulário que descreve
um conteúdo qualquer em função das frequências relativas de suastags, que representa
a razão entre o número de ocorrências de umatag em relação ao total detagsdo voca-
bulário. Considere a matrizM formada porm atribuições:
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A Equação 1 define a frequência relativa de umatagtk após am-ésima atribuição.

fm,tk =

∑

1≤i≤m vi,tk
∑

1≤i≤m
1≤j≤n

vi,tj

(1)

Exemplificando, dado um conjuntoT = {t1, t2, t3, t4} e as atribuições
{〈1, 0, 0, 0〉, 〈1, 0, 1, 0〉, 〈1, 1, 1, 0〉}, as frequências relativas calculadas sãof3,t1 = 3

6
,

f3,t2 = 1
6
, f3,t3 = 2

6
e f3,t4 = 0. A cada nova atribuição, as frequências relativas das

tagssão atualizadas. Dessa forma, se uma nova atribuição〈0, 1, 0, 1〉 for realizada, as
frequências relativas assumem os valoresf4,t1 = 3

8
, f4,t2 = 2

8
, f4,t3 = 2

8
e f4,t4 = 1

8
.

À medida em que o número de atribuições cresce, os valores das frequências relativas
variam e tendem a se estabilizar conforme ilustrado na Figura 1. Os resultados foram
obtidos através de análises em traços coletados do Delicious2.
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Figura 1. Converg ência das frequ ências relativas das tags

Em [Golder and Huberman 2006], os autores analisaram empiricamente diversos
traços semelhantes e constataram que as frequências relativas dastagsrelacionadas a um
conteúdo estabilizam por volta da centésima atribuição. A seguir é apresentada a métrica
de variação dessas frequências e a estratégia para contenção dedownloads̀a luz do seu
valor.

2Disponı́vel em http://www.tagora-project.eu/data/#delicious
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3.2. Métrica de variação

Esta subseção discute a métrica utilizada para avaliar diferentes estágios da dinâmica dos
vocabulários. Considerando uma janela comw atribuições~v1, ~v2, . . . , ~vw e uma sequência
de frequênciasΦt = 〈f1,t, f2,t, . . . , fw,t〉 que reflete a sequência de atribuições, defini-
mos a variação de umatag t em função do desvio padrão das suas frequências relativas
(σ(Φt)). O cálculo da métrica que avalia a variação no vocabulário em uma janela com
w atribuições resulta do somatório dos desvios padrão observados para cadatagao longo
dasw últimas atribuições, conforme Equação 2 a seguir.

∆w =
∑

t∈T

σ(Φt) (2)

Diversas outras medidas de dispersão podem ser utilizadas em alternativa ao des-
vio padrão. Algumas delas, como a variância e a amplitude máxima, foram consideradas
no contexto deste trabalho e descartadas por fatores discutidos a seguir. A primeira delas
possui um efeito semelhante no cálculo de∆, porém apresenta a unidade de medida igual
ao quadrado da unidade original, causando uma difı́cil interpretação dos seus valores.
A segunda mostra-se inadequada, pois representa uma aproximação da variabilidade do
conjunto, além de ser sensı́vel apenas a valores extremos.

A matriz M7,4 abaixo ilustra uma sequência de7 atribuições (da linha 1 a li-
nha 7). A partir dela, deriva-se ao lado outra matriz em que um elementofi,tj representa a
frequência relativa considerando asi primeiras atribuições datag tj , calculada de acordo
com a Equação 1.

M7,4 =





















1 1 0 0
0 1 1 0
0 1 0 0
1 0 0 1
0 0 1 1
1 1 1 1
0 1 0 0
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Dessa forma, para o exemplo apresentado temos:

∆7 = σ(Φt1) + σ(Φt2) + σ(Φt3) + σ(Φt4)

= 0, 10436 + 0, 10667 + 0, 086232 + 0, 11196

= 0, 409222

3.3. Controlando o ńumero dedownloads

O mecanismo aqui proposto busca fornecer uma visão confiável (estável) sobre o voca-
bulário aos usuários do sistema. Ao invés de simplesmente oferecer uma descrição ins-
tantânea do conteúdo, o histórico das atribuições é empregado no cálculo da variação do
vocabulário. A fim de reduzir as chances de um usuário recuperar um conteúdo que ainda
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não foi devidamente descrito, o mecanismo atua autorizandodownloadsgradativamente
de acordo com a métrica∆. Nesse contexto, o mecanismo emprega duas variáveis:D eA,
definidas a seguir.D representa o número dedownloadsatualmente ocorrendo, enquanto
queA representa o número máximo dedownloadsconcorrentes autorizados pelo meca-
nismo. O valor deD é incrementado quando um novodownloadinicia e decrementado
quando ele termina. O valor deA é definido com base em um comportamento esperado,
conforme a seguir. Sejamδ um parâmetro de limiar, eAmin e Amax os limites para os
valores deA enquanto o mecanismo estiver atuando, temos:

• Se∆ → 1, entãoA → Amin;
• Se∆ → δ+, entãoA → Amax;
• Se∆ < δ, entãoA = ∞.

O comportamento almejado paraA é obtido através da Equação 3.

A =

{

∞ se∆ < δ,
(∆−δ)×Amin+(1−∆)×Amax

1−δ
caso contrário.

(3)

O parâmetroδ ∈ [0; 1) deve ser ajustado de acordo com o rigor exigido pelo
administrador do sistema. Se configurado com seu valor mı́nimo, a condição∆ < δ

nunca será satisfeita e o mecanismo sempre atua controlando osdownloads. Em contraste,
à medida queδ se aproxima do seu limite superior, menos rigoroso se torna o mecanismo,
permitindo quedownloadsprossigam indiscriminadamente. Dessa forma, ao requisitar
um conteúdo, o mecanismo calcula o valor deA e o compara com o valor deD. O pedido
em questão é, então, autorizado casoD < A.

4. Avaliação do Modelo

Esta seção apresenta uma avaliação do mecanismo proposto, com o objetivo de responder
a três questões fundamentais. Primeiro, qual a eficácia do mecanismo ao tentar fornecer
uma visão mais estável do vocabulário aos seus usuários. Segundo, qual a sobrecarga
decorrente do retardo das entradas dos usuários. Terceiro, como o mecanismo se com-
porta na presença de ataques em conluio. Para responder a essas perguntas, um extenso
conjunto de simulações foi executado. A seguir, são apresentados os cenários avaliados,
a descrição dos traços adotados e do simulador, bem como os resultados obtidos.

4.1. Ceńarios avaliados

Os cenários avaliados consistem emC pares legı́timos,M maliciosos eI usuários que ini-
ciam a distribuição de um conteúdo e permanecem disponı́veis durante toda a simulação.
Neste estudo, o valor deI foi fixado em 20 e o valor deM foi variado entre 0 e 1000 para
analisar o efeito do ataque em conluio. O valor deC foi definido de acordo com o traço
de atribuições utilizado. Os usuários maliciosos chegam no sistema antes de todos os
usuários legı́timos. Esse comportamento foi adotado na avaliação por representar o pior
cenário para o mecanismo. Em seguida, osC usuários legı́timos chegam seguindo uma
taxa definida pela funçãoλ(t) = α0

1+βt
, em que o fator de decaimentoβ foi definido como

0,01 e a taxa inicialα0 ajustada de modo que todos os usuários cheguem até o instante
t ≈ 4h [Andrade et al. 2009].
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Ao finalizarem seusdownloads, os usuários legı́timos classificam o conteúdo com
um conjunto detagsextraı́das de traços reais do Delicious (esses traços serão devida-
mente descritos na Subseção 4.2). Por outro lado, os usuários maliciosos realizam suas
atribuições assim que obtêm acesso ao sistema. Tal comportamento malicioso representa
uma vantagem explorada pelos atacantes, pois ignora a premissa de que o conteúdo pre-
cisa ser recuperado antes de ser avaliado e a atribuição detagsser realizada. Diferen-
temente dos usuários maliciosos, que saem do sistema após a atribuição dastags, os
usuários legı́timos permanecem indefinidamente fazendoupload para os demais. Para
fins de avaliação, foi utilizado um modelo de distribuição de conteúdo baseado em enxa-
mes (swarms), sendo o mesmo apresentado na Subseção 4.3.

4.2. Descriç̃ao dos traços

Para avaliar o mecanismo proposto, os usuários precisam atribuirtagsaos conteúdos re-
cuperados. Ao invés de gerar conjuntos sintéticos de dados, foi utilizado e estudado um
conjunto de traços coletados do Delicious, sob o contexto do Projeto Tagora, durante
2006. Em sua totalidade, o traço contém 532.924 usuários, 2.481.698tagsdiferentes,
17.262.480 itens (endereços de sı́tios da Internet, neste caso) e 140.126.586 atribuições,
somando 1,1 GB de dados.

A estratégia para escolha do conjunto de traços a ser utilizado na avaliação é des-
crita a seguir. Inicialmente, separamos um conjunto de 2000 itens que apresentam os
maiores números de atribuições. Cada um desses itens corresponde a um traço, com-
posto de sequências de atribuições detags. Esses traços foram agrupados através de uma
técnica conhecida como “hierarchical clustering” de acordo com três parâmetros: número
detagsdiferentes utilizadas pelos usuários, número médio detagsem cada atribuição, e a
proporção detagsdiferentes em relação ao número total detagsutilizadas. Identificamos
6 grupos significativos dentre o total de traços considerados. Para cada grupo, escolhe-
mos como uma observação representativa o traço com a menor distância Euclidiana para
o ponto representado pelos valores médios de todas as observações do grupo. A Tabela 1
ilustra os grupos identificados em função da média dos seus parâmetros.

Tabela 1. Lista de grupos de traços

Grupo # de traços # detagsdiferentes # detags/atribuição Fração detagsúnicas
G1 13 2299 3,285 0,065
G2 44 1449 3,283 0,086
G3 231 853 3,444 0,074
G4 686 457 3,380 0,068
G5 371 360 3,397 0,078
G6 654 317 3,454 0,083

4.3. Modelo do simulador

O modelo empregado na avaliação do mecanismo foi inicialmente proposto por Qiu e
Srikant [Qiu and Srikant 2004] e estendido por Guoet al. [Guo et al. 2005]. Trata-se de
um modelo de fluidos para representação de enxames de usuários utilizando o protocolo
BitTorrent. Utilizando esse modelo, é possı́vel calcular analiticamente a evolução dos
downloadsdentro de intervalos de tempo. Para isso, são necessários alguns parâmetros
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de entrada para as equações, por exemplo o número de sugadoresx, o número de seme-
adoresy, as taxas deuploadµ e dedownloadc, e um ı́ndice de eficiência do sistema de
compartilhamento de conteúdoη, que define a probabilidade de dois sugadores estarem
interessados em trocar dados. Dessa forma, a quantidade de tráfego gerado no enxame
por unidade de tempo pode ser calculada pormin{µ(ηx + y), cx}.

Qiu e Srikant mostraram que para um conteúdo dividido emP partes, se cada

usuário mantém conexões comk outros,η ≈ 1 −
(

log P

P

)k
. No instante em que um

usuário chega, o mecanismo emprega a Equação 3 para determinar se este pode entrar
no sistema ou deve aguardar. Em caso positivo, o número de sugadores é incrementado.
Caso contrário, o usuário deve esperarT unidades de tempo para tentar novamente. O
processo se repete até que todos os usuários entrem no sistema e recuperem o conteúdo.

À medida que os usuários completam seusdownloads, as atribuições detagsvão
sendo realizadas. Considerando um conteúdo de tamanhoF , o modelo assume que o
i-ésimo usuário finaliza seudownloadapósi × F unidades de tráfego serem geradas no
sistema.

4.4. Resultados Obtidos
Nesta subseção, apresentamos os resultados alcançados através de simulações realizadas
com traços coletados do Delicious. O objetivo é responder às três perguntas anteriormente
enumeradas. Foram analisadas a eficácia do mecanismo e a sobrecarga proveniente da
sua polı́tica de contenção dedownloads, assim como a resistência a dois tipos de ataques
em conluio. No primeiro, os usuários buscam manipular a variância do vocabulário atri-
buindo conjuntos detagssempre aleatórias. No segundo, os usuários atribuem um mesmo
conjunto detags, definidas aleatoriamente, ao conteúdo.

As avaliações realizadas referem-se aos gruposG1 a G6, definidos na
Subseção 4.2, para designar seus traços mais representativos. Os efeitos dos ataques
para100 < M ≤ 1000 mantiveram-se inalterados e foram omitidos por restrições de
espaço. O estudo foi auxiliado por dois tipos de gráficos. O primeiro ilustra o valor da
métrica∆ no instante em que os usuários ganham acesso ao conteúdo. Um ponto(x, y)
no gráfico significa quey usuários obtiveram um valor∆ ≤ x. Dessa forma, quanto mais
ascendente a curva, mais usuários obtiveram uma visão estável do conteúdo. O segundo
tipo de gráfico quantifica o atraso decorrente da ação do mecanismo. Um ponto(x, y)
nesse gráfico significa quey usuários consumiram no máximox minutos desde as suas
chegadas até a recuperação total do conteúdo.

Os parâmetros utilizados na avaliação estão resumidos na Tabela 2. Dentre os
parâmetros do modelo,w representa o tamanho da janela de atribuições que é conside-
rado no cálculo de∆w e os demais são empregados diretamente no cálculo deA. Os
parâmetros da simulação determinam o tamanho do conteúdo (F ), a largura de banda dos
usuários (µ e c), o ı́ndice de interesse entre os sugadores (η, calculado segundo equação
proposta por Qiu e Srikant, em quek = 4 e o conteúdo é subdividido em peças de 16 KB)
e o tempo de espera dos usuários até retornar ao sistema (T ).

As Figuras 2 e 3 ilustram os efeitos do primeiro e do segundo ataques, respecti-
vamente, sobre três grupos de traços (G1, G3 e G6). Cada coluna da figura representa
um grupo. Os demais grupos apresentaram comportamentos semelhantes e foram omi-
tidos por restrições de espaço. A fim de responder o primeiro questionamento sobre a
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Tabela 2. Informaç ões sobre o ambiente considerado na avaliaç ão experimental

Parâmetros do modelo
w 50

Amin 10
Amax 500

δ 0,3

Parâmetros da simulação
F 512 MB
µ 256 Kbps
c 1024 Kbps
η 99,99%
T 1 min

eficácia do mecanismo ao tentar fornecer uma visão mais est´avel do vocabulário aos seus
usuários, comparamos as curvas com e sem mecanismo (ON eOFF, respectivamente) de
cada gráfico para um mesmo número de atacantes. Com isso, notamos o efeito significa-
tivo da estratégia de contenção em proporcionar uma visão mais estável do vocabulário.

A Figura 2 ilustra o efeito do primeiro ataque. O objetivo dos atacantes é inserir
tagsaleatórias e aumentar a variação do vocabulário, provocando um retardo nosdown-
loadsdos usuários em decorrência do mecanismo de contenção. A efetividade do ataque,
nesse caso, se traduz em mais usuários legı́timos fazendodownloaddo conteúdo quando a
variação do vocabulário que descreve o conteúdo é alta. Em termos de gráficos, se traduz
em curvas mais deslocadas para o ponto∆ = 1.

Os resultados mostram que, na ausência de controle do mecanismo (OFF), os
atacantes conseguem fazer com que mais usuários legı́timos acessem os conteúdos em
instantes em que é alta a variação do vocabulário que os descreve. Por exemplo, na
Figura 2(d), na ausência do mecanismo e com 50 atacantes (M = 50, OFF), apenas 4000
usuários fazemdownloaddo conteúdo quando a sua variação é menor ou igual a0, 3.
Em outras palavras, 8000 usuários acessam o conteúdo quando este apresenta variações
no vocabulário maiores que0, 3. Ao ativar o mecanismo (ON), os ganhos na retenção
dosdownloadssão bastante expressivos. Por exemplo, 11500 usuários fazemdownload
do conteúdo quando a sua variação é menor ou igual a0, 3 (em contraste com os 4000
iniciais). Posto de outra forma, apenas 500 obtêm acesso quando as variações são maiores
que0, 3. Um comportamento semelhante pode ser observado nos demais grupos de traços
presentes na figura.

A fim de avaliar a sobrecarga do mecanismo nos tempos dedownload dos
usuários, observamos as Figuras 2(j), 2(k) e 2(l). Elas ilustram o atraso à medida que
aumenta o número de atacantes.É possı́vel notar que esse atraso é inferior a 30 minutos
(∼ 18%) em maior parte dos cenários e, em um pior caso, chega a 100 minutos no traço
do grupo 1 (Figura 2(j)).

A Figura 3 ilustra o efeito do segundo ataque, em que a atribuição do mesmo con-
junto detagsrepetidas vezes causa uma redução na métrica∆. Dado que o mecanismo
deixa de agir quando∆ < δ, as curvas com e sem mecanismo,ON e OFF respecti-
vamente, aparecem próximas nos gráficos. Esse efeito pode ser observado nos diversos
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Figura 2. Resultados obtidos considerando a primeira estrat égia de ataque

grupos analisados e é evidenciado à medida que o número de atacantes cresce. Uma outra
evidência do ataque aparece nas Figuras 3(g), 3(h) e 3(i). As curvas na presença de atacan-
tes têm seus inı́cios próximos ao eixoy, destacando o efeito provocado pela estabilização
temporária do vocabulário.

As Figuras 3(j), 3(k) e 3(l) mostram, ainda, que esse ataque não produz o efeito
desejado: acelerar a disseminação de algum conteúdo (e.g., vı́rus oumalware) entre
os usuários.É possı́vel observar através das curvas que não há redução no tempo de
downloaddos usuários, o que demonstra a resistência do mecanismo a esse tipo de
manipulação.

5. Conclus̃oes e Trabalhos Futuros

O combate à disseminação de conteúdos poluı́dos em sistemas de compartilhamentos de
arquivos é um tópico que tem recebido forte atenção da comunidade cientı́tica. Em ge-
ral, a estratégia adotada no combate à poluição tem sido considerar osfeedbacksdos
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Figura 3. Resultados obtidos considerando a segunda estrat égia de ataque

usuários para diminuir a reputação de arquivos corrompidos, descritos de forma impre-
cisa e/ou incorreta, e mesmo arquivos contendo vı́rus ou outromalware. Entretanto,
tais propostas tem negligenciado a questão da subjetividade dos usuários na avaliação
de conteúdos sendo disseminados. Sem levar em conta esse aspecto, usuários podem
obter conteúdos que não necessariamente condizem com suas expectativas, gerando des-
contentamentos e até mesmo desperdı́cio de recursos. Para lidar com essa limitação, neste
artigo foi proposto D́EGRADÉ, um mecanismo baseado em anotações para a contenção da
disseminação de conteúdos indesejados em sistemas de compartilhamento de arquivos.

Os experimentos realizados mostraram a efetividade do uso detags como um
mecanismo para expressar subjetividade na avaliação de conteúdos sendo dissemina-
dos. Além disso, a solução proposta mostrou-se eficaz e eficiente na contenção da
disseminação mais ampla de conteúdos enquanto não havia uma caracterização mais
nı́tida sobre a natureza dos mesmos. Ao manter controle sobre a variação no vocabulário,
menos usuários foram autorizados a fazer odownload, em um momento em que seria mais
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alta a probabilidade de que os conteúdos que desejassem obter não correspondessem às
expectativas dos mesmos.

Apesar dos resultados promissores alcançados, existe uma ampla perspectiva de
pesquisa nesse tópico. Direções potenciais para trabalhos futuros incluem (i) a avaliação
do impacto de tamanhos diversos (em termos de quantidades detags) das anotações pos-
tadas por usuários a um determinado conteúdo sendo disseminado, (ii ) a avaliação da
eficácia da solução perante diferentes probabilidades de que usuários legı́timos atribuirão
tags aos conteúdos recuperados (fazendo uma analogia com os sistemas de reputação
existentes, probabilidade de que os usuários irão votar), (iii ) a proposta de um mecanismo
adicional que procure, a partir dosdownloadsrealizados e dastagsatribuı́das, sintetizar
uma medida da “qualidade da experiência” percebida pelos usuários, e (iv) a análise do
desempenho e do impacto da instanciação da solução proposta em um arcabouço P2P real
(por exemplo, BitTorrent).
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comentários sob o viés de sistemas de recuperação de informação e sistemas colaborativos
baseados em anotações.

Referências
Andrade, N., Mowbray, M., Lima, A., Wagner, G., and Ripeanu, M. (2005). Influences on

cooperation in bittorrent communities. InACM SIGCOMM workshop on Economics
of peer-to-peer systems (P2PEcon 2005), pages 111–115, New York, NY, USA. ACM.

Andrade, N., Santos-Neto, E., Brasileiro, F., and Ripeanu, M. (2009). Resource demand
and supply in bittorrent content-sharing communities.Computer Networks: The Inter-
national Journal of Computer and Telecommunications Networking, 53(4):515–527.

Benevenuto, F., Rodrigues, T., Almeida, V., Almeida, J., Zhang, C., and Ross, K. (2008).
Identifying video spammers in online social networks. InAIRWeb ’08: Proceedings of
the 4th international workshop on Adversarial information retrieval on the web, pages
45–52, New York, NY, USA. ACM.

Bian, J., Liu, Y., Agichtein, E., and Zha, H. (2008). A few bad votes too many?: towards
robust ranking in social media. InAIRWeb ’08: Proceedings of the 4th international
workshop on Adversarial information retrieval on the web, pages 53–60, New York,
NY, USA. ACM.

Costa, C. and Almeida, J. (2007). Reputation systems for fighting pollution in peer-
to-peer file sharing systems. In7th IEEE International Conference on Peer-to-Peer
Computing (P2P 2007), pages 53–60. IEEE.

Costa, C., Soares, V., Almeida, J., and Almeida, V. (2007). Fighting pollution dissemina-
tion in peer-to-peer networks. In22nd ACM Symposium on Applied Computing (SAC
2007), pages 1586–1590, New York, NY, USA. ACM.

Golder, S. and Huberman, B. A. (2005). The structure of collaborative tagging systems.
http://arxiv.org/abs/cs.DL/0508082.

Golder, S. A. and Huberman, B. A. (2006). Usage patterns of collaborative tagging sys-
tems.Journal of Information Science, 32(2):198–208.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 217



Guo, L., Chen, S., Xiao, Z., Tan, E., Ding, X., and Zhang, X. (2005). Measurements,
analysis, and modeling of bittorrent-like systems. In5th Conference on Internet Mea-
surement (IMC 2005), pages 4–4, Berkeley, CA, USA. USENIX Association.

Heckner, M., Neubauer, T., and Wolff, C. (2008). Tree, funny, toread, google: what are
tags supposed to achieve? a comparative analysis of user keywords for different digital
resource types. InSSM ’08: Proceeding of the 2008 ACM workshop on Search in
social media, pages 3–10, New York, NY, USA. ACM.

Hoffman, K., Zage, D., and Nita-Rotaru, C. (2007). A survey of attack and defense
techniques for reputation systems.ACM Computing Surveys.

Josang, A., Ismail, R., and Boyd, C. (2007). A survey of trust and reputation systems for
online service provision. InElsevier Decision Support Systems. Elsevier.
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Resumo. Neste artigo, avalia-se o uso de mecanismos de seleção de parceiros
para aumentar a disponibilidade de pedaços de interesse entre os participantes
em sistemas par-a-par de vı́deo sob demanda. Apresenta-se o mecanismo de
seleç̃ao de parceiros baseado no tempo de vida dos participantes e compara-
se seu desempenho com outros mecanismos similares através de simulaç̃ao.
Mostra-se que o mecanismo baseado no tempo de vida seleciona parceiros mais
eficientes do que os demais mecanismos e não exige nenhuma mensagem de
controle adicional, devidòa interatividade dos usúarios. Por isso, proporciona
uma continuidade de reprodução do v́ıdeo superior a 99% e uma taxa de acerto
de cache superior a 95% para os padrões de interatividade analisados. O me-
canismo baseado no tempo de vida atinge esse desempenho mesmo exigindo
tamanhos de cache até 80% menores do que os demais mecanismos.

Abstract. In this paper, we evaluate the use of partner selection mechanisms to
increase the availability of chunks of interest among peers in peer-to-peer video-
on-demand systems. We present the lifetime-based partner selection mechanism
and compare it with other similar mechanisms through simulation. We show
that the lifetime-based mechanism selects more efficient partners than the other
mechanisms and does not require any additional control message due to users’
interactivity. Thus, it provides a playback continuity higher than 99% and a
cache hit-ratio higher than 95% for the interactivity patterns analyzed. The
lifetime-based mechanism achieves this performance even requiring cache sizes
up to 80% smaller than the other mechanisms.

1. Introdução

Recentemente, sistemas par-a-par de vı́deo sob demanda têm atráıdo a atenç̃ao de
pesquisadores e desenvolvedores [Huang et al. 2008, Vratonjic et al. 2007]. A maioria
desses sistemas implementa a arquitetura de distribuição em malha1, na qual um fluxo
de v́ıdeoé dividido em pedaços (chunks) e cada participante requisita explicitamente os
pedaços de v́ıdeo desejados de seus parceiros [Moraes et al. 2008b]. Embora tais sistemas
empreguem uma arquitetura similarà arquitetura tipicamente usada pelos sistemas de
difusão, que atualmente são um grande sucesso, o desenvolvimento dos sistemas de vı́deo
sob demandáe um grande desafio principalmente porque os participantes podem interagir
com o sistema, pausando e saltando a reprodução do v́ıdeo [Huang et al. 2008].

∗Este trabalho foi realizado com recursos do CNPq, CAPES, FAPERJ, FINEP e FUNTTEL.
1No restante deste artigo, ao se referir aos sistemas de vı́deo par-a-par estará se referindo aos sistemas

baseados na arquitetura de distribuição em malha.
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Basicamente, a operação dos sistemas par-a-par de vı́deo est́a baseada no esta-
belecimento de parcerias entre seus participantes, também chamados, deste ponto em
diante, de pares, usuários e ńos. Os parceiros são os vizinhos de um nó na rede sobre-
posta constrúıda na camada de aplicação e um participante somente troca pedaços de
vı́deo com seus parceiros. Na difusão de v́ıdeo, os participantes recebem e reproduzem o
vı́deo a partir do instante de sua requisição. Portanto, o tempo da requisição geralmente
não corresponde ao inı́cio do v́ıdeo. Aĺem disso, na difus̃ao, os participantes não podem
controlar as aç̃oes de reprodução do v́ıdeo. Assim, os participantes têm interesse em um
dado contéudo durante um mesmo perı́odo de tempo e, consequentemente, o progresso da
reproduç̃ao do v́ıdeoé fortemente sincronizado entre os participantes [Zhang et al. 2005].
Por isso, a troca de pedaços entre os participantesé facilitada, uma vez que todos têm
interesse pelo mesmo trecho do vı́deo ao mesmo tempo. Por outro lado, nos sistemas de
vı́deo sob demanda, cada participante pode estar assistindo a um determinado trecho do
vı́deo, dado que os participantes podem iniciar a reprodução do v́ıdeo a qualquer instante e
tamb́em podem interagir com o sistema durante a reprodução do v́ıdeo. Assim, o ńumero
de participantes que simultaneamente se interessam por um mesmo trecho de um vı́deo
tende a ser menor por causa da dessincronização da reproduç̃ao entre os participantes.
Logo, o ńumero de parceiros que possuem pedaços de interesse tambémé menor.

Uma alternativa empregada pelos sistemas par-a-par de vı́deo sob demanda mais
recenteśe o uso docachede pedaços [Liu et al. 2008, Vratonjic et al. 2007]. Nesses sis-
temas, cada participante reserva espaço em disco para armazenar os pedaços de vı́deo
recebidos recentemente. Assim, os participantes que não estejam necessariamente as-
sistindo ao mesmo trecho do vı́deo podem ter pedaços para trocar, uma vez que todos ou
uma parte dos pedaços de vı́deo recebidos por um participante estão armazenados no seu
cache. No entanto, o uso docachepara lidar com a dessincronização da reproduç̃ao dos
parceiros possui alguns compromissos de custo e desempenho. O tamanho docachedos
participanteśe limitado e, portanto, algoritmos de substituição decache[Wu e Li 2009]
são necesśarios. Quanto maior a qualidade do vı́deo, maior a quantidade de espaço em
disco necesśaria para armazenar os pedaços recebidos por unidade de tempo. A TV de
alta definiç̃ao se tornou popular e, com isso, os usuários desejam v́ıdeos de alta qualidade
mesmo na Internet. Porém, para armazenar 30 minutos de um vı́deo de alta qualidade
transmitido a uma taxa de 5 Mb/s, por exemplo,é necesśario um espaço em disco da
ordem de 1 GB. Aĺem disso, a demanda por aplicações de distribuiç̃ao de v́ıdeo ñao
est́a mais restrita aos usuários de computadores pessoais. Elaé cada vez maior entre
usúarios dotados de dispositivos móveis, que possuem severas restrições de espaço em
disco [Moraes et al. 2008a]. Portanto,é necesśario desenvolver mecanismos para reduzir
o espaço em disco usado para armazenar os pedaços de vı́deo recebidos.

Neste artigo, avalia-se o uso de mecanismos de seleção de parceiros para aumen-
tar a disponibilidade de pedaços de interesse entre os participantes e também para reduzir
o tamanho docacheexigido pelos sistemas par-a-par de vı́deo sob demanda. Tais mecan-
ismos podem empregar métricas de seleção que considerem, por exemplo, o tempo em
que os participantes estão no sistema e suas interações para estabelecer parcerias entre
participantes interessados nos mesmos conjuntos de pedaços de vı́deo. S̃ao avaliados
quatro mecanismos: a seleção aleat́oria, a seleç̃ao baseada na capacidade dos partici-
pantes, a seleção baseada no tempo de vida e a seleção baseada no tempo de reprodução.
Mostra-se que o mecanismo de seleção baseado no tempo de vida, chamado de LIPS
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(LIfetime-based Peer Selection),é mais eficiente do que os demais mecanismos analisa-
dos e ñao exige nenhuma mensagem de controle adicional em virtude da interatividade
dos participantes. Por isso, proporciona uma continuidade de reprodução do v́ıdeo supe-
rior a 99% para a maioria dos padrões de interatividade analisados e, mesmo sendo o mais
eficiente, exige tamanhos decacheat́e 80% menores do que os demais mecanismos. O
LIPS foi proposto em um trabalho anterior [Moraes e Duarte 2009], no qual comparou-se
o seu desempenho apenas com o da seleção aleat́oria de parceiros usando como métrica
de desempenho a interseção de interesses. Essa métrica indica apenas uma relação entre
os tempos de reprodução dos parceiros e, portanto, não é posśıvel avaliar a disponibili-
dade de pedaços de vı́deo entre os participantes. Além disso, o impacto da variação do
tamanho docachede pedaços, um dos parâmetros mais importantes dos sistemas par-a-
par de v́ıdeo sob demanda, não foi avaliado. Portanto, o presente trabalho apresenta uma
avaliaç̃ao mais realista dos mecanismos de seleção de parceiros.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 discute os trabalhos
relacionados̀a seleç̃ao de parceiros em sistemas par-a-par de vı́deo. A Seç̃ao 3 apresenta
o modelo do sistema adotado neste trabalho. A Seção 4 descreve brevemente o mecanismo
de seleç̃ao de parceiros baseada no tempo de vida. A Seção 5 apresenta o ambiente de
simulaç̃ao usado na avaliação dos mecanismos. A Seção 6 compara o desempenho do
LIPS com o de outros três mecanismos de seleção para v́ıdeos com diferentes padrões de
interatividade. Por fim, a Seção 7 conclui este trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
Atualmente, a maioria dos sistemas par-a-par de vı́deo, tanto os de difusão quanto

os de v́ıdeo sob demanda, seleciona e atualiza os parceiros de um participante de forma
aleat́oria [Zhang et al. 2005]. A seleção aleat́oria se justifica para a difusão do v́ıdeo,
porque todos os participantes do sistema estão interessados em um dado trecho do vı́deo
no mesmo intervalo de tempo. Por outro lado, no vı́deo sob demanda, a seleção aleat́oria
é menos eficiente, uma vez que os participantes entram no sistema em instantes diferentes
e controlam a reprodução do v́ıdeo. Sendo assim, cada participante pode ter um conjunto
de pedaços de interesse diferente. Portanto, a probabilidade de um participante recém-
chegado ao sistema selecionar parceiros com interesses mútuos depende do número de
interaç̃oes j́a feitas pelos participantes e do tempo em que os demais participantes estão
no sistema. Esse tempoé levado em conta pelo LIPS para selecionar os parceiros e, por
isso, o torna mais eficiente do que a seleção aleat́oria, como seŕa visto adiante.

Existem propostas de mecanismos de seleção de pares para sistemas de difusão
de v́ıdeo [Liu et al. 2007, Cui et al. 2007] que buscam aumentar a eficiência do encam-
inhamento dos pedaços de vı́deo. Por isso, o processo de seleção de pareśe baseado em
métricas de desempenho relacionadas normalmenteà capacidade de transmissão, à con-
tinuidade de reprodução eà manutenç̃ao da qualidade do vı́deo [Cui et al. 2007]. Liuet
al. associam a garantia dos requisitos de qualidade de serviço da distribuição de v́ıdeoà
organizaç̃ao f́ısica dos ńos na rede [Liu et al. 2007]. Segundo os autores, nós fisicamente
próximos t̂em maiores chances de se tornarem melhores “encaminhadores” de vı́deo. Por
isso, busca-se construir a rede sobreposta de forma a otimizar as distâncias f́ısicas entre
os ńos vizinhos. O LIPS difere dessa proposta por ser especı́fico para a distribuiç̃ao de
vı́deo sob demanda. Com o LIPS, reduz-se o principal problema do vı́deo sob demanda,
queé a disponibilidade de pedaços de interesse entre os parceiros durante a reprodução do
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vı́deo. Esse objetivóe priorizado em relaç̃ao ao aumento da eficiência da distribuiç̃ao ao
se escolher parceiros, por exemplo, com maior banda passante disponı́vel e menor atraso.
Considera-se quée mais importante se ter pedaços de vı́deo para trocar usando um enlace
que ñao sejáotimo do que se ter um enlaceótimo, mas com poucos pedaços para trocar.
Essa afirmaç̃aoé comprovada ao se comparar o desempenho do LIPS e da seleção baseada
na capacidade dos participantes, apresentada na Seção 6.

Outro ponto a ser discutidóe a comparaç̃ao entre o uso do tempo de vida e do
tempo de reprodução como ḿetricas de seleção de parceiros. Enquanto o tempo de vida
expressa o intervalo de tempo decorrido entre a entrada do participante no sistema e o
tempo atual, o tempo de reprodução é dado pelo intervalo de tempo do inı́cio do v́ıdeo
at́e o ponto de reprodução atual. Assim, o tempo de vida leva em conta apenas o mo-
mento em que o participante entrou no sistema enquanto o tempo de reprodução leva
em conta toda e qualquer interação do participante com a reprodução do v́ıdeo. Ex-
istem propostas de sistemas par-a-par de vı́deo baseados na arquitetura emárvore que
definem as relaç̃oes de pai e filho de acordo com o tempo de reprodução dos partici-
pantes [Sharma et al. 2005, Guo et al. 2003]. A idéia b́asicaé que os filhos estejam em
pontos de reprodução anteriores aos dos pais. No entanto, dependendo do número e do
tipo das interaç̃oes, a freqûencia de reconstrução daárvore pode ser alta, o que aumenta
a sobrecarga de controle e influencia a continuidade de recepção do v́ıdeo. Ñao foi en-
contrado na literatura nenhum sistema baseado na arquitetura em malha que use o tempo
de reproduç̃ao como ḿetrica de seleç̃ao de parceiros. Apesar do tempo de reprodução ser
uma ḿetrica mais fiel do que o tempo de vida, o seu uso para selecionar os parceiros re-
quer que a fonte e os participantes estejam atualizados sobre o tempo de reprodução atual
de todos os participantes do sistema. Portanto, após toda interaç̃ao, o ponto de reprodução
de um participante deve ser difundido pela rede, o que aumenta consideravelmente a so-
brecarga de mensagens de controle. Por isso, o tempo de vida foi escolhido como métrica
de seleç̃ao do LIPS e, assim, evitar a sobrecarga de mensagens de controle.

3. Modelo do Sistema

Neste artigo, assume-se um sistema par-a-par de vı́deo sob demanda que funciona
da seguinte maneira. Todos os participantes do sistema são cooperativos e estão interes-
sados no mesmo vı́deo, quée divido em pedaços. Um participante deve contatar a fonte
para entrar no sistema. A fonte, por sua vez, envia para o participante que deseja entrar
no sistema um subconjunto de participantes ativos, chamados de candidatos. Esse sub-
conjuntoé determinado de acordo com o mecanismo de seleção de parceiros empregado
pelo sistema. O participante, então, envia uma requisição de estabelecimento de parcerias
para cada candidato. Os candidatos que respondem com reconhecimentos positivos são
considerados parceiros do novo participante. Um participante somente troca pedaços de
vı́deo com seus parceiros e possui umcachede pedaços, além dobufferde reproduç̃ao,
ambos de tamanho predeterminado e fixo. Obufferde reproduç̃aoé usado para armazenar
os pedaços que estão na imin̂encia de serem enviados para o tocador de vı́deo. Ocache,
por sua vez, armazena todos ou um subconjunto dos pedaços recebidos pelo participante.
Al ém disso, os participantes armazenam somente pedaços do vı́deo que estão assistindo e
ao entrarem no sistema não possuem nenhum pedaço previamente armazenado nocache,
exceto a fonte que possui todos os pedaços desde o inı́cio. A disponibilidade dos pedaços
armazenados nocacheé divulgada atrav́es da troca de mapas debuffer entre os par-
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ceiros. Cada participante também define uma janela de pedaços de interesse, contendo os
próximosW pedaços a serem requisitados por um participante. O tamanho da janela de
interessée definido em funç̃ao do tamanho dobufferde reproduç̃ao [Shah e P̂aris 2007].
Assume-se tamb́em que os pedaços da janela de interesse são escalonados de acordo com
o algoritmo de seleç̃ao do mais-raro-primeiro (rarest-first algorithm) [Zhang et al. 2005].

4. A Seleç̃ao Baseada no Tempo de Vida
O objetivo do mecanismo de seleção de parceiros baseado no tempo de vida,

chamado de LIPS (LIfetime-based Peer Selection) [Moraes e Duarte 2009],é formar parce-
rias entre participantes que tenham pedaços de interesse para trocar. Tal tarefa se torna
mais dif́ıcil em sistemas de vı́deo sob demanda, quando comparadaà difus̃ao de v́ıdeo ao
vivo, pois os participantes podem interagir com o vı́deo pausando, avançando ou retroce-
dendo a sua reprodução. Dessa forma, o número de participantes que simultaneamente
se interessam por um pedaço de vı́deo espećıfico é varíavel e, por isso, o ńumero de par-
ceiros dos quais se podem solicitar esse pedaço tende a ser menor do que na difusão de
vı́deo.

O processo de seleção de pares no LIPŚe baseado no tempo de vida (lifetime)
dos participantes. O tempo de vida indica há quanto tempo um usuário est́a no sistema
assistindo a um determinado vı́deo. Ele difere do tempo de reprodução, uma vez que ele
é similar a um reĺogio de unidades de tempo e não se altera devido a uma interação. A
suposiç̃ao fundamental do LIPŚe que participantes que entram no sistema em instantes
próximos assistem a trechos próximos do v́ıdeo e, provavelmente, estão interessados nos
mesmos pedaços de vı́deo. Portanto, esses participantes são selecionados como par-
ceiros e, assim, aumenta-se a probabilidade de estabelecimento de parcerias entre par-
ticipantes com pedaços de interesse para trocar. Além disso, se os parceiros estão as-
sistindoà mesma parte do vı́deo, eles estão interessados nos mesmos pedaços de vı́deo ao
mesmo tempo. Consequentemente, os pedaços de vı́deo recebidos anteriormente podem
ser descartados, porque ambos os participantes já assistiram/encaminharam tais pedaços.
Assim, o LIPS reduz o tamanho docacheexigido dos participantes do sistema.

Algoritmo 1 Atualizaç̃ao do conjunto de parceiros.
Requer: t = atualizar,A(t) > 0 en ∈ A(t)

novosParceiros← calcNovosParceiros(A(t),Pn(t))
α← 1
enquantonovosParceiros > 0 ouα < A faça

para todo ńo i ∈ A(t) e i /∈ Pn(t) e i 6= n faça
se|l(t)

n
− l(t)

i
| < αR e tamanho dePn(t) < NUM MAX PARCEIROS então

adicionar(i,Pn(t))
novosParceiros← novosParceiros− 1

fim do se
fim do para
α← α + 1
seα = A então

adicionar(fonte,Pn(t))
fim do se

fim do enquanto

Com o LIPS, o processo de atualização do conjunto de parceiros, definido pelo Al-
goritmo 1,é periodicamente executado por cada participante. Esse processoé necesśario,
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porque o ńumero ḿaximo de parceiros pode ainda não ter sido atingido ou porque alguns
dos parceiros podem ter falhado ou deixado o sistema. Além disso, um participante e seus
parceiros podem mudar seus pontos de reprodução e, consequentemente, podem deixar de
ter pedaços de interesse para trocar e, nesse caso,é interessante substituı́-lo. As entradas
do Algoritmo 1, no instante de atualização t, s̃ao o conjunto de participantes ativos no
sistema,A(t), e o conjunto atual de parceiros do nó n, Pn(t). O algoritmo possui dois
procedimentos principais. O primeiro calcula o número de parceiros a serem seleciona-
dos no instantet, representado pela variávelnovosParceiros. Os passos desse proced-
imento foram omitidos em virtude da falta de espaço e estão representados pela função
calcNovosParceiros(A(t),Pn(t)). O segundo procedimento seleciona os parceiros den

de acordo com o tempo de vida dos participantes ativos no sistema. Para tanto, utiliza-se a
técnica de anel expansivo. Dois parâmetros s̃ao definidos, o fator de expansão do anelα e
o limite do anelR, para determinar se o tempo de vida de um nó i, l(t)i, é suficientemente
próximo do tempo de vida den, l(t)n, de acordo com a equação|l(t)n − l(t)i| < αR. Os
primeiros parceiros selecionados são aqueles dentro do limite inicialR do anel. A cada
passo do laço, se o número de parceiros a serem selecionadosé diferente de zero ou se
o par̂ametroα aindaé menor do que o limiarA especificado, o parâmetroα é incremen-
tado para expandir o limite do anel. O processoé repetido at́e um dos crit́erios de parada
ser atingido. Se o algoritmo pára porqueα é igual aA, a diferença ḿaxima desejada
entre os tempos de vida den e de seus candidatos a parceiros foi atingida. Além disso,
o tamanho do conjunto de parceiros pode não ter atingido o tamanho ḿaximo posśıvel.
Nessa situaç̃ao, dependendo dos valores deA, R e do tamanho docachede pedaços, a
diferença entre o tempo de vida den e dos seus candidatos a parceiros pode ser grande
e, provavelmente, tais participantes não ter̃ao pedaços de interesse para trocarem entre
si. Por isso, adiciona-se a fonte ao conjunto de parceiros den e, assim, o ńo n podeŕa
solicitar pedaços de vı́deo diretamentèa fonte.

5. O Ambiente de Simulaç̃ao

Para avaliar o desempenho dos mecanismos de seleção de parceiros, foi desen-
volvido um simulador especı́fico, escrito em C++, quée composto por dois ḿodulos. O
primeiroé responśavel pela geraç̃ao da carga sintética para representar o comportamento
interativo dos participantes durante a reprodução do v́ıdeo. O segundo implementa os
mecanismos de seleção de parceiros e o escalonamento e a troca de pedaços de vı́deo.

O padr̃ao de interatividade dos participantes afeta o desempenho dos mecanis-
mos de seleç̃ao de parceiros. Segundo esse padrão, os participantes alteram o ponto de
reproduç̃ao do v́ıdeo e, consequentemente, alteram o trecho do vı́deo no qual t̂em inter-
esse. Neste trabalho, utiliza-se a caracterização de comportamento de usuários de Costaet
al., que define padrões de comportamento para duas categorias de vı́deo: entretenimento e
educacional [Costa et al. 2004]. Tais vı́deos possuem diferentes durações, popularidades
e freq̈uências de interaç̃oes. Os v́ıdeos de entretenimento são parametrizados de acordo
com arquivos de carga dos servidores da TV UOL, o serviço de vı́deo sob demanda do
maior provedor de acessòa Internet da Aḿerica Latina. Os v́ıdeos educacionais, por
sua vez, t̂em seus parâmetros extráıdos de arquivos de carga do eTeach, um servidor de
contéudo educacional localizado na Universidade de Winsconsin, EUA. A frequência de
cada tipo de interação e as distribuiç̃oes e seus respectivos parâmetros, extráıdas do tra-
balho de Costaet al., s̃ao apresentadas nas Tabelas 1 e 2.
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Quatro mecanismos de seleção de parceiros s̃ao avaliados: o LIPS, a seleção
aleat́oria, a seleç̃ao baseada na capacidade dos participantes e a seleção baseada no tempo
de reproduç̃ao. O LIPSé implementado de acordo com o Algoritmo 1, assim como a
seleç̃ao baseada no tempo de reprodução. Poŕem, ao inv́es de se considerar o tempo de
vida dos participantes, considera-se o tempo de reprodução no qual se encontra o vı́deo
no instante da atualização. Dessa forma, os participantes selecionam como parceiros out-
ros participantes em pontos de reprodução pŕoximos ao seu. Na seleção aleat́oria, um
participante sorteia seus parceiros entre os participantes disponı́veis no sistema, tanto no
instante de entrada quanto no instante de atualização. Os participantes disponı́veis s̃ao
os que est̃ao ativos e que ñao atingiram o ńumero ḿaximo de parceiros definido pelo sis-
tema. Na seleç̃ao baseada na capacidade, um participante seleciona como parceiros os
participantes de maior capacidade deuploaddispońıveis. Assume-se, nesse caso, que a
capacidade dedownloaddos participanteśe sempre suficiente para receber os pedaços
enviados pelos parceiros na taxa máxima de transmissão.

Table 1. Frequ ência e tipo de interaç ões dos participantes.

Entretenimento Educacional
(TV UOL) (eTeach)

Tamanho do v́ıdeo 5 minutos 20 minutos
Interações por usúario 1,29 4,74
Pausa 83% 57%
Salto para trás 13% 25%
Salto para frente 4% 18%

Table 2. Distribuiç ões que caracterizam o comportamento dos participantes.

Entretenimento Educacional
(TV UOL) (eTeach)

Tamanho do v́ıdeo 5 minutos 20 minutos
Chegada dos Exponencial Lognormal
participantes (média = 10 s) (µ = 3, 95, σ = 0, 95,

média = 81,55 s)
Duração da pausa Weibull Weibull

(α = 11, 11, β = 0, 57, (α = 13, β = 0, 42
média = 25 s) média = 55 s)

Distância de saltos Exponencial Exponencial
para tr ás (média = 20 s) (média = 40 s)
Distância de saltos Exponencial Exponencial
para frente (média = 7 s) (média = 40 s)

6. Resultados

O desempenho do LIPŚe comparado, através de simulaç̃oes, com o desempenho
da seleç̃ao aleat́oria, da seleç̃ao baseada na capacidade deuploaddos participantes e da
seleç̃ao baseada no tempo de reprodução do v́ıdeo. Os quatro mecanismos são avaliados
para o v́ıdeo de entretenimento e o educacional, apresentados na Seção 5. As ḿetricas
usadas na avaliação indicam a eficîencia dos parceiros selecionados por cada mecanismo
e o impacto dessa seleção na continuidade de reprodução do v́ıdeo, um dos parâmetros
mais cŕıticos para se determinar a satisfação dos usúarios com o v́ıdeo recebido.
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Os seguintes parâmetros de simulaç̃ao s̃ao considerados na avaliação. A taxa de
reproduç̃ao dos dois v́ıdeosé igual a 350 kb/s e que um pedaço contém 10 s de v́ıdeo.
Assim, o tamanho de um pedaço de vı́deoé igual a 437,5 kB. Os tamanhos do vı́deo de
entretenimento e do educacional são, respectivamente,V = 30 e V = 120 pedaços. Du-
rante a simulaç̃ao, 200 participantes chegam aos sistemas para assistir aos vı́deos. Esse
é o ńumero de participantes durante toda a simulação e ñao o ńumero de participantes
simult̂aneos no sistema. O número de participantes simultâneos indica a popularidade do
vı́deo quée determinada pelo intervalo entre as chegadas dos participantes. Portanto, o
vı́deo de entretenimentóe o mais popular do que o vı́deo educacional, de acordo os da-
dos da Tabela 2. Assume-se que os participantes iniciam a reprodução do ponto inicial
do v́ıdeo2 e que nenhum falha ou deixa o sistema durante a reprodução do v́ıdeo. S̃ao
definidas quatro capacidades deuploaddiferentes de acordo com resultados experimen-
tais apresentados por Huanget al. [Huang et al. 2008]. Os participantes podem contribuir
com 200 (36%3), 360 (28%), 600 (25%) e 1000 kb/s (11%). A capacidade da fonteé
igual a 1000 kb/s. Para aumentar a eficiência da seleç̃ao, a cada atualização, os quatro
mecanismos substituem o parceiro de menor utilidade de um participante. A utilidade de
um parceiróe definida pelo ńumero de pedaços de interesse recebidos desse parceiro em
um intervalo de atualização, queé igual a 10 s. Para todos os mecanismos, o número
máximo de parceirośe igual a 4 [Zhang et al. 2005]. O número de participantes que se
conecta diretamentèa fonte tamb́emé limitado a 8. Considera-se que o tamanho dobuffer
de reproduç̃aoé igual a 60 s para todos os vı́deos e, portanto, o tamanho da janela de inter-
esséeW = 6 pedaços [Shah e Pâris 2007]. Consideram-se ainda os seguintes parâmetros
para o LIPS e a seleção baseada no tempo de reprodução. O limite do anelR é definido de
acordo com o intervalo ḿedio entre as chegadas dos participantes considerado para cada
vı́deo. Portanto,R=10 s para o v́ıdeo de entretenimento eR=80 s para o educacional.
O limiar do fator de expansão é igual aA = 10 para os dois v́ıdeos. O mesmo padrão
de interatividade gerado a cada rodada de simulaçãoé aplicado aos quatros mecanismos.
Para todos os pontos das curvas apresentadas, calcula-se um intervalo de confiança para
um ńıvel de confiabilidade de 95%, representado por barras verticais.

Assume-se que o tamanho docacheé fixo e igual para todos os participantes.
Sendo assim, umcachedeP pedaços significa que um participante pode armazenar até
P pedaços do v́ıdeo em seu disco rı́gido. EssesP pedaços de v́ıdeo correspondem aos
W pedaços que pertencem̀a atual janela de interesse e aosP −W pedaços anteriores ao
inı́cio da janela. Os demais pedaços são removidos docachèa medida que o v́ıdeoé repro-
duzido.É importante ressaltar que umcachede 100% do tamanho do vı́deo significa que
todos os pedaços recebidos podem ser mantidos nocache, independentemente do ponto
atual de reproduç̃ao, e ñao que um participante já possui todos os pedaços armazenados.

Primeiramente, analisa-se a eficiência dos parceiros selecionados por cada um dos
mecanismos de acordo com a taxa de acerto (hit ratio) e o número de pedaços de interesse
por parceiro. A taxa de acertoé definida como o percentual de pedaços de interesse que
um participante encontra armazenados nocachede seus parceiros, excluindo-se a fonte.
O número de pedaços de interesse por parceiro indica quantos fornecedores um pedaço
possui. Essas duas métricas, portanto, avaliam a disponibilidade de pedaços de interesse

2Mais de 98% dos usuários iniciam a reprodução do v́ıdeo do seu começo [Costa et al. 2004].
3O percentual de participantes com essa capacidade no sistema.
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entre os parceiros. Quanto maior a taxa de acerto e quanto maispedaços de interesse por
parceiro, maior a disponibilidade de pedaços nos parceiros. As Figuras 1 e 2 apresentam,
respectivamente, a taxa de acerto e o número de pedaços de interesse por parceiro em
função do tamanho docache. Pode-se notar também que quanto maior o número de
pedaços armazenados nocache, maior a probabilidade dos participantes terem pedaços
de interesse para trocar. Na avaliação, ocachevaria de 20% a 100% do tamanho do
vı́deo de entretenimento e de 10% a 100% do vı́deo educacional em termos de pedaços
de v́ıdeo. Essa diferença se deve ao fato de que a janela de interesseé maior do que
10% do tamanho v́ıdeo de entretenimento. Cada ponto das curvas representa o valor
médio da ḿetrica em questão para todos os participantes do sistema. Em algumas figuras,
as curvas do LIPS (cruzes) e da seleção baseada no tempo de reprodução (trîangulos)
est̃ao sobrepostas, assim como, as curvas da seleção aleat́oria (quadrados) e da baseada
na capacidade dos participantes (cı́rculos). Isso se deve ao fato de que tais mecanismos
apresentam desempenhos similares em alguns dos cenários analisados.
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Figure 1. A taxa de acerto em funç ão do tamanho do cache.

A Figura 1 mostra que o LIPŚe o mais eficiente dos quatro mecanismos. Tal
mecanismo proporciona taxas de acerto mais altas do que a seleção aleat́oria e a seleç̃ao
baseada na capacidade deuploadpara os dois v́ıdeos, independentemente do tamanho
do cache. Aĺem disso, o LIPS proporciona taxas de acerto similaresà seleç̃ao baseada
no tempo de reprodução com a vantagem de não exigir mensagens de controle adicionais,
comoé visto adiante. Para o vı́deo de entretenimento, de acordo com a Figura 1(a), o LIPS
atinge uma taxa de acerto superior a 97% considerando umcachede apenas 6 pedaços
de v́ıdeo, o que corresponde a apenas 20% do tamanho do vı́deo. Por outro lado, essa
taxa de acerto ñaoé atingida pela seleção aleat́oria e pela seleç̃ao com base na capacidade
deupload, cujas taxas ḿaximas s̃ao, respectivamente, 95,2% e 95,4% quando 100% do
vı́deo pode ser armazenado nocache. Observa-se também que a taxa ḿaxima de acerto da
seleç̃ao baseada no tempoé reproduç̃aoé apenas 0,3% superiorà taxa ḿaxima do LIPS.
Para o v́ıdeo educacional, ilustrado pela Figura 1(b), a taxa de acerto proporcionada pelo
LIPS, considerando umcacheque pode armazenar até 40% dos pedaços do vı́deo, j́a é
superiorà taxa ḿaxima de acerto da seleção aleat́oria e da seleç̃ao baseada na capacidade
dos participantes. Nesse caso, a taxa de acerto com o LIPSé de aproximadamente 97,5%.
Al ém disso, a taxa ḿaxima obtida com o LIPŚe igual a 98,2% quée apenas 0,1% in-
ferior a da seleç̃ao com base no tempo de reprodução. É posśıvel concluir tamb́em que
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o desempenho do LIPŚe influenciado pela popularidade dos vı́deos. Para v́ıdeos mais
populares, taxas próximasà máxima s̃ao alcançadas para tamanhos decachepequenos
se comparados ao tamanho do vı́deo. Com o LIPS, para umcachede 20% do tamanho
do v́ıdeo de entretenimento, o mais popular, a taxa de acertoé apenas 0,7% inferior̀a
taxa ḿaxima. Para o v́ıdeo educacional, o menos popular, essa diferençaé de 3,15%.
Quanto mais populaŕe o v́ıdeo, menor o intervalo ḿedio entre as chegadas dos partici-
pantes. Consequentemente, maioré a probabilidade de participantes estarem interessados
em pedaços relativos a trechos próximos do v́ıdeo e, assim, a dependência do sistema em
relaç̃ao ao tamanho docacheé reduzida.
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Figure 2. Pedaços de interesse por parceiro em funç ão do tamanho do cache.

As Figuras 2(a) e 2(b) mostram que com o LIPS os parceiros selecionados têm
mais pedaços de interesse disponı́veis para os dois vı́deos, quando comparadoà seleç̃ao
aleat́oria eà baseada na capacidade dos participantes. O desempenho do LIPS e da seleção
com base no tempo de reprodução s̃ao similares, poŕem mecanismo que usa o tempo de
reproduç̃ao requer mais mensagens de controle. Para o vı́deo de entretenimento, os par-
ceiros selecionados pelo LIPS possuem mais de 3,8 pedaços de interesse para tamanhos
de cacheque podem armazenar pelo menos 9 pedaços de vı́deo. Como a janela de in-
teresse possui 6 pedaços, um parceiro selecionado pelo LIPS possui, em média, mais de
60% dos pedaços que interessam a um participante. Esse valoré igual a 38%, por exem-
plo, para a seleção aleat́oria e o mesmo tamanho decache. Para o vı́deo educacional, o
número de pedaços de interesse por parceiro varia entre 33 e 58% da janela de interesse.
Esses valores são superiores ou similares aos proporcionados pelos demais mecanismos.

A explicaç̃ao para o melhor desempenho do LIPSé a seguinte. A probabilidade de
um participante rećem-chegado ao sistema selecionar parceiros com pedaços de interesse
depende de dois fatores: o tempo em que os demais participantes chegam ao sistema e
o número de interaç̃oes j́a feitas por eles. A seleção aleat́oria e a baseada na capacidade
dos participantes ñao consideram nenhum desses parâmetros. Por outro lado, o LIPS
seleciona os parceiros de acordo com o tempo em que o participante está no sistema.
Isso tamb́em explica o bom desempenho da seleção de parceiros baseada no tempo de
reproduç̃ao. Dessa forma, a probabilidade do estabelecimento de parcerias entre partici-
pantes com pedaços de interesse para trocar aumenta, pois com o LIPS essa probabilidade
depende apenas da interatividade dos participantes. Como mostram os resultados, a es-
colha dos parceiros baseada simplesmente no tempo de vidaé suficiente para aumentar
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o desempenho do sistema em relação aos demais mecanismos analisados para diferentes
padr̃oes de interatividade. Isso mostra que a escolha de parceiros com tempos de entrada
muito diferentes afeta mais a disponibilidade de pedaços de interesse entre os parceiros
do que a interatividade dos participantes nos cenários analisados.

A principal diferença entre o LIPS e a seleção baseada no tempo de reprodução
est́a na quantidade de mensagens de controle requerida por cada um dos mecanismos.
O mecanismo baseado no tempo de reprodução envia mensagens de controle a cada
interaç̃ao de todos os participantes do sistema. Após uma interaç̃ao, os participantes
enviam uma mensagem de controle para a fonte para atualizá-la sobre o seu ponto atual
de reproduç̃ao. Além disso, ao se escolher novos parceiros, um participante deve enviar
uma nova mensagem de controleà fonte requisitando os participantes ativos com tempos
de reproduç̃ao pŕoximos ao seu. A fonte, por sua vez, responde ao participante com outra
mensagem de controle contendo a lista de candidatos. Portanto, cada interação gera uma
mensagem de controle adicional e a cada seleção de parceiro s̃ao necesśarias mais duas
mensagens de controle. Por outro lado, com o LIPS, não s̃ao necesśarias novas mensagens
de controle a cada interação porque o tempo de vida não se altera com as interações dos
participantes. Elée facilmente atualizado pela fonte e pelos demais participantes do sis-
tema de forma totalmente independente e autônoma, bastando apenas que um contador
seja incrementado [Moraes e Duarte 2009]. Assim, considerando os mesmos cenários
analisados nas Figuras 1 e 2, o número de mensagens de controle adicionais introduzi-
das pela seleção baseada no tempo de reprodução é de 6733 (σ= 54) para o v́ıdeo de
entretenimento e de 26941 (σ= 196) para o educacional. O número de mensagens de
controle ñaoé analisado em função do tamanho docache, pois śo depende do ńumero de
interaç̃oes realizadas pelos participantes. Conclui-se, então, que com LIPŚe posśıvel se
obter uma eficîencia similar a da seleção baseada no tempo de reprodução, poŕem, sem
nenhuma mensagem de controle adicional.

Após avaliar a eficîencia dos mecanismos de seleção, analisa-se a qualidade do
vı́deo recebido proporcionada por cada mecanismo. As métricas consideradas são oı́ndice
de continuidade e o número de participantes que esperam por pedaços de vı́deo atrasados.
Dependendo dos parceiros selecionados,é posśıvel que um participante não possua ar-
mazenado em seucacheou em seubuffer de reproduç̃ao um pedaço relativo ao ponto
atual de reproduç̃ao do v́ıdeo. Consequentemente, a reprodução do v́ıdeo nesses partici-
panteśe interrompida at́e que ele receba o pedaço atrasado ou um temporizador estoure. O
tempo total em que a reprodução do v́ıdeo fica interrompida por causa da falta de pedaços
necesśarios para o ponto atual de reprodução do v́ıdeoé chamado de tempo de espera. De
acordo com o tempo de esperate, é posśıvel calcular óındice de continuidadec, relativo
à reproduç̃ao do v́ıdeo em cada participante, de acordo com a equação c = tr−te

tr
, onde

tr é o tempo total de reprodução do v́ıdeo, ou seja, o tempo em que o usuário assiste ao
vı́deo normalmente. Sendo assim, umı́ndice de continuidade igual 100% significa que
um usúario recebeu o v́ıdeo sem interrupç̃oes.

Quanto mais pedaços de interesse disponı́veis nos parceiros selecionados, mais
fácil se torna manter a continuidade do vı́deo. Essa afirmativáe confirmada pela Figura 3
e explica o melhor desempenho do LIPS. Essa figura mostra oı́ndice de continuidade
médio de todos os participantes em função do tamanho docachepara os quatro mecan-
ismos de seleç̃ao. Nota-se que o LIPS proporciona umı́ndice de continuidade superior a
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Figure 3. O ı́ndice de continuidade em funç ão do tamanho do cache.

99% para os dois vı́deos, considerandocachesda ordem de 20% do tamanho dos vı́deos.
Para o v́ıdeo de entretenimento e umcachede 6 pedaços, a diferença entre oı́ndice de con-
tinuidade com o LIPS e com a seleção aleat́oria e a baseada na capacidadeé da ordem de
10%. Considerando que o tempo total de reproduçãoé igualà duraç̃ao do v́ıdeo, esse valor
corresponde a 30 s. Da mesma forma para o vı́deo educacional e umcachede 12 pedaços,
essa diferençáe da ordem de 7,5%. Porém, como o v́ıdeo educacionaĺe mais longo, os
participantes esperam cerca de 90 s a mais quando se considera a seleção aleat́oria ou a
baseada na capacidade ao invés do LIPS. Tal fato pode ser observado também na Figura 4,
que mostra o ńumero de participantes que esperam por pedaços atrasados e o tempo de
espera em funç̃ao do tamanho docachepara os quatro mecanismos. As partes listradas e
brancas de cada barra vertical representam, respectivamente, o percentual de participantes
que esperam menos e mais de 10 s para receber um pedaço de vı́deo atrasado. Essaé a
duraç̃ao de um pedaço de vı́deo. A soma das duas partes representa o número total de par-
ticipantes que esperam por pedaços atrasados. Para cada tamanho decache, tem-se um
grupo de quatro barras, cada uma representado um mecanismo. Da esquerda para direita,
as barras representam, nessa ordem, o LIPS, a seleção aleat́oria, a baseada na capacidade
e a baseada no tempo de reprodução. Observa-se que, com o LIPS, menos participantes
esperam por pedaços de vı́deo atrasados. Para todos os vı́deos e mecanismos, quanto
maior o tamanho docache, menor o ńumero de participantes que esperam por pedaços
atrasados. No entanto, para o vı́deo de entretenimento ilustrado pela Figura 4(a), o LIPS
faz com que menos de 1% dos participantes esperem por pedaços atrasados, mesmo que
apenas 6 pedaços de vı́deo possam ser armazenados nocache. Esse desempenhoé similar
ao da seleç̃ao baseada no tempo de reprodução. Para os demais mecanismos, o tempo
de espera varia entre 30% e 8%, respectivamente, para o menor e o maior tamanho de
cacheconsiderado e a maioria dos participantes esperam mais do que 10 s para receber
um pedaço atrasado. Para o vı́deo educacional, umcachede 36 pedaçośe suficiente para
garantir o melhor desempenho do LIPS quando se compara o mecanismo proposto com
a seleç̃ao aleat́oria e seleç̃ao baseada na capacidade. Para esse tamanho decachecom
o LIPS ou com a seleção baseada no tempo de reprodução, aproximadamente 18% dos
participantes podem experimentar uma interrupção na reproduç̃ao do v́ıdeo. Esse ńumero
cresce para aproximadamente 25% quando os outros dois mecanismos podem armazenar
todos os pedaços de vı́deo nocache.
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Figure 4. Participantes que esperam por pedaços de vı́deo atrasados em funç ão
do tamanho do cache.

7. Conclus̃ao
Neste trabalho, avaliou-se o uso de mecanismos de seleção de parceiros para au-

mentar a disponibilidade de pedaços de interesse em sistemas par-a-par de vı́deo sob
demanda. O desempenho do mecanismo LIPS, que seleciona os parceiros de um par-
ticipante de acordo com o tempo de vida, foi comparado com o desempenho de outros
três mecanismos similares através de simulaç̃oes. Foram considerados ainda diferentes
padr̃oes de comportamento de usuários, representados pelos vı́deos de entretenimento e
educacional, e ḿetricas que indicam a eficiência dos parceiros selecionados e a qualidade
da recepç̃ao do v́ıdeo. Os resultados mostram que o LIPSé o mecanismo que seleciona
os parceiros mais eficientes e, por isso, garante uma alta continuidade de reprodução do
vı́deo nos participantes. Nos cenários analisados, o LIPS proporciona uma taxa de acerto
mais alta e um ńumero ḿedio de pedaços de interesse por parceiro maior se comparadoà
seleç̃ao aleat́oria eà seleç̃ao baseada na capacidade dos participantes, independentemente
do tamanho docache. Para o vı́deo de entretenimento, o mais popular, a taxa de acerto
máxima e o ńumero ḿaximo de pedaços de interesse por parceiro com o LIPS são, re-
spectivamente, 97,9% e 4,09. Com a seleção aleat́oria e a baseada na capacidade, esses
valores s̃ao iguais a 95,4% e 3,6. Além disso, mostra-se que o LIPSé t̃ao eficiente quanto
à seleç̃ao baseada no tempo de reprodução com a vantagem de não introduzir nenhuma
mensagem de controle adicional devidoàs interaç̃oes dos participantes. Nos cenários
analisados, essa sobrecarga pode ser da ordem de milhares de mensagens. Mostra-se
tamb́em que quanto maior a eficiência dos parceiros selecionados, menor a probabili-
dade de se esperar por pedaços para continuar a reprodução do v́ıdeo sem interrupç̃oes.
Por isso, o LIPŚe o mecanismo que proporciona os mais altosı́ndices de continuidade.
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Com o LIPS, esséındiceé superior a 99% para os vı́deos analisados, quandoé posśıvel
armazenar pelo menos 20% dos pedaços desses vı́deos nocache.
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Cui, Y., Dai, L. e Xue, Y. (2007). Optimizing P2P streaming throughput under peer
churning. EmIEEE GLOBECOM, ṕaginas 231–235.
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Resumo. Trabalhos recentes na literatura indicam que o BitTorrent é o proto-
colo de compartilhamento de arquivos com maior popularidade, sendo respon-
sável por mais de 45-78% de todo tráfego par-a-par, dependendo da localização
geográfica. Apesar da importância dessas estatísticas e o crescente interesse
por “redes baseadas em enxames", ainda pouco se sabe sobre a dinâmica do
ecosistema BitTorrent, principalmente devido à natureza limitada – em termos
de cobertura, riqueza de detalhes e exatidão – dos métodos de monitoramento
empregados para este fim. Para atender a esta demanda, propõe-se um modelo
de informações de gerenciamento e uma arquitetura de monitoramento que per-
mite a combinação flexível de diferentes estratégias para observar o “Universo
BitTorrent". Para avaliar a viabilidade conceitual e técnica, implementou-se
um protótipo da arquitetura, e o mesmo foi usado para instanciar tarefas de
monitoramento que combinam diferentes subconjuntos de estratégias.

Abstract. Recent analysis of the latest peer-to-peer (P2P) trends worldwide
shows that BitTorrent is the most popular file sharing protocol, responsible for
more than 45-78% of all peer-to-peer P2P traffic, depending on geographical
location. Despite the importance of these statistics and the growing interest for
swarm-based networked systems, very little is known about the dynamics of the
BitTorrent “ecosystem”, mainly due to the limited nature – in terms of cove-
rage, accuracy and richness of detail – of the monitoring methods designed to
this end. To tackle this issue, we propose a management information model and
a monitoring architecture that allows a flexible combination of strategies to ob-
serve the “BitTorrent Universe”. To show concept and technical feasibility, we
have implemented a prototypical implementation of the architecture, and as an
example instantiated monitoring tasks combining a different subset of monito-
ring strategies.

1. Introdução
Redes Peer-to-Peer (P2P) permitem que recursos sejam compartilhados entre usuários de
forma eficiente e escalável. Dentre as classes de aplicações P2P, a de compartilhamento
de arquivos é provavelmente a mais popular atualmente [Karakaya et al. 2009]. Incontes-
táveis exemplos de sucesso na Internet, entre eles o BitTorrent, têm sido acompanhados
com grande interesse por parte da comunidade científica.

Apesar de nos últimos anos terem sido publicados muitos estudos sobre redes
BitTorrent ([Izal et al. 2004, Pouwelse et al. 2005, Guo et al. 2007, Dale and Liu 2007,
Zhang et al. 2009, Zhang et al. 2010]), ainda pouco se sabe sobre o real funcionamento
delas e padrões de comportamento de seus usuários. Informações sobre compartilha-
mento de conteúdo em redes BitTorrent são úteis por uma série de razões. Por exemplo,

Este trabalho foi desenvolvido com suporte da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
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comercialmente, podem amparar campanhas de marketing baseadas em popularidade de
conteúdo, estimar perdas financeiras com cópias ilegais [Chow et al. 2007] e auxiliar In-
ternet Service Providers na investigação de métodos que minimizem o custo do tráfego
BitTorrent. Também podem auxiliar instituições da justiça na detecção de certos tipos
de ataques efetuados contra redes BitTorrent e no combate à pedofilia. Apesar desses
benefícios potenciais, os métodos existentes para observação de redes BitTorrent deixam
a desejar. As informações divulgadas frequentemente são pobres em detalhe, cobertura
(quantidade de redes e usuários) e/ou exatidão. Além disso, a inexistência de um modelo
de informações do BitTorrent dificulta intercâmbio de dados entre a comunidade cientí-
fica.

Três fatores explicam a atual falta de conhecimento sobre a dinâmica do universo
BitTorrent. Primeiro, sua escala planetária, onde milhões de usuários operam em nível de
aplicação. A dimensão, complexidade, heterogeneidade e incerteza de tal universo pro-
vêem oportunidades limitadas de observação constituindo obstáculos para monitoração
efetiva. Segundo, em contraste com outras redes P2P de compartilhamento de arquivos
como Gnutella e Kazaa, no BitTorrent a rede é composta por milhões de redes sobre-
postas (overlays) desconexas menores denominadas “enxames”, sendo o primeiro desafio
“chegar” a cada enxame de interesse. Por último, o protocolo BitTorrent nasceu de uma
implementação (por Cohen) que foi sendo incrementada, estendida e testada por usuá-
rios, ao invés do uso de uma metodologia formal ou especificação. Isto levou à criação de
diversas implementações distintas de agentes de usuário e extensões ao protocolo. Conse-
quentemente, para monitorar o Universo BitTorrent efetivamente é necessário contemplar
os diversos agentes e protocolos e acompanhar suas mudanças.

Portanto, antes que as informações sobre as redes BitTorrent possam ser extraídas
consistente e confiavelmente, desafios de pesquisa devem ser superados. Neste contexto,
este trabalho apresenta como contribuição principal a proposta de uma arquitetura flexível
para monitoramento eficiente do “universo BitTorrent”. Foram identificadas e acopladas
à arquitetura diversas estratégias de observação, que flexivelmente podem ser combinadas
de acordo com as informações desejadas, visando a obtenção eficiente de resultados.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
os elementos do universo BitTorrent e discute estratégias de monitoramento. As mesmas
servem de base para o projeto de uma arquitetura, descrita na Seção 3. A Seção 4 re-
sume aspectos práticos de monitoramento mais relevantes, enquanto a Seção 5 detalha
a metodologia experimental usada (com enxames reais na Internet) e discute os resulta-
dos. A Seção 6 apresenta trabalhos relacionados a este, e a Seção 7 encerra o artigo com
considerações finais e propostas para trabalhos futuros.

2. Estratégias para Monitoramento do Universo
Esta seção define o Universo BitTorrent (Subseção 2.1) e identifica estratégias para moni-
toramento dos seus componentes (Subseção 2.2). A seguir, discute os custos das estraté-
gias (Subseção 2.3) e argumenta sobre vantagens e desvantagens de cada uma (Subseção
2.4).

2.1. Universo BitTorrent

O universo BitTorrent é composto por enxames, pares, rastreadores e conteúdos. Um
par é um agente de usuário que executa o protocolo e participa de um ou mais enxames,
de acordo com o conteúdo que deseja compartilhar. Um par é nomeado semeador, quando
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possui conteúdo completo, ou sugador, caso contrário. Para ingressar em um enxame, o
par tipicamente contata o rastreador e como resposta recebe uma lista de IPs de pares
(peer list) que participam do enxame. Portanto, o rastreador atua como ponto de encon-
tro. Alternativamente, existem duas extensões do protocolo que vêm sendo amplamente
adotadas. A primeira, denominada Peer Exchange (PEX), permite que pares façam o in-
tercâmbio de lista de pares, e a segunda, geralmente chamada de “trackerless", permite
que os pares se encontrem através de tabelas hash distribuídas (DHT). No âmbito deste
trabalho, por “conteúdo"subentende-se “conteúdo digital”, que é diferente de “conteúdo
informacional”. Enquanto o primeiro significa um conjunto específico de arquivos digi-
tais, o segundo significa a informação disponibilizada nos arquivos. Por exemplo, dois
torrents podem se referir à um mesmo conteúdo informacional, porém à conteúdos di-
gitais diferentes, como no caso de torrents de uma mesma música codificada em duas
taxas de compressão diferentes. O conteúdo compartilhado é organizado em peças. Uma
descrição detalhada do protocolo pode ser encontrada em [Konrath et al. 2007].

Para participar de um enxame, um agente de usuário utiliza os metadados disponí-
veis no respectivo arquivo torrent. Esse arquivo contém informações sobre as peças (para
cada peça, seu hash e tamanho) que formam o conteúdo e arquivos (nomes e tamanhos).
Para distribuir um conteúdo, um par deve gerar um torrent e torná-lo público. Os tor-
rents estão tipicamente disponíveis em sítios dedicados a promover o compartilhamento
de arquivos em redes BitTorrent, os quais chamamos de “comunidades”. Um exemplo
dessas comunidades é a IsoHunt. Além de publicar torrents, algumas comunidades dispo-
nibilizam rastreadores. As comunidades podem ser do tipo “aberta” ou “fechada”, sendo
que neste último caso o acesso é restrito a membros cadastrados. Algumas comunidades
atuam primariamente como agregadoras de torrents, indexando informações para permitir
buscas e apontando para torrents em outras comunidades.

A Figura 1 ilustra o universo BitTorrent, apresentando três cenários diferentes para
demonstrar os tipos de formação possíveis com conteúdos, rastreadores e pares. Primeiro,
enxame 1, que compartilha conteúdo 1, mostra o cenário em que um determinado con-
teúdo é compartilhado por apenas um enxame. Segundo, enxame 2 e enxame 3 ilustram o
caso em que enxames possuem pares em comum. Note-se que esses enxames são comple-
tamente independentes entre si. Por último, enxame 4 e enxame 5 exemplificam o caso em
que dois ou mais enxames distintos compartilham o mesmo conteúdo. Este cenário pode
surgir em dois casos: (a) quando o tamanho das peças é diferente entre os enxames; ou
(b) quando o tamanho das peças é igual, porém os conjuntos de rastreadores empregados
são mutuamente exclusivos.

2.2. Estratégias

Há diferentes estratégias para extrair informações do universo BitTorrent. Pode-se dividi-
las em três grupos de acordo com a fonte de informação.

Comunidades. De maneira geral, as comunidades BitTorrent existem para forne-
cer arquivos torrent e permitir a interação entre usuários com os mesmos interesses. Co-
munidades apresentam variados tipos de informação relacionados aos conteúdos, rastrea-
dores e quantidade de pares. Trabalhos como [Andrade et al. 2005, Pouwelse et al. 2005]
são exemplos que aplicam a estratégia de monitorar comunidades para obter uma visão
ampla do universo.

Rastreadores. Uma outra estratégia é monitorar os rastreadores, que disponi-
bilizam informações mais atualizadas e precisas que as comunidades, assim como in-

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 235



Universo BitTorrent

comunidade 1 comunidade 2

conteúdo 1
enxame 1
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Figura 1. Exemplo de componentes e relações no universo de redes BitTorrent

formações sobre si e sobre os pares (potencialmente apenas um conjunto de endereços
IP). Na literatura, são encontradas três variações desta estratégia. A primeira é base-
ada na análise de logs do rastreador, quando disponíveis; um exemplo é encontrado em
[Izal et al. 2004]. A segunda variação da estratégia é observar continuamente o con-
teúdo das páginas Web dinamicamente geradas pelos rastreadores, quando disponíveis;
um exemplo é [Andrade et al. 2005]. A terceira variação é registrar-se nos rastreadores
usando agentes modificados; um exemplo é encontrado em [Pouwelse et al. 2005]. A
quantidade de informação disponibilizada pelo rastreador de uma comunidade dependerá
do tipo de conteúdo que está sendo compartilhado e se a comunidade é aberta ou fechada.

Pares. A terceira e última estratégia é monitorar os pares diretamente. Existem
duas abordagens, uma ativa e outra passiva. A abordagem passiva para monitorar redes
P2P é usada em [Saroiu et al. 2002, Horng et al. 2006], e consiste em capturar e processar
pacotes que trafegam nos enlaces de rede utilizados pelos pares observados. Em contraste,
a abordagem ativa se baseia em instrumentar agentes de usuário que se conectam com pa-
res e extraem informações. Há três variações para a abordagem ativa, todas com o mesmo
requisito para implementação e utilização: receber como entrada informações sobre os
enxames, ou seja, o endereço IP dos pares do enxame ou, alternativamente, do rastreador,
a partir do qual pode-se obter endereços de pares. As três variações diferenciam-se quanto
ao nível de mensagens trocadas: na primeira ([Pouwelse et al. 2005, Iosup et al. 2006]),
o agente conecta com pares remotos, efetua o handshake, troca o mapa de peças e encerra
a conexão em seguida; na segunda, mantém conexão com os pares, mas não efetua troca
de dados; e na terceira ([Legout et al. 2007]), um par participa ativamente do enxame,
inclusive compartilhando dados.

2.3. Custo das Estratégias

As estratégias apresentam diferentes custos e possibilidades de configuração. O custo
pode ser mensurado, por exemplo, em termos de utilização de memória, carga de CPU e
recursos de rede.

O custo de cada combinação de estratégias é estimado como o produto do custo
das escolhas feitas em relação a cobertura, riqueza de detalhe e exatidão. A cobertura
refere-se ao número de elementos a serem observados, à localização geográfica (por
exemplo, todos os pares da Alemanha), intervalo de tempo (por exemplo, todos os tor-
rents publicados no mês) ou tipo de conteúdo (por exemplo, somente livros). A riqueza
de detalhe corresponde ao número de atributos de interesse, isto é, às variáveis a serem

236 Anais



coletadas; alguns exemplos são o número de pares envolvidos, número e taxas de down-
loads, porção de pares que têm suporte a uma dada característica como criptografia ou
PEX, etc. Por último, a exatidão representa a qualidade das informações extraídas das
redes BitTorrent. A exatidão é afetada por dois parâmetros principais: frequência (isto
é, período em que amostras estão sendo coletadas) e tamanho da amostra (relativo ao
percentual da população consultada).

2.4. Escolha de Estratégias

Limitar o monitoramento às comunidades traz como vantagem mensurável a economia
de recursos de rede, além da não intrusividade no enxame, pois o custo de rede asso-
ciado a este monitoramento refere-se apenas ao download de um pequeno número de
páginas html, resultando em poucos kilobytes. Entre as desvantagens está a ausência de
informações específicas sobre os pares, que as demais estratégias são capazes de obter.
Mesmo que a quantidade de pares que compartilham determinado torrent seja mostrada,
nada pode ser presumido, visto que a frequência de atualização dessa informação não é
publicada (está potencialmente desatualizada).

A vantagem de monitorar rastreadores em comparação com o monitoramento de
comunidades é a possibilidade de identificar a população de pares, o que aumenta o nível
de riqueza significativamente. Em comparação com monitoramento de pares, as vanta-
gens são a menor intrusividade e o menor custo para obtenção de informações. Entre suas
desvantagens, há a ausência de informações relativas ao conteúdo compartilhado e infor-
mações detalhadas sobre o estado atual dos pares e das peças disponíveis. A exatidão é
relativamente baixa, pois o tempo com que o rastreador é periodicamente contatado por
um par é tipicamente quinze minutos, podendo passar de uma hora.

A maior vantagem de se monitorar os pares em comparação com as outras estraté-
gias é alcançar o maior nível de riqueza de detalhe possível. Entretanto, monitorar pares
é a estratégia que implica o maior custo. Como existem duas variantes desta estratégia,
monitoração passiva e ativa, elas são comparadas a seguir. A principal vantagem de se
usar monitoramento passivo é a menor intrusividade no enxame; além disso, o único custo
de rede vem da transferência de logs para a “estação de gerenciamento”. As desvantagens
são necessitar poder computacional suficiente para inspecionar todos os dados gravados,
a impossibilidade virtual de identificação de tráfego criptografado e a dificuldade para se
instanciar pontos de monitoramento passivos em todas as sub-redes desejáveis. Logo, o
monitoramento passivo é mais adequado a ambientes menores e controlados, como den-
tro de um sistema autônomo. Para todas as outras situações, o uso de agentes de usuário
modificados é provavelmente mais apropriado.

Dentre as estratégias, a primeira e a segunda demandam apenas acesso aos sítios
e ao rastreador, o que tipicamente não apresenta dificuldades. Por outro lado, seus re-
sultados podem deixar a desejar em riqueza de detalhes. A terceira estratégia, monitorar
diretamente pares, tende a ser a mais rica em informações, porém é em princípio a menos
escalável por demandar o estabelecimento de conexões com pares. Individualmente, elas
representam uma parte do problema atacado neste trabalho, pois tipicamente limitam-se
a partes específicas do universo. Se combinadas, as estratégias podem fazer parte de uma
solução mais completa.

O TorrentU combina estratégias que possibilitam a extração das informações do
universo BitTorrent. O ponto principal que difere este trabalho dos demais (mais detalhes
na Seção 6, de trabalhos relacionados) é a flexibilidade com respeito à cobertura, riqueza
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de detalhe e exatidão das informações, permitindo que peças de informação sejam obtidas
através da combinação ideal de um conjunto de estratégias.

3. Observação do Universo com TorrentU
Esta seção oferece uma visão geral do TorrentU. A Subseção 3.1 apresenta o modelo de
informações projetado para gerenciar todos os dados do BitTorrent dentro do universo, e
a Subseção 3.2 descreve a arquitetura conceitual da solução proposta.

3.1. Modelo de Informações
Um modelo de informações do universo BitTorrent foi criado para estruturar, ligar e ra-
cionalizar as informações sobre comunidades, torrents, rastreadores, pares, enxames, etc.
Ele é baseado em um subconjunto do Common Information Model (CIM), definido pelo
Distributed Management Task Force (DMTF), e no modelo par-a-par, proposto por Doyen
et al. [Doyen et al. 2004]. Até onde se tem conhecimento, o presente artigo é o primeiro
trabalho com intuito de formalizar e organizar, através de um modelo de informações,
os vários conceitos associados ao sistema BitTorrent, compreendendo uma contribuição
adicional deste trabalho.

A Figura 2 ilustra uma visão simplificada do modelo. As classes em branco con-
tornadas com linhas sólidas e trastejadas designam, respectivamente, classes originadas
do CIM e do modelo de Doyen et al.. Por outro lado, as classes em cinza são aquelas
propostas para expressar os conceitos de BitTorrent e seus relacionamentos. Devido a
restrições de espaço, não é possível detalhar as relações ilustradas na figura.

Figura 2. Modelo de Informações do BitTorrent

3.2. Arquitetura
A arquitetura é composta por dois componentes principais, denominados TorrentU Ob-
server e TorrentU Telescope, que interagem entre si, com o usuário e com o universo,
conforme a Figura 3.

TorrentU Observer. Este componente faz o papel de front-end, isto é, gerente da
aplicação, permitindo que o operador configure o sistema e observe os dados coletados em
tempo real (assim como o histórico dos dados). Além disso, o Observer deve determinar
um conjunto de estratégias e parâmetros a serem utilizados em função de um conjunto
objetivo de dados a serem coletados e um conjunto restritivo de recursos disponíveis.
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Figura 3. Arquitetura TorrentU

O Observer é composto por quatro subcomponentes: User Interface, Requester,
Strategist e Observer Repository. O User Interface é o subcomponente responsável pela in-
teração com o usuário. O Requester é a interface de comunicação com o Telescope. O
Strategist ajuda a determinar o melhor conjunto de estratégias e atributos, dada uma certa
tarefa de monitoramento. Por fim, o Observer Repository armazena, seguindo o modelo
de informações apresentado na subseção anterior, os resultados obtidos pelo Telescope,
mantendo-os disponíveis para o User Interface. Esse repositório é particularmente im-
portante para dados de séries temporais, pois “fotografias” são periodicamente criadas e
precisam ser armazenadas para posterior recuperação e análise dos dados.

TorrentU Telescope. Este componente é responsável pelo monitoramento do uni-
verso BitTorrent e pelo retorno de resultados de acordo com as requisições enviadas pelo
Observer. Ele é composto por três subcomponentes, denominados Provider, Telescope Re-
pository e Monitor. O Provider é a interface de comunicação com o Observer. O Telescope
Repository é responsável pelo armazenamento dos dados coletados no Telescope. A exem-
plo do que ocorre com o Observer Repository, ele também adota o modelo de informações
apresentado na Subseção 3.1 como forma de persistir, de forma estruturada, os dados
coletados. Por fim, o Monitor é o subcomponente que, de fato, contata os elementos do
BitTorrent (portais de comunidades, rastreadores e pares). O Monitor é subdividido em
três partes, denominadas “lentes” (lens), sendo cada uma responsável por monitorar um
grupo diferente de elementos do universo: Community Lens, Tracker Lens e Peer Lens.
Essa modularização permite que as lentes existentes possam ser substituídas, assim como
novas possam ser facilmente incorporadas na arquitetura (sem modificação de seus com-
ponentes essenciais).

Uma grande desafio por trás do monitoramento do universo BitTorrent é criar
planos de monitoramento que gerenciem o compromisso entre os objetivos de observação
e recursos computacionais disponíveis, balanceando adequadamente riqueza de detalhe,
cobertura e exatidão. Este desafio é tratado pelo Observer. Devido à natureza complexa
do problema e restrição de espaço, este trabalho é focado na operação do Telescope e suas
lentes, as quais são detalhadas na próxima seção.
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4. Lentes do Telescópio

Conforme discutido na seção anterior, o Telescope é formado por três componentes. O
Telescope Repository e o Provider são implementações típicas de repositórios e interfaces de
serviços web, respectivamente (portanto, maiores detalhes são omitidos). Em contraste,
é importante descrever o Monitor, pois ele é específico deste trabalho e implementa as
estratégias discutidas na Seção 2. Nas próximas subseções são apresentadas as lentes do
Monitor.

4.1. Community Lens

O Community Lens monitora a publicação de arquivos torrents em um sítio da web. Con-
forme comentado anteriormente, informações de interesse podem ser extraídas de páginas
da Internet ou de arquivos torrent. Para monitorar páginas é necessário o desenvolvimento
de parsers específicos para cada comunidade, como por exemplo IsoHunt. Definiu-se uma
estrutura bem clara de maneira a diminuir o custo de elaboração de novos parsers.

Um crawler focado é utilizado para se obter arquivos torrent de comunidades e
sítios que possuem mecanismo de busca de torrents. Normalmente, todos os torrents
de um sítio da web seriam gradualmente transferidos, começando pelos publicados mais
recentemente até um certo ponto nos mais antigos. Entretanto, para reduzir a quantidade
total de torrents a serem carregados de um dado sítio, filtros dessas comunidades são
usados para reduzir o conjunto de torrents a serem recuperados. O processo de varredura
e transferência dos arquivos torrent ocorre em rodadas. A cada rodada, os dados coletados
são adicionados ou atualizados no Telescope Repository.

O Community Lens é capaz de limitar a cobertura utilizando três classes de filtros:
conteúdo (tipo), quantidade (número de torrents) e localidade (país da comunidade). Em
termos de riqueza de detalhe, o Community Lens é o nível mais superficial em termos de
riqueza de detalhes e subdivide-se em dois: no primeiro sub-nível, os sítios são apenas
percorridos e listas de torrents, obtidas; no segundo sub-nível, os torrents são de fato
carregados.

4.2. Tracker Lens

Os rastreadores são monitorados pelo Tracker Lens. Ele é usado para extrair a quantidade
de pares (sugadores e semeadores), endereços IP e portas dos pares, além de informações
sobre os próprios rastreadores.

O Tracker Lens se anuncia ao rastreador, que responde com um subconjunto alea-
tório de sua lista completa de pares. Devido à escalabilidade, os rastreadores impõem um
limite à frequência dos pedidos feitos por um mesmo par. Por isso, se a frequência preten-
dida é maior que a permitida pelo rastreador, é necessário instanciar múltiplas identidades
para realizar o anúncio.

O contato com o rastreador pode falhar devido à indisponibilidade do mesmo ou
problemas na rede. Além disso, o enxame pode estar sem novos pares ou com zero pares.
Portanto, são estabelecidas regras para determinar a frequência dos contatos em função
das respostas do rastreador (verificando sua disponibilidade) e do conteúdo retornado
(estimando a existência de pares desconhecidos). Dessa forma, o Tracker Lens pode
direcionar seus recursos para os rastreadores que podem confiavelmente informar mais
pares novos.

240 Anais



4.3. Peer Lens
Como o nome indica, o Peer Lens observa pares. Contatando-os, é possível extrair uma
série de informações importantes, como o nível de popularidade de determinado agente
de usuário, assim como inferir valores como taxas de download.

O Peer Lens é um agente de usuário BitTorrent modificado. Para aumentar sua
escalabilidade, o Peer Lens usa um esquema round-robin: a cada rodada, a lente tenta es-
tabelecer conexões com p pares; uma vez abertas, as conexões são mantidas por um tempo
t, aguardando mensagens HAVE1. Ao término do período, as conexões são encerradas, e o
processo reinicia com os próximos p pares da fila circular. Logo que uma conexão é esta-
belecida, coleta-se informações sobre o par correspondente, como por exemplo versão do
agente e disponibilidade e quantidade de peças concluídas.

Pares que não aceitam o estabelecimento de uma conexão remota, devido a firewall
ou outra forma de proteção, são marcados como inalcançáveis. Para estes casos, o moni-
tor precisa aguardar até que os inalcançáveis iniciem uma conexão com o Peer Lens. Para
aumentar a probabilidade disso acontecer, utiliza-se uma estratégia inspirada em Sybils
[Douceur 2002]. A lente cria e controla múltiplas identidades lógicas, anunciando-as ao
rastreador. Dessa forma, aumenta-se a chance de que os inalcançáveis recebam pelo me-
nos um dos IPs correspondentes ao Peer Lens, portanto aumentando a chance de conexão.
Entretanto, essa técnica possui um custo associado: ao anunciar falsas identidades para
os rastreadores, é possível que um ou mais pares tentem abrir múltiplas conexões com a
lente. Essas conexões seriam rejeitadas, mas ainda assim passariam pelos processos de
abertura e fechamento.

A cobertura é ajustada no Peer Lens filtrando-se os pares ou limitando-se a quanti-
dade de pares (p). Além da cobertura, o Peer Lens é flexível em termos de exatidão, onde
o valor de t utilizado na janela deveria ser ajustado para aumentar ou diminuir a quali-
dade das informações. No limite inferior, t = 0 significa que a conexão é imediatamente
fechada depois do handshake. No limite superior, t = ∞, a conexão é mantida aberta
até o par remoto desconectar (ou falhar) ou o Peer Lens ser finalizado. O estabelecimento
de conexão em nível de BitTorrent (mensagem HANDSHAKE) permite coletar uma série de
informações, como por exemplo o agente sendo utilizado e a atual disponibilidade das
peças. Após esta etapa, em geral, quanto maior o tempo de conexão, maior a exatidão
sobre a disponibilidade de peças nos pares e mais precisa é a estimativa de velocidade de
download do par. Além disso, se o par remoto implementa a extensão PEX, é possível
trocar listas de pares e estimar a conectividade entre eles.

5. Avaliação
A arquitetura descrita na seção anterior foi materializada na forma de um protótipo, im-
plementado em Java 1.6. A biblioteca Java NIO foi empregada para permitir um grande
número de conexões em paralelo, assim como comunicação não-bloqueante. Os dados
coletados foram armazenados em um SGBD Mysql através de um conjunto de tabelas
que mapeiam o modelo de gerenciamento de informações.

Esta seção oferece uma avaliação do TorrentU e está organizada como segue. A
Subseção 5.1 apresenta evidências em favor do TorrentU, considerando o atendimento
aos requisitos propostos. A Subseção 5.2 discute os resultados obtidos para um estudo de
caso.

1um par envia uma mensagem HAVE para todos os pares vizinhos conectados quando uma peça é com-
pletada.
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5.1. Atendimento aos Requisitos

Foram realizados experimentos com o objetivo de avaliar a escalabilidade, através da
demanda de recursos em função da quantidade de componentes observados. Em particu-
lar, nas Figuras 4(a) e 4(b) apresenta-se, respectivamente, o consumo médio de tráfego
(download) e carga média de processamento na CPU em função do número médio de
pares conectados.

Observa-se que as quantidades de largura de banda de download e de uso de CPU
podem ser interpoladas por uma função linear do número de pares conectados. Embora
omitidos neste trabalho, resultados similares foram obtidos para taxa de upload e uso de
memória. A partir desses resultados, conclui-se que a quantidade de recursos necessários
aumenta linearmente em função do número médio de pares conectados. Portanto, Tor-
rentU é escalável verticalmente mesmo quando a estratégia mais custosa é empregada.
Além disso, o TorrentU é escalável horizontalmente, pois é possível dividir a carga entre
múltiplos Telescopes executados em paralelo, em máquinas espalhadas pela rede.

 0

 500

 1000

 1500

 2000

 2500

 3000

 3500

 0  100  200  300  400  500  600  700

Tr
áf

eg
o 

M
éd

io
 d

e 
D

ow
nl

oa
d 

na
 In

te
rfa

ce
 d

e 
R

ed
e 

(b
yt

es
/s

eg
)

Quantidade de Pares Monitorados (média)

Medido
Interpolação linear

(a) Download

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 0  100  200  300  400  500  600  700

U
so

 M
éd

io
 d

e 
C

PU
 (%

)

Quantidade de Pares Monitorados (média)

Medido
Interpolação linear

(b) CPU

Figura 4. Ocupação de recursos

Em um cenário onde os recursos não podem ser incrementados, uma alternativa
para aumentar a cobertura do monitoramento é melhorar sua eficiência diminuindo (até
mesmo anulando) o coeficiente angular da função de custo, que é linear. Conforme será
visto a seguir, no TorrentU esta possibilidade é explorada ao máximo através da sua flexi-
bilidade.

O TorrentU é flexível porque oferece uma gama de parâmetros para riqueza de
detalhes, cobertura e exatidão. Em termos de riqueza, existem 4 níveis de custo. Em
termos de cobertura, foram definidos 3 filtros de comunidade, 2 filtros de rastreador,
3 filtros de pares, e há a opção de definir novos. Em termos de exatidão, existem
2 parâmetros para cada nível de riqueza: periodicidade (com que os elementos são
consultados) e tamanho da amostra (percentual do conjunto observado). Portanto, são
3×2 (comunidade)+3×2 (torrent)+2×2 (tracker)+3×2 (peer) = 22 parâmetros
que, se multiplicados pelos valores possíveis, resultam em uma infinidade de opções.

Para um determinado objetivo de monitoramento, é possível usar estratégias que
sejam mais eficientes. Para demonstrar essas possibilidades, foi analisada a quantidade
total de download necessária para um cenário. Através de medições, foram obtidos os se-
guintes valores: arquivo torrent, 20 KB; lista com 50 pares a partir do rastreador, 467 by-
tes; mensagem HAVE de um par, 7 bytes; mensagem HANDSHAKE de um par, 136 bytes, e;
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mensagem BITFIELD de um par, 180 bytes. Considere o seguinte caso de monitoramento
hipotético: quantidade de pares, 100.000, quantidade de torrents, 100 e quantidade de
peças por torrent, 500. Neste cenário, caso a pergunta seja “quais os conteúdos compar-
tilhados?”, para a qual o monitoramento das comunidades é suficiente, o custo possível
varia entre 2 MB (realizando download de torrents apenas) e 384 MB (considerando tam-
bém todas as mensagens do protocolo). O TorrentU é eficiente porque é flexível no uso
de diferentes estratégias, e por isso pode minimizar o custo nas mais diversas situações.
No caso citado, apenas o Community Lens seria empregado para realizar o download
dos torrents, evitando 382 MB de download desnecessário. Se por exemplo o monitora-
mento acima, com 100.000 pares, fosse realizado no intervalo de 2 dias, então as taxas de
sobrecarga seriam apenas, respectivamente, 0,09 Kbps e 17,68 Kbps.

5.2. Estudo de Caso
Para realizar o estudo de caso, acompanhou-se a agenda de lançamento de seriados norte
americanos, muito populares em comunidades BitTorrent. Os monitoramentos iniciaram
com quatro horas de antecedência ao lançamento do conteúdo original. Os resultados
apresentados a seguir são referentes ao nono episódio da oitava temporada do seriado
denominado “Family Guy” nas comunidades BTJunkie, IsoHunt e TorrentDownloads. A
observação foi feita em um período pouco maior que 22 horas.

A Figura 5(a) apresenta uma série temporal da evolução da quantidade de pares
no enxame segundo as três lentes, apresentada em escala logarítmica no eixo y. Como
esperado, observe que há divergências entre os valores observados pelas lentes, conforme
explicado a seguir. Primeiro, o número de pares conectados mostra-se muito inferior, o
que se deve à parametrização do Peer Lens, configurado com uma amostragem reduzida
de pares. Segundo, a lista de pares conhecidos cresce de forma constante, mas consome
um certo tempo até convergir para um valor mais próximo àqueles informados pelas outras
lentes. Por sua vez, a soma das quantidades de pares retornadas pelos rastreadores possui a
limitação de contar múltiplas vezes pares que estão conectados em mais de um rastreador.
Além disso, as informações divulgadas nas comunidades podem estar desatualizadas.

A Figura 5(b) apresenta uma série temporal da quantidade de torrents de acordo
com duas lentes: Community Lens e Tracker Lens. Observe a quinta hora de monitora-
mento, aproximadamente 30min após o término da estréia nos E.U.A.: um grande número
de torrents é adicionado ao universo. Observe que mesmo 4 horas antes do lançamento
do conteúdo, quando o monitoramento foi iniciado, já existiam torrents nas comunidades.
Uma possibilidade é que esses torrents estejam associados a tentativas de desestimular a
distribuição ilegal de conteúdo, pois verificamos nos sítios das comunidades que 78% das
avaliações destes torrents denunciavam conteúdo falso, e que todas as outras, favoráveis,
partiram do mesmo usuário.

De forma complementar, a Tabela 1 resume os dados que respondem uma lista de
perguntas, de acordo com determinada lente, em três momentos diferentes da história do
monitoramento. O MaxMind GeoIP [GeoIP 2010] foi utilizado para mapear endereços IP
para países.

6. Trabalhos Relacionados
Em [Stutzbach et al. 2008] é apresentado Cruiser, um crawler para rede Gnutella que cap-
tura snapshots da rede. Cruiser é um típico crawler P2P para redes não-estruturadas, que
usa técnicas para aumentar a velocidade de captura dos snapshots. TorrentU, diferente-
mente, tem como alvo redes BitTorrent.
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Figura 5. Exemplo de observação do Universo Torrent

Tabela 1. Amostras do monitoramento em diversos horários

Pergunta Lente 1a hora 10a hora 20a hora
Quantos torrents? Community 9 68 71
Quantos arquivos (distintos/total)? Community 21 / 21 249 / 769 258 / 783
Quantos rastreadores ativos? Tracker 15 71 72
Qual a distribuição geográfica Tracker 23% Espanha 17% EUA 13% EUA
dos pares? 22% Irlanda 11% Espanha 9% Itália
(3 países mais populares) 14% Brasil 9% Itália 8% Espanha
Quais agentes são utilizados? Peer 99% Azureus 66% UTorrent 68% UTorrent
(2 agentes mais populares) 0,62% UTorrent 22% Azureus 21% Azureus
Quantos pares são alcançáveis? Peer 59 sim / 225 não 479 s / 876 n 935 s / 1827 n
Quantos usuários estão Community 271 53029 78153
compartilhando este Tracker 1561 20628 26629
conteúdo? Peer 663 10580 21354

Em [Chow et al. 2007] é apresentado BTM, um sistema de monitoramento com
foco em detecção de pirataria em BitTorrent. Ele possui um módulo de pesquisa de tor-
rents e outro para análise dos mesmos. Este segundo módulo contata rastreadores e pares
para obter as informações relevantes com o objetivo de detectar pares que distribuem
conteúdo pirata.

BitProbes, proposto em [Isdal et al. 2007], é um sistema genérico de medição da
Internet que usa pares do BitTorrent para monitorar as condições de uma rede. BitProbes
também pode ser usado para monitorar enxames do BitTorrent. O sistema instanciado é
composto por agentes BitTorrent modificados, que contam com um elemento denominado
shadow tracker para compartilhamento de peer list e divisão da tarefa de monitoramento.
Os torrents de entrada são escolhidos em um processo prévio em função do número de
pares.

A principal vantagem do TorrentU sobre propostas anteriores é sua flexibilidade
na escolha de um conjunto de estratégias que será empregado para extrair a informação
desejada. Um conjunto de Telescopes é usado para acompanhar os elementos principais
das redes BitTorrent. Cada Telescope têm três lentes, uma para cada tipo de elemento do
BitTorrent. Um conjunto distribuído de Telescopes tem melhores chances de observar o
universo sem sobrecarregar uma única parte da rede por causa de um monitor ou exceder
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os limites de uso de recursos impostos pelas comunidades, rastreadores e pares. Um
usuário pode especificar partes de interesse do universo a fim de que o TorrentU “aponte
seus Telescópios” para aquela região. A arquitetura é totalmente configurável, permitindo
que exatidão e tamanho da amostra sejam escolhidos para que peças do universo possam
ser monitoradas de acordo com os recursos disponíveis.

7. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho definiu o conceito de “universo BitTorrent” e seus elementos. Estratégias
para extrair informações das redes BitTorrent foram identificadas (de acordo com a li-
teratura e implementações). Essas estratégias diferem-se em custo, requisitos e peças
de informação que elas são capazes de extrair; além disso, informações são obtidas em
diferentes graus de exatidão.

Essas estratégias formaram a base para o projeto de uma arquitetura de monito-
ramento flexível que utiliza “Telescópios” para observar partes do universo BitTorrent.
Dado o tamanho deste universo, é impraticável observá-lo inteiramente. Nem mesmo é
pragmático acompanhar um grande conjunto de pares com muita riqueza de detalhe. Por-
tanto, o TorrentU permite que um conjunto de estratégias seja escolhido e personalizado a
fim de que os elementos de interesse no universo possam ser inspecionados considerando
os recursos disponíveis.

Como trabalhos futuros, são consideradas três iniciativas principais. A primeira,
projetar e implementar o BitTorrent Observer levando em consideração estratégias de oti-
mização ao determinar a quantidade de Telescopes, para onde os mesmos estarão apon-
tando, e que estratégias serão usadas, para atingir um determinado objetivo de observação.
A segunda consiste em estender os experimentos, implementando múltiplas instâncias do
protótipo do Telescope e efetuando experimentos de observação de longo prazo na Inter-
net (PlanetLab). A terceira iniciativa é estender a presente arquitetura do TorrentU para
que um conjunto de Observers compartilhe um conjunto maior de Telescopes e informa-
ções coletadas dos mesmos, seguindo uma filosofia P2P de monitoramento.
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Abstract.  This paper presents DESRO (Dynamic Energy Saving Routing), a  
dynamic routing protocol based on ESDSR (Energy Saving Dynamic Source  
Routing). This protocol extends the features of ESDSR through the inclusion  
of  an  efficient  route  management  system  capable  of  performing  a  load  
balancing among the nodes. The aim of promoting the load balancing is to get  
a better energy distribution on the network to postpone the death of the nodes  
due to lack of energy. The results show that the route management system was  
able to delay the death of the nodes and to increase the data packet delivery  
rate.

Resumo.  Este artigo apresenta o DESRO (Dynamic Energy Saving Routing),  
um protocolo de  roteamento dinâmico baseado no ESDSR (Energy Saving  
Dynamic  Source  Routing).  Esse  protocolo  estende  as  funcionalidades  do  
ESDSR adicionando um eficiente gerenciamento de rotas capaz de balancear  
a carga de roteamento entre os nós. O objetivo do balanceamento de carga é  
melhorar  a  distribuição  de  energia  pela  rede  aumentando  sua  vida  útil,  
evitando a morte dos nós causada por esgotamento da bateria. Os resultados  
obtidos mostraram que o gerenciamento de rotas foi capaz de atrasar a morte  
dos nós e aumentar a taxa de entrega de pacotes de dados.

1. Introdução

Redes de sensores sem fio (RSSFs) são um tipo especial de rede não estruturada 
constituída de dispositivos de pequena dimensão que são distribuídos sobre uma área a 
ser monitorada.  Estes dispositivos  – chamados “nós sensores” – capturam dados do 
ambiente  através  de  sensores  físicos  (temperatura,  movimento,  acústico,  etc.)  e  os 
enviam, com ou sem processamento prévio, através de comunicação sem fio a um nó 
especial  denominado  sorvedouro,  que  geralmente  funciona  como  um  gateway para 
outras redes; desse modo os elementos presentes nas “RSSFs tendem a executar uma 
função colaborativa” [Loureiro et al. 2003].

As principais características de RSSFs são, dentre outras: tamanho reduzido dos 
dispositivos,  alta  restrição de  consumo de energia,  baixa  largura de  banda e grande 
número de dispositivos.  Essas características limitam a capacidade de processamento 
dos nós sensores que, além de enviar dados por eles sensoriados, costumam executar 
tarefas  de  roteamento  ou  agregação  de  dados,  já  que  nem  todos  os  nós  sensores 
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alcançam diretamente o sorvedouro.

As RSSFs podem ser usadas com sucesso em diversas aplicações: sensoriamento 
externos (florestas, vulcões, etc.) e internos (fábricas, escritórios,  etc.),  e também no 
auxílio a diversas outras áreas de pesquisa como a biologia, onde o estudo de hábitos de 
animais pode ser executado com o mínimo de intervenções no ambiente. Aplicações 
militares, de ambientes de combate e de segurança pública têm sido impactadas pelo uso 
destas redes [Akyildiz 2002].

A arquitetura utilizada em uma RSSF varia de acordo com a aplicação a que a 
rede se destina,  e suas características variam grandemente. Dependendo da necessidade 
da aplicação o tipo de sensoriamento pode ser reativo – enviando dados quando ocorrem 
eventos  –  ou  periódico  –  quando  os  dados  são  enviados  em  intervalos  de  tempo, 
ocorrendo ou não eventos; a rede pode ainda ser móvel ou estática. Há uma forte relação 
entre a aplicação e os protocolos usados nas diversas camadas que compõem a rede e, 
desse modo, a escolha dos protocolos se dará a partir da aplicação da rede.

Além de atender  a camada de aplicação os  protocolos  de roteamento devem 
ainda tratar de mudanças na topologia da rede causadas por movimento ou morte dos 
nós, e procurar otimizar o consumo de energia através da escolha eficiente de rotas, 
estendendo, desta forma,  o  tempo de vida útil  da rede.  Protocolos capazes de auto-
configuração e auto-organização, isto é, não necessitam de qualquer infraestrutura ou 
administração, são ditos ad hoc.

O ESDSR (Energy Saving Dynamic Source Routing) [Tarique et al. 2005] é um 
protocolo  de  roteamento  ad  hoc capaz  de  escolher  rotas  cujos  nós  possuem maior 
reserva  de  energia  através  de  estimativas  de  energia  mínima  restante  nos  nós  que 
compõem a rota. Essa estimativa permite que a decisão do caminho a ser utilizado seja 
feita de maneira mais eficiente,  evitando a morte prematura dos nós.  Além disso,  o 
ESDSR conta com um mecanismo de avaliação de distância entre nós, podendo com 
isso economizar energia através da regulagem de potência de transmissão do rádio.

Apesar de sua eficiência no consumo de energia, o ESDSR não possui todas as 
características desejáveis a um protocolo de roteamento ad hoc descritas em [Doshi et 
al.  2002];  são  elas:  escolha  eficiente  de  rotas,  controle  da  potência  de  transmissão, 
descoberta  de novas rotas  e  monitoramento de rotas.  O monitoramento das  rotas  já 
descobertas não é realizado pelo ESDSR e para suprir  essa deficiência foi  criado o 
DESRO (Dynamic Energy Saving Routing).

O DESRO é um protocolo de roteamento plano para redes de sensores sem fio 
criado  a  partir  do  ESDSR,  herdando  assim  diversas  características  deste,  como  o 
controle de potência de rádio. O DESRO estende o ESDSR, ao adicionar um mecanismo 
de  gerenciamento  de  rotas  capaz  de  balancear  a  carga  de  roteamento.  Além  do 
mecanismo  de  gerenciamento  de  rotas,  os  mecanismos  de  descoberta  de  rotas  e 
manutenção de rotas compõem o DESRO.

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve 
alguns  trabalhos  relacionados;  o  desenvolvimento  do  trabalho  e  a  exposição  do 
protocolo DESRO são descritos na Seção 3; na Seção 4 são apontados os resultados e 
simulações  obtidas;  por  fim,  na  Seção  5,  são  colocadas  as  considerações  finais  e 
discussão de trabalhos futuros. 
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2. Trabalhos relacionados

Existem  diversos  protocolos  de  roteamento  para  RSSFs  descritos  na  literatura  que 
buscam minimizar o consumo de energia causado pela tarefa de roteamento. Dentre os 
protocolos de roteamento pode-se destacar o  SPIN (Sensor Protocols for Information  
via Negotiation) [Heinzelman et al. 1999] e  Directed Diffusion [Intanagonwiwat et al. 
2000] que usam como técnica de roteamento a consulta de dados;  LEACH (Low-energy 
adaptive clustering hierarchy) [Heinzelman et al. 2000] e TEEN (Threshold sensitive  
Energy Efficient sensor Network) [Manjeshwar and Agrawal 2001]  dentre os protocolos 
hierárquicos,  e  o  Multi  [Figueiredo et  al.  2004],  Multi-K [Gonçalves  et  al.  2008]  e 
Multi-Geo [Silva and Goulart 2009] dentre os protocolos híbridos.

    O SPIN utiliza a abordagem de nomeação dos dados sensoriados através de 
meta-dados.  Antes  de  enviar  um  pacote  de  dados,  o  nó  transmite  uma  mensagem 
anunciando  que  ele  possui  o  dado;  se  algum  dos  vizinhos  desejá-lo  envia  uma 
mensagem de requisição e só então o dado é transmitido; assim que o dado chega ao nó 
que o requisitou, é enviada uma nova mensagem de anúncio, partindo agora do novo nó; 
esse procedimento se repete até que o dado chegue ao sorvedouro.

O protocolo  Directed Diffusion trabalha de maneira semelhante ao SPIN, mas 
neste caso é o sorvedouro quem transmite, em broadcast, uma mensagem de interesse à 
rede.  Essa  mensagem é  na  verdade  uma  lista  de  meta-dados  do  tipo  atributo-valor 
contendo as informações que o sorvedouro deseja, por exemplo: (temperatura = 30; área 
= (0,0, 200, 200)).

O LEACH é um protocolo hierárquico capaz de definir  dinamicamente quais 
serão  os  líderes  de  clusters;  os  clusters são  definidos  através  da  potência  de  sinal 
recebida  pelo  líder.  O  LEACH trabalha  em  redes  homogêneas  -  todos  os  nós  são 
idênticos - e, quando o líder está com pouca energia, é executado um procedimento para 
determinar qual nó será o novo líder. O líder possui a tarefa de roteamento e agregação 
de  dados  e  o  protocolo  não  suporta  transmissões  multi-saltos,  o  que  exige  que  o 
sorvedouro esteja dentro do raio de alcance do rádio do líder. Essa característica limita o 
uso de LEACH, não permitindo o seu uso em sensoriamento de grandes áreas.

O TEEN é um protocolo hierárquico semelhante ao LEACH na formação de 
clusters, com a diferença de que há hierarquia nos clusters. Além de ser um protocolo 
hierárquico  o  TEEN  utiliza  a  informação  sensoriada,  assim  como  os  protocolos 
centrados em dados (SPIN, Directed Diffusion), para determinar se envia ou não uma 
mensagem ao sorvedouro. Assim que os clusters são formados, os líderes enviam dois 
valores de limiar aos nós sensores do seu grupo: hard threshold e soft threshold. Antes 
de enviar uma mensagem o nó compara o valor sensoriado com o hard threshold para 
decidir se deve ou não enviar a mensagem ao líder; se a decisão foi por enviar o valor é  
agora comparado com o valor enviado anteriormente. Se a diferença entre os valores for 
menor que o soft threshold a mensagem não será enviada.

O Multi é um protocolo híbrido que mistura comportamento reativo e proativo, 
dependendo da frequência de eventos.  Quando ela é alta o Multi  funciona de forma 
proativa, mantendo uma árvore de espalhamento com as rotas que abrangem toda a rede. 
Quando a frequência de eventos é baixa, o Multi opera de forma reativa. A mistura dos 
dois comportamentos se mostrou efetiva na redução do consumo de energia quando 
comparado com protocolos puramente reativos ou puramente proativos.
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O  Multi-K  é  um  protocolo  derivado  do  Multi  que  propôs  uma  redução  na 
abrangência da árvore de espalhamento da rede para que ela abrangesse apenas os nós 
que estivessem efetivamente gerando transmissão de dados. Desta forma consegue-se 
uma redução do consumo de energia na fase de funcionamento proativo,  através da 
redução  do  número  de  mensagens  de  controle  para  a  manutenção  da  árvore  de 
espalhamento da rede.

O Multi-Geo propôs modificações no funcionamento do Multi-K considerando a 
rede dividida em áreas geográficas, cada qual com um nó líder. A transmissão entre 
áreas vizinhas só pode ser feita através do nó líder.  Desta forma, conseguiu-se uma 
redução no consumo de energia tanto na fase proativa com a hierarquização da árvore de 
espalhamento, quanto na fase reativa com a limitação das mensagens de difusão que 
passaram a ser confinadas a uma determinada região.

Outro importante protocolo é o DSR (Dynamic Source Routing) [Johnson and 
Maltz 1996]. O DSR é um protocolo  ad hoc de roteamento para redes sem fio multi-
salto que possui dois mecanismos que trabalham conjuntamente para a realização do 
roteamento dos dados: descoberta de rota e manutenção de rota.

O  DSR  assume  que  cada  nó  possui  um  identificador  universal  único. 
Os nós possuem tabelas de rotas em sua memória e a rota é gravada na mensagem sendo 
enviada,  determinando o caminho exato pelo qual  trafegará.  Se,  quando ocorrer  um 
evento, o nó não possuir uma rota para o destino desejado, é enviada, em broadcast,  
uma mensagem Route Request contendo o identificador do nó originador, do destino e 
da mensagem.  Ela  é repassada até encontrar o destino que, ao recebê-la, envia então 
uma mensagem Route Reply ao iniciador da descoberta de rotas informando a nova rota. 
Para evitar consumo extra de energia cada nó verifica, antes de repassar uma  Route 
Request,  se  já  recebeu  essa  requisição  anteriormente  através  do  identificador  da 
mensagem e do nó originador.

Se  durante  o  uso  de  uma  rota  houver  uma  falha  em  um  nó,  (morte  ou 
movimentação para fora do alcance do rádio) o  nó que detectou a falha envia uma 
mensagem de aviso Route Error ao originador do pacote de dados. Esse aviso informa 
ao originador que a rota não está mais disponível e que uma nova rota deve ser usada.  É 
informado também qual  link está  com problema (assim o originador  pode descartar 
todas as rotas, em sua tabela de rotas, que usam o link informado). A rota antiga é então 
descartada  da  tabela  de  rotas  e,  se  não  houver  uma  rota  alternativa,  é  acionado  o 
mecanismo de descoberta de rotas.

O ESDSR, base para o DESRO, é uma extensão do DSR. Possui os mesmos 
mecanismos de descoberta e manutenção de rotas, além de melhorar a escolha da rota a 
ser  usada numa transmissão  de  dados  por  possuir  a  informação de  energia  mínima 
estimada dos nós que compõem a rota (o DSR conhece apenas o número de saltos da 
rota).

A energia mínima estimada de uma rota é conhecida quando uma mensagem 
Route  Reply passa pela  rota.  O nó,  ao  receber  uma  Route Reply,  verifica  a  energia 
mínima  estimada  da  rota  gravada  na  mensagem e,  se  caso  a  sua  energia  restante 
estimada for menor, o valor é então atualizado na Route Reply. Desse modo o iniciador 
da descoberta de rotas recebe não apenas a sequência de nós que a mensagem de dados 
deve atravessar, mas também a energia mínima estimada do nó com menor reserva de 
energia na rota, o que possibilita uma melhor decisão no momento do envio de um novo 
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pacote de dados.

O valor da energia mínima estimada para um determinado nó varia de acordo 
com o vizinho destino. O ESDSR possui uma tabela de potências onde são armazenadas 
as potências de transmissão para cada vizinho. Esse valor é atualizado sempre que um 
pacote de dados é transmitido para o nó vizinho. O pacote de dados possui um campo 
contendo a potência em que foi transmitido; o nó destino calcula então a nova potência 
de  transmissão  a  partir  da  potência  transmitida  e  da  potência  recebida  e  a  informa 
através  do  ACK.  Assim,  se  o  nó  vizinho  estiver  perto  é  usada  uma  potência  de 
transmissão menor, se estiver longe é usada uma potência de transmissão maior, e essa 
potência afeta o valor do cálculo de energia mínima estimada para uma rota.

3. O protocolo DESRO

O ESDSR possui uma boa capacidade de adaptação a mudanças na topologia da rede. 
Se uma rota deixa de ser capaz de realizar a entrega de dados ao sorvedouro o ESDSR 
rapidamente escolhe outra rota. Contudo, essa alteração na escolha da rota só é feita 
após a ocorrência de alguma falha.

O ESDSR usa uma rota até exaurir as reservas de energia dos seus nós; com isso 
a rota deixa de funcionar e só então o ESDSR altera a rota usada. O protocolo DESRO 
foi criado com o objetivo de suprir a deficiência do ESDSR quanto ao monitoramento 
de  rotas,  fazendo  com  que  o  nó  escolha  a  rota  com  maior  energia  estimada,  não 
aguardando alguma falha – que pode ser causada pelo próprio roteamento ineficiente – 
para alterar  o  caminho de transporte  da mensagem. Com isso o DESRO melhora a 
distribuição de energia disponível na rede. 

Após  a  descoberta  de  uma  rota  o  DESRO  inicia  um temporizador  e/ou  um 
contador de pacotes. Assim que o temporizador zerar ou o contador de pacotes atingir 
um  limite  pré-estabelecido,  é  enviada  uma  mensagem  Route  Management que 
percorrerá  cada  nó  da  rota  até  alcançar  o  destino.  Após  o  envio  da  mensagem de 
gerenciamento, o temporizador é reiniciado e o contador zerado. 

O nó destino, ao receber uma mensagem de gerenciamento, envia uma  Route 
Reply que  passará  pelo  caminho  inverso  do  percorrido  pela  Route  Management.  O 
mesmo processo que ocorre em cada nó ao repassar uma Route Reply gerada por uma 
Route Request ocorrerá para a Route Reply gerada pela Route Management. Desse modo 
o  nó  originador  da  Route  Request receberá  uma atualização para  a  energia  mínima 
estimada da rota, que poderá agora ser menor que a energia de uma rota alternativa em 
sua cache, e poderá decidir de forma mais eficaz por qual caminho enviar um novo 
pacote de dados.  A Figura 1 ilustra, de forma resumida, o funcionamento do DESRO.

É importante notar que a Route Management, assim como os pacotes de controle 
do ESDSR, é enviada sem qualquer confirmação de recebimento pela camada de rede, e 
na potência máxima de transmissão.

O envio de uma Route Management pode ser disparado por um:

• temporizador: assim que uma rota é descoberta é criado um temporizador para 
ela.  Quando o  temporizador  chega a  zero  é  momento  de  atualizar  a  energia 
estimada da rota; uma mensagem de gerenciamento é enviada e o temporizador é 
reiniciado;

• contador de pacotes: assim que uma rota é descoberta é criado um contador de 
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pacotes. Cada pacote enviado incrementa o contador que, ao chegar no limite 
pré-estabelecido,  dispara  o  envio  de  uma  mensagem  de  gerenciamento  e  é 
zerado;

• temporizador e contador de pacotes: neste caso quando uma rota é descoberta 
tanto o contador quanto o temporizador são criados e vai disparar o envio de 
mensagem de gerenciamento o evento que ocorrer primeiro: contador chegar ao 
limite ou temporizador zerar.

LOOP (evento)  
  Se evento = "enviar novo pacote de dados" então
    Se houver rota para o sorvedouro então
      Envia o pacote;
      Se gerenciamento de rotas é feito por contagem de pacotes então

Soma mais um ao contador;
Se contador alcançou o limite pré-estabelecido então
  Zera o contador;
  Cria mensagem de gerenciamento (Route Management) e a envia;
Fim Se

      Fim Se
    Senão
      Envia uma requisição de rota (Route Request);
      Aguarda rota colocando o pacote no buffer por um tempo pré-determinado;
    Fim Se
  Fim Se

  Se evento = "temporizador alcançou o limite pré-estabelecido" então
    Reinicia temporizador;
    Cria mensagem de gerenciamento (Route Management) e a envia;
  Fim Se
  
  Se evento = "chegada de pacote de dados" então
    Se nó não é o sorvedouro Repassa pacote;
  Fim Se

  Se evento = "chegada de mensagem de requisição de rota" então
    Se nó é o sorvedouro então Envia uma mensagem de resposta de rota (Route Reply);
    Senão
      Repassa mensagem;
    Fim Se
  Fim Se

  Se evento = "chegada de mensagem de resposta de rota" então
    Adiciona/Atualiza(energia mínima estimada) rota na tabela de rotas;
    Cria/Atualiza temporizador e/ou contador de pacotes
    Se houver pacote de dados esperando por rota então Envia pacote de dados;
    Se não é o destino da mensagem então
      Calcula energia mínima estimada;
      Repassa mensagem;
    Fim Se
  Fim Se

  Se evento = "chegada de mensagem de gerenciamento" então
    Se não é o destino então Repassa mensagem;
    Senão Envia uma mensagem de resposta (Route Reply) ao originador;
  Fim Se
FIM LOOP     

Figura 1: Pseudo-código do DESRO
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4. Simulações e resultados

A fim de comparar os protocolos ESDSR e DESRO foram feitas simulações usando o 
Castalia [Castalia 2009],   um simulador de eventos discretos específico para RSSFs, 
construído  sobre  o  framework  Omnet++  (OMNET++,  2009)  –  um  framework  de 
simulação de redes genérico – desenvolvido em C++ e que possui licenca Academic 
Public License (APL, 2009) (mesma do Omnet++) .

Foram realizadas 40 simulações, 20 com distribuição em grade dos nós e 20 com 
distribuição  não uniforme,  simulando uma aplicação de sensoriamento  ambiental  de 
uma  área  de  160x360  metros,  onde  49  nós  coletam dados  do  ambiente  a  cada  10 
minutos e os enviam ao sorvedouro. A área é sensoriada por um mês e os nós possuem 
20 Joules de energia inicial na distribuição em grade e 10 Joules na distribuição não 
uniforme.  A Figura 2 ilustra as distribuições em grade e aleatória uniforme.

Figura 2: Topologias de rede: em grade (a) e aleatória uniforme (b)

Foi utilizada uma escala de tempo de 30:1 e, deste modo, cada dia durou 2880 
segundos, fazendo com que cada simulação durasse 86400 segundos (para 30 dias). No 
início da simulação os nós acordam aleatoriamente entre 5 e 20 segundos e passam a 
transmitir,  a cada 20 segundos, uma mensagem ao sorvedouro contendo 20 bytes de 
dados, referente ao sensoriamento do ambiente. Os 5 segundos iniciais da simulação são 
reservados ao T-MAC [Dam and Langendoen 2003] – protocolo de camada MAC usado 
nas  simulações  –  para  que  possa  realizar  a  sincronização  dos  nós.  O  T-MAC  foi 
configurado com quadro de tempo de 610 milisegundos e controle RTS/CTS/ACK para 
transmissões unicast.

O  gerenciamento  de  rotas  do  DESRO foi  configurado  com temporizador  de 
14.400 segundos e contador de pacotes para 144 transmissões. Desse modo, a rota sendo 
utilizada num dado momento terá sua energia mínima estimada atualizada assim que 
completar o equivalente a 1 dia de transmissão, enquanto que as rotas não utilizadas 
terão suas energias mínimas atualizadas a cada 5 dias. Os valores do temporizador e 
contador foram escolhidos a fim de que o gerenciamento de rotas consumisse abaixo de 
1% da energia consumida com a transmissão de dados.

Como módulo de rádio foi utilizado o CC2420 usando modulação ideal, a fim de 
que não ocorressem falhas na transmissão causadas pela modulação do rádio; o modelo 
de propagação utilizado foi o two ray path loss, sem fading.
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O modelo de consumo de energia utilizado considera apenas a energia usada nas 
transmissões (dados e controle), não considerando a energia gasta pelo controle da MAC 
(RTS/CTS/ACK).  Esse modelo é similar ao utilizado no estudo original  do ESDSR 
[Tarique et al. 2005]. A diferença entre os modelos reside no fato de que no estudo do 
ESDSR foi considerada a energia gasta com pacotes de controle da camada MAC.

4.1. Análise comparativa do ESDSR e DESRO em cenário com distribuição em 
grade

Nas simulações com distribuição em grade os nós foram distribuídos em forma de grid, 
distando 40 metros entre si. O nó 49, no canto superior direito (Figura 2(a)), atuou como 
sorvedouro.

O total de mensagens geradas pela rede para as 20 simulações foi de 4.233.363 
para o DESRO e 4.223.242 para o ESDSR. A explicação para essa diferença de 10.121 
mensagens a mais, criadas quando o DESRO estava em uso, é que alguns nós esgotaram 
suas baterias durante as simulações com o ESDSR e, portanto, pararam de gerar pacotes 
de dados.

Figura 3: Taxa de entrega por simulação.

O DESRO, não apenas gerou mais pacotes de dados como também os entregou 
mais ao sorvedouro. Foram 4.222.325 (99,74%) mensagens recebidas quando usando 
DESRO e 4.160.242 (98,51%) quando usando o  ESDSR;  uma diferença  de  62.083 
mensagens, não computando mensagens repetidas. A Figura 3 exibe os resultados por 
simulação.

A  maior  taxa  de  entrega  por  parte  do  DESRO  é  justificada  pelo  melhor 
roteamento  dos  dados  devido  ao  gerenciamento  de  rotas.  O  ESDSR,  em  alguns 
momentos, usou uma rota até que um dos nós esgotasse completamente sua bateria, para 
só  então  alterar  sua  escolha.  Esse  esgotamento  de  bateria  dos  nós  prejudicou  o 
roteamento e, consequentemente, a taxa de entrega (picos baixos no gráfico), apesar da 
boa resposta do ESDSR a mudanças na topologia da rede.

Por outro lado o gerenciamento de rotas consome tempo e banda, aumentando o 
tempo de resposta da rede, isto é, o tempo desde a criação de um pacote até sua chegada 
ao sorvedouro.  Os tempos médios  foram de 3,645 segundos para o DESRO e 2,95 
segundos para o ESDSR. Desse modo o DESRO obteve tempo de resposta cerca de 
23,6% maior. 
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Figura 4: Distribuição média de energia no ESDSR

Figura 5: Distribuição média de energia no DESRO

O  objetivo  principal  da  inclusão  de  gerenciamento  de  rotas  ao  ESDSR  é 
melhorar a distribuição de energia disponível na rede, impedindo que alguns nós fiquem 
sobrecarregados com o roteamento de pacotes e acabem esgotando completamente suas 
baterias. Analisando a distribuição média de energia na rede tem-se a impressão de que 
o ESDSR produz uma distribuição tão boa quanto o DESRO. O que acontece de fato é 
que a média aritmética camufla a grande variação na distribuição de energia verificada 
durante simulações do ESDSR.

Os valores médios  do desvio padrão e variância para o consumo de energia, 
calculados para os nós com maior consumo nas simulações - eles são responsáveis pelo 
roteamento  de grande quantidade de  pacotes  e  estão mais  próximos  do sorvedouro, 
formando, portanto, a área onde o gerenciamento de rotas precisa otimizar de forma 
mais efetiva a escolha do caminho por onde o pacote de dados deverá ser transmitido – 
confirmam  a  eficiência  do  gerenciamento  de  rotas  no  balanceamento  da  tarefa  de 
roteamento e sua efetividade numa melhor distribuição de energia. Para o ESDSR o 
desvio padrão e a  variância  são respectivamente 5,56  e 31,87  enquanto que para o 
DESRO os valores são respectivamente 3,71 e 14,04. Desse modo, o desvio padrão do 
DESRO foi 49,90% menor que o desvio padrão do ESDSR.

Devido à falta de gerenciamento de rotas o ESDSR foi incapaz de impedir a 
morte de nós durante as simulações. No total de 20 simulações houve 13 mortes devido 
ao esgotamento de bateria. Por outro lado o DESRO foi plenamente capaz de impedir a 
morte dos nós da rede, não havendo morte por esgotamento de bateria em nenhuma das 
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simulações. O maior consumo verificado ao fim das simulações em um nó usando o 
DESRO foi de 18,94 Joules, consumindo assim 94,7% da energia disponível.

Para  a  distribuição  em  grade  todo  o  tráfego  de  dados  deve  passar 
necessariamente ou pelo nó 44 ou pelo nó 48 para chegar ao sorvedouro (Figura 2(a)). 
Observando o consumo de energia destes nós pode-se confirmar que o mecanismo de 
gerenciamento de rotas se mostrou eficaz no balanceamento de carga de roteamento e de 
consumo de energia. O DESRO conseguiu que o consumo de energia dos nós 44 e 48 se 
mantivessem semelhantes, estendendo a vida útil da rede, além de aumentar o taxa de 
entrega de pacotes.  As Figuras 6 e 7 ilustram o consumo dos nós 44 e 48 em cada 
simulação.

Figura 6: Consumo dos nós 44 e 48 no ESDSR.

Figura 7: Consumo dos nós 44 e 48 no DESRO.

O consumo médio de energia com pacotes de controle foi de 12,34 Joules para o 
ESDSR e 9,59 Joules  para o DESRO,  mostrando que o DESRO consumiu 28,68% 
menos energia com controle. Isso pode ser explicado pelo fato de que quando um nó em 
uma rota em uso morre o ESDSR e DESRO geram pacotes de controle a fim de que a 
nova topologia seja conhecida pelos outros nós. As rotas que continham o nó morto são 
descartadas  e  novas  rotas  são  descobertas  através  de  mensagens  broadcast usando 
algoritmo de inundação, consumindo assim muita energia. Como o DESRO evitou a 
morte de nós o tráfego de pacotes de controle foi menor, mesmo computando os pacotes 
de controle usados no gerenciamento das rotas.

Por outro lado o consumo de energia do DESRO com pacotes de dados foi cerca 
de 30% maior (71,52 Joules). Este maior consumo é causado por dois fatores: o DESRO 

258 Anais



gerou 10.121 pacotes de dados a mais do que o ESDSR; o total de mensagens de dados 
repetidas recebidas pelo sorvedouro foi de 453.667 para o DESRO e 229.755 para o 
ESDSR,  uma  diferença  de  223.912  mensagens.  O  maior  tráfego  causado  pelo 
gerenciamento  de  rotas  fez  com  que  a  MAC  tivesse  mais  trabalho  durante  as 
transmissões, resultando um maior número de retransmissões.

4.2. Análise comparativa do ESDSR e DESRO em cenário com distribuição 
aleatória uniforme

Nas simulações com distribuição aleatória uniforme a posição dos nós foi definida de 
forma aleatória pelo simulador e o sorvedouro (nó 49) foi colocado no centro da área 
(Figura 2(b)) .

Assim  como  na  distribuição  em  grade,  o  DESRO,  na  distribuição  aleatória 
uniforme,  gerou  mais  pacotes  de  dados  que  o  ESDSR,  4.232.961  contra  4.213.059 
(diferença de 19.902 pacotes), além de entregá-los mais ao sorvedouro, 99,50% contra 
99,19%, entregando 33.075 mensagens a mais que o ESDSR.

Os tempos médios de resposta foram de 2,56 segundos para o DESRO e 2,13 
segundos para o ESDSR; o DESRO obteve tempo de resposta cerca de 20,2% maior.

A  distribuição  média  de  energia  encontrada  para  o  DESRO  e  ESDSR  são 
semelhantes, com uma ligeira vantagem para o DESRO. Os valores médios de desvio 
padrão são de 2,45 Joules para o ESDSR e 2,37 Joules para o DESRO. As Figuras 8 e 9 
ilustram a distribuição média de energia para o ESDSR e DESRO respectivamente.

Figura 8: Distribuição média de energia no ESDSR.

Figura 9: Distribuição média de energia no DESRO.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 259



Mesmo  com  o  gerenciamento  de  rotas  do  DESRO  houve,  no  total  de  20 
simulações, 2 mortes de nós. Porém este valor é inferior ao valor encontrado para o 
ESDSR que teve 25 mortes de nós na rede no mesmo número de simulações.

O gerenciamento de rotas foi capaz de diminuir o total de mortes causadas por 
esgotamento da bateria dos nós, porém aumentou o consumo total de energia da rede. A 
energia média gasta com controle no ESDSR foi de 1,12 Joules enquanto que o DESRO 
gastou em média 7,02 Joules com pacotes de controle. O aumento se deu também para a 
energia gasta com pacotes de dados; o ESDSR gastou 134,9 Joules com dados enquanto 
que o DESRO gastou 165,13 Joules, um aumento de cerca de 22,41%.

5. Conclusões e perspectivas futuras

Neste  artigo  foi  apresentado  o  protocolo  DESRO,  que  consiste  de  alterações  do 
protocolo ESDSR para a inclusão de funções de gerenciamento de energia na definição 
do roteamento.  A inclusão  de  gerenciamento  de  rotas  ao  ESDSR teve  por  objetivo 
postergar  a  morte  de  nós  através  de  um  balanceamento  de  carga  de  roteamento  e 
produzir  uma  melhor  distribuição  de  energia  na  rede.  Pode-se  inferir,  através  das 
simulações realizadas, que o objetivo foi alcançado. 

Os resultados das simulações mostram que o DESRO obteve taxas de entrega melhores 
que as taxas obtidas com o ESDSR. O DESRO evitou completamente a morte de nós na 
distribuição em grade, não havendo nenhum nó inativo por falta de energia ao final das 
20 simulações, tendo apenas 2 nós mortos nas simulações com distribuição aleatória 
uniforme. O ESDSR por sua vez teve 13 nós mortos na distribuição em grade e 25 na 
distribuição aleatória uniforme.

O gerenciamento de rotas consome mais energia mas, por outro lado, economiza 
ao evitar o envio de novos pacotes de descoberta de rotas. Em algumas simulações a 
economia  de  energia  alcançada  por  não  enviar  pacotes  de  descoberta  de  rotas 
compensou o consumo com pacotes de gerenciamento, em até 100%.

O DESRO consumiu mais energia que o ESDSR com a transmissão de pacotes 
de  dados  e  esse  aumento  no  consumo  é  explicado  por  dois  motivos  principais:  o 
DESRO gerou mais  mensagens de dados,  tanto na distribuição em grade quanto na 
distribuição aleatória uniforme; a escala de tempo usada na simulação fez com que o 
tempo gasto com o gerenciamento de rotas fosse desproporcional ao período de envio de 
mensagens de dados, havendo assim mais retransmissões de pacotes. É de se esperar 
que em uma aplicação real de monitoramento, usando os mesmo parâmetros do presente 
estudo, com exceção da escala de tempo, o DESRO consuma, com pacotes de dados, a 
mesma quantidade de energia que o ESDSR.

Apesar dos bons resultados apresentados o DESRO pode se tornar ainda mais 
eficiente. Alterações no gerenciamento de rotas podem gerar um melhor balanceamento 
de  carga  consumindo  os  mesmos  recursos  utilizados  pelo  gerenciamento  atual.  O 
DESRO utiliza uma estimativa de carga simples, atualizando o contador de uso da rota 
apenas para os pacotes de dados gerados pelo próprio nó. Uma abordagem mais precisa, 
contando também os pacotes roteados que utilizaram a rota, pode realizar uma melhor 
distribuição de energia por possuir uma melhor estimativa de carga. 

A atualização de energia estimada na tabela de rotas interfere apenas na escolha 
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de  rotas  para  pacotes  de  dados  gerados  pelo  próprio  nó,  ou  seja,  não  interfere  no 
roteamento de outros pacotes de dados. É possível que uma alteração na decisão de 
roteamento, agora usando informações da sua própria tabela de energia de rotas, leve a 
uma economia e melhor distribuição de energia, por permitir que a rota especificada no 
cabeçalho do pacote de dados seja alterada por um nó cuja tabela de energia estimada 
seja mais atual do que a tabela do nó gerador do pacote.

A distribuição de energia alcançada pelo gerenciamento de rotas varia com a 
posição  do  sorvedouro.  Se  houver  apenas  um  caminho  para  o  sorvedouro  o 
gerenciamento  de  rotas  poderá  ter  uma  influência  ruim  sobre  a  rede  porque  não 
conseguirá balancear a carga de roteamento, além de aumentar o consumo de energia 
com pacotes de controle. Por outro lado, se houver vários caminhos ou ainda vários 
sorvedouros, o gerenciamento de rotas poderá trazer um grande benefício ao distribuir a 
carga por várias rotas. Assim, o impacto do uso de mais de um sorvedouro numa rede de 
sensores usando o DESRO como protocolo de roteamento deve ser estudado.
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Abstract: This work presents a partial evaluation of a fully decentralized 

approach to detect, localize and determine the extent of damage on civil 

structures in environments that range from offshore oil and gas industry to 

wind farms. The evaluation presented in this work is a first step towards the 

conception of a fully decentralized algorithm for Structural Health 

Monitoring, whose key idea is to fully distribute the procedure of monitoring a 

structure among the nodes in a Wireless Sensor Network. Experimental results 

showed that the algorithm, still under development, performed well in terms of 

network lifetime, and proved that all the operations required by the algorithm 

can be efficiently provided by a Wireless Sensor Network. 

1. Introduction 

The recent advances in wireless technologies and MEMS (Micro Electro Mechanical 
Systems) enabled the emergence of Wireless Sensor Networks (WSNs), whose devices 
have limited sensing, storage and processing capabilities. Since sensor nodes are battery-
powered, energy consumption is a very important issue. So it is crucial that the protocols 
and algorithms for such devices are designed in an energy efficient way, thus reducing 
power consumption and maximizing the system lifetime. 

Recently, there has been much interest in the use of WSNs [Hatler and Chi 2005], 
[Yick et al. 2008] in sectors of exploration and distribution of the oil and gas industry, as 
well as in the renewable energy sector, particularly in wind farms, with the purpose of 
Structural Health Monitoring (SHM) [Doebling et al. 1996], [Sohn et al. 2004]. The 
monitoring of physical structures enables damage prediction (fractures) and, therefore, to 
anticipate repairs, avoiding accidents. In applications built for that purpose, the sensing 
devices are used to perform measurements of the structure and the external events that 
affect the monitored structure, delivering such measures to a data collection station, the sink 
node. In this context, WSNs are used to remotely monitor structures and determine their 
physical integrity. The sensing devices typically used in WSNs for SHM applications, are, 
among others, strain gauges and accelerometers. The sensing devices, in general, collect the 
analog measurements from the environment and convert them into digital measurements. 
The structural information collected during the operation of the structure by sensor nodes 
can be handled inside these sensor nodes before being transmitted to the sinks through the 
wireless network. 
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The main motivations for using WSNs in a remote structural monitoring system are 
fivefold: (i) reduction of the need for experts (engineers) to perform tasks of in sito 
verification about the structural state; (ii) the possibility of dynamically changing the layout 
of the WSN; (iii) the ease and flexibility of installation of wireless sensor nodes, including 
areas where access is difficult or expensive; (iv) the easy and fast WSN reconfiguration; 
and (v) the lower cost of the system. Obviously, the use of wireless networks as the 
communication infrastructure to the structural monitoring system leads to a series of new 
challenges. For instance, a key challenge is how to adapt signal processing techniques, 
already available in SHM, to perform as much data compression within the network as 
possible, reducing the need for transmissions, extending the WSN lifetime. 

This work represents a first step towards the conception of a fully decentralized 
approach to detect, locate and determine the extent of damage on structures from 
environments like offshore oil and gas industry and wind farms, making use of WSNs. The 
key idea of our approach is to distribute the procedure associated with the task of 
monitoring a structure among the sensor nodes in a WSN, so that only through collaboration 
among the cluster-heads it is possible to detect, locate and determine the extent of damage. 
Unlike other approaches [Kim et al. 2007], [Chintalapudi et al. 2006], all the SHM 
processing of our proposal runs inside the network without any help from the sink node. 
The network topology has two layers, the lower layer, containing ordinary sensor nodes in 
charge of sensing tasks, and the higher layer, containing cluster-heads (CHs). Our objective, 
at this current stage of development, is to investigate the actual performance of such fully 
decentralized approach in terms of communication and energy. 

Among the contributions of our proposed approach stands out, in first place, the 
discussion and clarification of the main requisites of a fully decentralized monitoring 
system that makes use of a real WSN. In future works, this contribution may evolve to the 
presentation of an innovative monitoring system. There is still not much knowledge of fully 
decentralized and autonomous proposals in the SHM literature. Our proposal does not make 
use of analytical values of the structure’s natural frequencies, taken from a finite element 
model and commonly used in most existing solutions in the literature. Rather, natural 
frequencies taken at the beginning of the structure’s operation are used for comparison 
between the healthy and actual state of the structure. This choice is didactic, since our focus 
is on the networking issues. Explaining the structural engineering domain, which 
encompasses Finite Element Modeling (FEM) techniques and dynamic analysis, is not the 
focus of this work. Although our proposal may receive the first values of natural 
frequencies directly from the first sensing as well as from a finite element model, the 
didactic choice for the values from the beginning of the structure’s operation is enough for 
understanding the overall idea. In this way we avoid the need to make an in-depth 
explanation of the structural engineering domain, but we also assume the possibility of a 
damage occurrence before the beginning of the structure’s operation to be unnoticed. 
Finally, it is also important to mention that depending on the intensity of the damage site or 
its extent, real time actuators can be triggered in order to shut down equipments or fire 
alarms and so on.  

The remainder of this paper is divided as following. Section 2 depicts related works. 
Section 3 presents the proposed algorithm, SENSOR-SHM. Section 4 details the 
experiments performed to evaluate SENSOR-SHM algorithm and the obtained results. 
Finally, section 5 concludes this work and draws future directions. 
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2. Related Work 

Several researches suggesting a partial decentralization of the procedure for 
monitoring structures based on already established techniques in SHM can be found in the 
literature and are presented in this section. In such works, the monitoring procedure is 
performed partially by the network sensor nodes and partially by the sink. In this section, 
we also intend to clarify the reason for relying on decentralization in our work. The main 
reasons are, in short: reduction of the communication overhead and, as one of the 
consequences, energy saving. The Fast Fourier Transform (FFT) is a powerful technique for 
reducing the need for transmissions, and its calculation by the sensor nodes has proved to be 
possible in many works. For instance, in [Hackmann et al. 2008] the need for transmissions 
is reduced from 2048 floats to 5 floats, and in [Chintalapudi et al. 2006], the reduction is 
around 99%.  

In [Caffrey et al. 2004] a sensing technique is defined, which uses electrodynamic 
shakers to produce vibrations on the structure and accelerometers in the sensor nodes to 
collect data for a few seconds in order to measure these vibrations. In order to perform a 
structural analysis, a FFT is applied to the acceleration data collected in each sensor node, 
transforming the signal in time domain to a signal in frequency domain. Then, the power 
spectrum is analyzed and the frequencies of the structure modes of vibration whose values 
correspond to the energy peaks of the spectrum are extracted. Then, the sensor nodes elect a 
sensor node that is responsible for obtaining a more accurate result by aggregating all 
measures of modal frequencies and their associated energies extracted from all network 
nodes. Finally, this aggregated result is sent to the sink and then the frequency variation 
analysis can be done. Our proposal differs from this one since the frequency variation 
analysis is performed within the network, with the collaboration of cluster-heads. 

In [Chintalapudi et al. 2006], many methods to detect damage on the structure are 
discussed. Most studies in the literature are inspired in these last two methods, including our 
proposal. One of the methods discussed in [Chintalapudi et al. 2006] consists in the 
methodology for damage detection in basic structures that makes use of the structure’s 
signature variation, and it is widely accepted. This variation is seen by comparing signatures 
obtained when the structure was sound and when the structure is damaged. The results of 
applying this methodology are found in several works, among which we cite [Cawley and 
Adams 1979], [Messina et al. 1996] and [Contursi et al. 1998], where an evolution of the 
correlation based techniques for locating damage can be observed. The essence of these 
methods is to correlate sets of theoretical ideal frequencies with a set of frequencies 
experimentally obtained. In [Cawley and Adams 1979], one of the first studies based on the 
concept of linear correlation to detect damage in structures is developed, in which metrics to 
locate damage based on the variation of the structure’s natural frequencies are presented. 
An application of the principles of the technique developed in [Cawley and Adams 1979] is 
found in [Messina et al. 1996], in which a similar method called "Damage Location 
Assurance Criterion" (DLAC) is presented. This method measures the degree of correlation 
between an experimental vector with frequencies’ variation rates, and several vectors with 
analytical frequencies’ variation rates. The vectors, both experimental and those obtained 
through analytical models, should contain information on the frequencies of the first modes 
of vibration of the structure. The number of vibration modes depends on the depth of the 
performed analysis. These analytical vectors come from a finite element model of the 
structure, each of them relative to damage present in different positions. The most perfect 
correlation between the experimental vector and an analytic vector reveals the location of 
the damage in the structure. This method allows the location of only one site of damage on 
the structure, being the damage represented by a mass loss, through a cross sectional area 
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reduction to an element that composes the basic structure used in the experiment. To locate 
multiple damage sites in the structure, a method called "Multiple Damage Location 
Assurance Criterion (MDLAC) is proposed in [Contursi et al. 1998]. Unlike DLAC 
algorithm [Messina et al. 1996] [Contursi et al. 1998], in which analytical values of the 
structure natural frequencies taken from a finite element model are used, the system 
proposed in our work uses ωi,0 values, whose meanings are described ahead, in Section 3. 
Another difference is that our algorithm runs on the sensors and the DLAC algorithm runs 
on the sink. 

The proposal described in [Hackmann et al. 2008] makes use of a WSN to monitor 
structural conditions. The performed study resulted in the emergence of new challenges for 
WSNs, since these networks are used in the proposal not only as an infrastructure to carry 
information from the SHM application, but also the sensor nodes incorporate part of the 
application core. The cited work proposes a partially decentralized algorithm to be used 
along with the DLAC method. In the algorithm, the data is collected and partially processed 
by the sensor nodes, inside the network (the so called in-network processing). In the sink 
node, the frequency values that compose the signature of the structure are extracted by 
solving a mathematical equation expressing a curve that fits the resultant curve of a FFT. 
After, the DLAC algorithm runs on the sink, taking the sensed data relative to the structural 
frequency response as input, and data relative the same responses of an analytical model, 
developed through a finite element modeling to detect and locate damage. The partial 
decentralization of the procedure for damage detection, allowing the sensor nodes to act on 
the collected data, significantly reduces energy consumption since it minimizes the number 
of needed transmissions. However, damage detection and localization through the use of the 
DLAC method, was still centrally held, in the sink node. The algorithm for damage 
detection proposed in our work is mainly inspired by the work presented in [Hackmann et 
al. 2008]. One of the differences between our proposal and the work in [Hackmann et al. 
2008] is that in our solution the whole procedure of extracting the frequency values from 
the power spectrum (in [Hackmann et al. 2008] conducted by the Curve Fitting stage) is 
performed on the sensors. Unlike other algorithms proposed in the literature, all the SHM 
processing of our algorithm is performed on the sensor and cluster-head nodes, without the 
help of the sink node. And through collaboration among cluster-head nodes, it is possible 
detect, localize, and determine the extent of damage. 

3. SENSOR-SHM Description 

The description of the decentralized methodology used in the SHM system proposed in this 
article is divided into two procedures. Firstly, a setup procedure is performed, which 
consists in setting the algorithm initial parameters before making the application 
deployment, ie, before installing the program on the sensors and allocating the sensors on 
their fixed positions in the structure. The second procedure consists in running the 
algorithm common operation cycle, and encompasses several stages of data collection. 

3.1. Setup procedure 

The setup procedure encompasses several activities of setting parameters of the algorithm 
that are needed in order to start monitoring the structure. The structural monitoring is 
performed in a periodic basis, and each monitoring cycle is based on a collected signature 
sample. Since the signature is extracted from the acceleration signals, the data collection 
stage is also an acceleration data processing stage, and since this is the operation that takes 
the longest time to complete, the common operation cycle of the algorithm that ends with 
detecting, localizing and determining the extent of possible damage after processing the 
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collected signature, is called a data collection stage. In the setup procedure all the 
parameters needed for purposes of identification and configuration during the data 
collection stage are set. 

A data collection stage is identified by an integer t, which is incremented by one 
for each performed data collection stage. These stages start at a given time, defined by the 
sink node. The collection period, that represents the duration of each data collection stage, 
is defined as being long enough to collect 512 acceleration samples at a sampling rate of 1.0 
kHz, which means the collection period will last for about 500 milliseconds. The number 
of collected samples is determined by the following criteria: (i) it must be enough to ensure 
a good resolution in the power spectrum that will be returned, which implies in better 
precision in the modal frequencies determination, (ii) it must be a power of 2, since this is a 
requirement for the entry of data in the FFT algorithm, and (iii) it shall not exceed the 
sensors’ storage capacity (Flash memory). It is important to mention that the amount of data 
collected by the sensing module is a determinant of energy consumption. The sampling 
rate is set according to the following criteria: (i) it must be greater than the value of the first 
modal frequencies of interest so that these are shown in the power spectrum (commonly, 
values below 200Hz for the first five modal frequencies of structures are expected), (ii) it 
must be high enough to ensure accuracy, (iii) it should be twice the highest modal 
frequency of interest, to meet the Nyquist criterion. In [Kim et al. 2007] a sampling rate of 
1.0 kHz is used, with hardware similar to the used in our work, showing that it is possible to 
achieve our proposed sampling rate. 

Other constant parameters must be set, such as the arrays of cluster-head neighbors 
that inform each cluster-head who are its neighbors. Neighbors of a cluster-head are nodes 
allowed to communicate in order to accomplish the tasks related to damage localization and 
extent determination. Also, the arrays of sensors that are subordinated to each cluster-head 
must be manually set. At this time, the sensors are aware of who are their respective cluster-
heads, and each cluster-head knows the sensors pertaining to its clusters as well as the other 
cluster-heads in their immediate neighborhood, thus all the necessary communications can 
be easily established and a static network is characterized. The sets of existing sensors and 
cluster-heads are properly defined as a collection J of Z cluster-heads where each cluster-
head is identified by j = {1, 2, ..., Z}, and has a subset of subordinated sensors. All the 
subsets of sensors subordinated to each cluster-head are part of another collection defined 
by I, that includes all the N sensors in the network, where each sensor is identified by i = 
{1, 2, ..., N}. These definitions are made according to the roles of each node in the network.  
Constants like Ti, Lj and Ai must also be set before the deployment, although they can be 
changed during the network operation. The use of these constants is better explained in the 
following subsections. These constants are stored in the cluster-heads. 

After all these settings, the network can be physically deployed over the sensing 
area (the chosen structure), and the nodes can be installed in their fixed positions. First, 
cluster-head nodes are physically installed and turned on, in any order. Then, sensor nodes 
are physically installed and turned on, and as part of their initialization process, they collect 
the initial signature of the structure, ωi,0. It is supposed that at this time the structure is at the 
beginning of its operation. Thus, each sensor generates its ωi,0 vector and transmits it to its 
cluster-head (CH). These initial values will be used as a reference for the undamaged 
(healthy) structure. Then, sensors enter in sleep mode and wait for the next data collection 
stage, that will be identified by a value of t = 1. Data collection stages are described in the 
following subsections, and basically consist of sensing data, processing and extracting the 
measured frequencies, forwarding them to the cluster-heads, further process the data inside 
the CH nodes, first individually by each CH and after through collaboration, among the 
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CHs nodes, and finally starting actuators or sounding alarms, keeping the sink node aware 
of the presence of damage (whenever it occurs) in the structure, sending reports. 

3.2. Data collection stages from the sensors viewpoint 

The data collection stage starts when requested by the sink node. A message is sent from the 
sink to the CHs, and those are responsible for sending messages to schedule the next 
sensing task on their subordinated sensors. Then, when the specified time comes, the 
sensors start collecting data. In order to save memory and energy the sensors do not keep 
any data about the current data collection stage. That means the sensors are not aware of the 
value of t, and this information is stored at the CHs. 

So, at every data collection stage t, each sensor node is responsible for sensing the 
structure, collecting the acceleration in the time domain at its relative position. After each 
sensor collects the acceleration signals, it performs a FFT on the respective collected 
signals. Then a simple method is applied to extract the modal frequencies in the power 
spectrum generated in the previous step. This method has the same goal of the Polynomial 
Curve Fitting seen in [Hackmann et al. 2008], but is simpler and less accurate, leading to 
more errors. This lack of accuracy can be compensated by increasing the number of sensors 
in each cluster, generating more redundant data. However, this method is much less 
expensive in terms of energy, and is able to be fully implemented within the sensors. These 
frequency values extracted from the power spectrum generated by the FFT, assuming that 
the noise is very low, are related to the modal frequencies of the structure. The frequency 
values obtained by each sensor, considering the used sampling rate, are the first peaks of the 
power spectrum returned by the FFT, and will compose the signature of the structure for 
that sensor. 

Formalizing, "ωi,t" is a signature of a given structure, acquired at a data collection 
stage "t", and represented by a vector of sensed frequencies in a sensor identified by "i". 
Therefore, different sensors get different values of signatures for the structure, depending 
on their location and instant of time in which the data collection stage started. Thus, vectors 
"ωi,t" will be obtained for each sensor i, each of them with M frequency values in each data 
collection stage t. For the first 5 modal frequencies (M = 5), the vector has the form as 
described in Equation 1 (see Section 3.3.1). 

Finally, all vectors generated by each sensor at each data collection stage t are sent 
to their respective cluster-heads. It is important to mention that the initial signature of the 
structure ωi,0 is obtained for each sensor i. The initial signature is obtained at the beginning 
of the structure's operation. Thus, each sensor generates its ωi,0 vector and transmits it to its 
cluster-head. These initial values will be used as a reference for the undamaged state of the 
structure. Refer to Section 1 for understanding the use of the values of ωi,0 as the values 
taken at the beginning of the structure’s operation. Also, the reasons for the sensors to 
transmit data to the CHs are: (i) reduction of energy consumption and (ii) reduction of false 
positive occurrence, since the CHs can evaluate and compare the results of their neighbors. 

3.3. Data collection stages from the cluster-heads viewpoint 

This section details the procedures of data collection stages from the CH viewpoint. 

3.3.1. Damage detection  

Once the CH has the ωi,0 vectors from all its subordinated sensor nodes, it is responsible for 
comparing these and the subsequent ωi,t vectors, generated in a similar way as ωi,0 in the 
subsequent data collection stages. If any of the sensor nodes send to their CH a value of ωi,t 
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that differs (considering certain Ti tolerance) from the value of ωi,0 (original signature), the 
structure may have changed temporarily due to some external event, or may be damaged. If 
this discrepancy persists in further data collection stages, the structural change is considered 
permanent. It is important to mention that each sensor is put in sleep mode, after completing 
its sensing task and it is normally woken up at the next data collection stage, or whenever 
requested by the sink. 

The verification of change in the modal frequencies of a structure is performed by 
comparing ωi,0 and ωi,t vectors. The comparison is done by the absolute value of the 
difference between ωi,0 and ωi,t, and its result is stored in the ∆ωi,t vector, as seen in 
Equation 2. 
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The CH, through the analysis of the ∆ωi,t vector from each sensor i, can detect 
whether there has been any variation in the signature structure for that sensor. The ideal 
situation is identified when the ∆ωi,t vector has values close to a null vector, which 
corresponds to the situation where there is no variation in the structure's signature. For ∆ωi,t 
values that are different of the null vector, the CH can assume, considering a given Ti 
comparison tolerance, that there has been a significant change in the structure, which may 
mean the presence of damage on it. If a value from one of the ∆ωi,t vector positions exceed 
its tolerance for a sensor i, the CH proceeds to the next step in the monitoring process, 
which refers to the damage location, since it has detected an abnormal condition in the 
structure. It is important to mention that the Ti vectors are determined for each sensor based 
on knowledge and analysis of the localities in which each sensor will be installed. Also, the 
Ti vector can be statistically determined after making a series of experimental samples. The 
purpose of adopting a tolerance value is to prevent small random disturbances, which do not 
imply the occurrence of abnormal conditions, from being considered by the monitoring 
procedure as such abnormal conditions. So, if no values of the ∆ωi,t vector exceeding the Ti 
tolerance are detected, the monitoring procedure does not perform the next steps, instead it 
is interrupted right at this moment, waiting for the next data collection stage. This procedure 
reduces the energy consumption since it avoids the waste of energy from the following 
unperformed steps. In short, for each sensor i, the CH performs the comparison between the 
∆ωi,t vector and the Ti vector, for each of the first five positions, relative to the modes of 
vibration. 

At this damage detection step it is possible to send a report to the sink, if the goal is 
only to detect the presence of abnormal structural states. This report should contain the ∆ωi,t 
vector from the sensors that are out of the tolerances, and also the values of the ∆ωi,t vectors 
from all the sensors that belong to the cluster in question, enabling the scenery 
reconstitution and further analysis in the sink. 

3.3.2. Damage localization and extent determination 

The presence of damage in a structure can affect both the higher and the lower frequencies 
in a given sensor, depending on, respectively, if the sensor is positioned close to the damage 
or not, as assumed in [Kim et al. 2007]. By knowing that changes in the higher modal 
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frequencies mean changes in local vibration modes, each CH analyzes the ∆ωi,t vectors of 
all sensors located in its cluster in search of these kinds of change. In each CH and for each 
data collection stage t, this analysis is aided by using the Di,t coefficient, which is calculated 
for each sensor i that has exceeded the given tolerance, in the given cluster, as described in 
Equation 3. 

The Di,t coefficient is set so that its value should indicate how close the sensor i is 
from the damaged site, and Ai is a vector of weights, assigned to each modal frequency. In 
order to identify the sensors that are closest to the damage site, higher values to the weights 
associated with the higher modal frequencies can be assigned. The weights will also be 
distributed according to the characteristics of the structure and specific locations of the 
deployed sensors, also considering relevant to the analysis the variation of modal 
frequencies that are not the highest. Such weights should be as much as possible the same 
for each sensor i, so that the Di,t coefficient can be used with greater relevance to future 
comparisons among other coefficients extracted in the same way in other clusters from the 
network. 
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To sum up, the weights should be assigned so that the sensors belonging to a given 
cluster located near the damage site obtain the highest Di,t values of the whole network. In 
other clusters, the Di,t values are smaller, but are still different from zero, since the lower 
frequency values will be changed and these changes are identified by many other sensors. In 
the following step, Di,t coefficients are aggregated in each cluster j. The aggregation is made 
by summing all Di,t coefficients for all k sensors in the cluster j, resulting in a Cj,t 
coefficient, as in Equation 4. By its mathematical definition, the Cj,t coefficient is an 
indicator of how close to the damage the cluster as a whole is. The algorithm makes use of 
this indicator to locate and determine the damage extent. 

In our algorithm of damage localization and extent determination, each CH node 
compares its Cj,t value with a Lj tolerance. When the Cj,t value exceeds the tolerance, the CH 
node should send a message informing its Cj,t value to its neighbor CH nodes. The Lj 
tolerance is defined for each CH, in a similar way to the determination of the Ti tolerances. 
Nodes and clusters in places where the physical characteristics lead to inaccuracies in 
determining the Di,t coefficients, and therefore in determining the Cj,t coefficients, should 
consider this into its tolerance choices, which is a way to avoid false positives in the data 
collection stages. The tolerance values depend on the structural characteristics, and 
therefore should be determined by an expert in the structure, and through statistical analysis. 

After the CH j transmits its Cj,t value to its immediate CH neighbors, it is expected 
that some of these neighbors also have exceeded their tolerances, and thus have sent their 
respective Cj,t values to their neighbors. All CHs who receive Cj,t values from other CHs 
will compare these values with theirs. In a given neighborhood, the CH who has the greatest 
Cj,t value assumes the role of a “collector”. The collector node is responsible for two tasks: 
(i) aggregate the information about the ωi,t values from all its neighboring CHs and build a 
report to be sent to the sink, issuing a warning and (ii) act on the environment around it by 
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triggering a relay, aiming to prevent the progression damage and avoiding further problems 
in the locality. 

To build the report that will be sent to the sink, the values of ωi,t vectors at that data 
collection stage were chosen, because from these values it is possible to deduce all the other 
relevant information. Since the sink node has knowledge of ωi,0 vectors, and all the weight 
and tolerance values, it is possible to calculate all the other related values that were shown 
before in this explanation, and still have a global view of the events that happened into the 
network during the data collection stage t.  

It is assumed that the damage location and extent are determined by the positions of 
the sensors that are CHs and whose Cj,t value exceeded the Lj tolerance at that moment, that 
is, those who sent their Cj,t values and also received Cj,t values from its neighbors. The CH 
action is immediate, as soon as the damage is detected in its vicinity, and may prevent 
further problems. In case of multiple damage sites, or large damage sites that cover a large 
area on the structure, the trend is that there will be many emerging collectors, and multiple 
reports from different locations will arrive at the sink node. 

4. Experiments with SENSOR-SHM 

This section describes the experiments conducted to evaluate the performance of our 
algorithm. Such performance can be evaluated in two main ways: (i) the algorithm 
capability to precisely and accurately detect, localize and determine the extent of damage 
sites, and (ii) the algorithm efficiency when running within a resource constrained WSN, in 
terms of energy and processing consumption. In this work, we present the algorithm 
evaluation in terms of resources consumption (ii), while item (i) is not evaluated, since it 
requires a specific hardware that is not currently available for us.  

To assess the actual performance of our SENSOR-SHM algorithm on real sensor 
hardware, we prototyped the sensor network scenario using the MICAz motes from 
Crossbow Technology. The motes are programmed in nesC under the TinyOS 2.1 
development environment [Hill et al. 2000]. NesC language embodies the structuring 
concepts and execution model of TinyOS, an event-driven operating system designed for 
sensor nodes. It adopts a component-based architecture which enables rapid development 
while minimizing code size. 

To implement our SENSOR-SHM algorithm, two programs were built. One for 
running in the motes assigned as CHs and other for running in the motes acting as ordinary 
sensor nodes. It is important to note that no additional protocol, for instance, cluster 
formation or routing protocols, was used in this application design, since it may influence in 
the energy and communication performance of the network. Our experiments aim at 
evaluating the performance of the Sensor-SHM algorithm by itself. 

4.1. Methodology 

The methodology used in the experiments is now briefly described. A set of experiments in 
real hardware was performed to evaluate the Sensor-SHM algorithm in terms of 
communication, and the same set of experiments was repeated in a virtual simulation, to 
evaluate Sensor-SHM in terms of energy and also communication. The virtual environment 
was chosen to evaluate energy consumption since it is the most useful way to achieve such 
measurements, once currently there is not a clear way of doing so in TinyOS 2.1 and 
measuring energy directly on each mote through multimeters would demand a large amount 
of work and tools in topologies with many sensors. Using a uniform energy model in the 
simulation, it is possible to estimate energy parameters for all nodes at the same time. The 
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communication was mainly evaluated through real tests, but the simulation results could 
also present an output of communication parameters, so it was used to predict what would 
be expected in the real experiments. 

 
Figure 1. The three simulated topologies 

The set of experiments consists of three different topologies, described in Figure 1. 
The virtual simulations were performed using the open-source wireless network simulator 
Avrora [Titzer et al. 2005], with an extension named AvroraZ, for modeling energy and 
communication with the MICAz platform [Alberola and Pesch 2008]. The energy model 
adopted in our experiments is described in these works. Many works, as for instance [Jin 
and Gupta 2008], make use of this simulator. The real tests were performed with MICAz 
motes without any sensor board, only the motes themselves, once the data sampled was 
simulated in both the real and virtual experiments. 

The acceleration values collected by the sensors were simulated, and were the same 
at every data collection stages. Five summed sinusoids with known frequencies made every 
sensor return modal frequencies of 20Hz, 40Hz, 60Hz, 80Hz and 100Hz. During the data 
collection stages, each sensor generates a random error of around ±2Hz in the determination 
of the modal frequencies, only relative to calculations and truncations, necessary to transmit 
the data over the radio. All the mentioned limits in the algorithm were set to zero, so all the 
data sensing stages were considered as having found damage, what is the scenario 
considered as the most resource consumptive. 

In both virtual and real scenarios, nodes are placed in a grid topology, commonly 
used in SHM applications since the node placement in these applications is made through a 
fixed deterministic scheme. In this grid, nodes are spaced 1m from each other, starting from 
the position (0,0) of the sink, as in the Cartesian plan in Figure 1, which allows a better 
understanding of the experimental scenarios. The height of each node from the ground is 
considered as zero. 

In the first topology, two clusters with two sensors in each are used. In the second 
topology, the number of sensors per cluster is increased by two, keeping the same number 
of CHs. In the third topology, the number of clusters is increased by one, keeping the same 
number of sensors per cluster. In each one of the three topologies, all the CHs are 
considered to be neighbors among themselves. 
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For the virtual simulation, specifically, the procedure is to start a data collection 
stage, send a message to each CH and wait for the data collection stage completion. Once it 
is completed, another data collection stage is started, and so on. During the simulations, it 
was found that each data collection stage takes around 10 seconds to complete, and the 
number of sensors in the network is not very significant to influence this time. Then, the 
chosen time between each data collection stage was 15 seconds (the time which the sink 
takes between each sent message, to start a data collection stage), to assure that all data 
collection stages are finished and, at the same time, to minimize the idle time between each 
data collection stage. So, at every 15 seconds the sink sends a message for each CH to start 
a data collection stage. Concerning to the battery, it was assumed the use of a battery of 40 
Joules for each node. A common energy source of the real MICAz motes comes from two 
AA batteries, which are considered to be able to provide 16000 Joules, as estimated from 
the results provided by [Krämer and Geraldy 2006]. But, to keep the simulations short, the 
value of 40 Joules was chosen. 

For the real experiments, the time between each data collection stage was 15 
seconds and 15 data collection stages were performed. This number is the smallest number 
of data collection stages that one of the virtually simulated topologies survived. So, it was 
assured that the energy in the two AA batteries of each sensor was enough to perform the 
real tests. Moreover, for both the virtual and real experiments, the maximum message size is 
28 bytes, the radio data rate is 19.2 kbps. No sleep mode was implemented, so the duty 
cycle is 100% since the experiments will be short and the amount of energy spent during the 
idle time is very low. 

The WSN performance can be evaluated according to different metrics. In our 
analysis we chose (i) the percentage of data messages and control messages among all the 
messages exchanged in the network, and (ii) the network lifetime, measured in number of 
data collection stages. There are two kinds of Data messages in our implementation. One 
kind carries information on the values of natural frequencies between the CHs and the 
sensors, and a different kind of data message carries information on the values of Cjt 
exchanged among CHs. Each data message used to transport the values of natural 
frequencies requires four bytes per frequency in its payload. As we use 5 natural 
frequencies, this kind of data message has 20bytes of payload. And data messages used to 
transport the value of Cjt require 4bytes in its payload. Control messages are used: (i) to 
establish communication among the nodes avoiding communication problems like packet 
colision and packet loss and (ii) to start the data collection stages. The control messages 
have empty payloads. Both data and control messages require 8bytes for their headers. The 
energy consumption has a direct consequence over the network lifetime, thus in the WSN 
performance. This is also a crucial issue for several application domains, other than SHM, 
that have the network lifetime as main requirement, as for instance environmental 
monitoring applications. All results are based on what happened during the network 
lifetime, which is considered to be the time interval from the deployment until the first node 
dies. In the three performed simulations, the first node to reach the zero value in its battery 
was always the CH, as expected, since it is the type of node in the network which makes the 
most extensive use of its radio. 

4.2. Results and Analysis 

In the first topology, the network lifetime was around 12,2 minutes, in the second 7,6 
minutes, and in the third was 5,2 minutes. The number of data collection stages for a battery 
of 16000 Joules is estimated as being respectively 19520, 12160 and 8320 for topologies 1, 2 
and 3. Our results show that if each data collection stage were 1 hour spaced in time from each 
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other, and implementing a sleep mode during this time, the network lifetime could be estimated 
as being around 800 days in topology 1, 500 days in topology 2 and 350 days in topology 3. 
These conclusions are based on the simulation results, and also on the AvroraZ energy model. 
The battery used in the real tests was enough to perform more than 15 data collection stages 
in each topology. 

In [Hackmann et al. 2008], where a decentralized approach based on DLAC method 
was presented, the achieved projection for the network lifetime was 213 days on an Imote2 
platform with 3 AAA batteries (2400mAh) and 7 nodes in the network performing sensing 
tasks, scheduling samples once an hour and assuming a sleep time between each sampling. 
In Sensor-SHM experiments, the most similar scenario to the one described in [Hackmann 
et al. 2008] would be topology 2. In this topology, a network lifetime of 500 days was 
projected, performing the data collection stages once an hour, using the MICAz platform 
with 2 AA batteries (1202mAh) (a more resource constrained platform than the Imote2 used 
in [Hackmann et al. 2008]) and a total of 8 sensors and 2 CHs in the network. Also, the 
main determinant of the network lifetime was the battery of the CHs, since these nodes 
were the first ones to have their energy source depleted in all the three topologies. It means 
that the CH lifetime is 500 days long, and the other sensors are expected to last for more 
time (3 times more, as graphically estimated from the results in Figure 2, since the radio is 
the most energy consumptive resource [Alberola and Pesch 2008], and considering the 
number of bytes in each message). Then, using the localized approach of the Sensor-SHM 
algorithm instead of the approach proposed in [Hackmann et al. 2008] can be more 
advantageous, in terms of resource consumption, once the number of sensors per cluster is 
wisely chosen. A large number of clusters encompassing few sensors is a better choice 
when using Sensor-SHM, in terms of energy saving, since in topologies 2 and 3 the CHs are 
sending and receiving almost the same number of messages, in contrast with topology 1, 
with less sensors. This can be seen in Figure 2. 

 
Figure 2. Number of sent and received packets per Node ID and topology in real 
experiment 

Results presented in Figure 2 are related to the efficience of the algorithm in terms 
of communication. This efficience was analysed in terms of the minimal amount of data and 
control messages needed to use the Sensor-SHM algorithm in a real network. The Node IDs 
5 and 6 in topology 1, the Node IDs 9 and 10 in topology 2 and the Node IDs 12, 13 and 14 
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in topology 3 represent CHs. It is clear that these nodes are the ones which make the most 
extensive use of the radio. All the sensors were expected to have the same number of 
exchanged packets among themselves, as also all the CHs. The small disturbance is 
explained by some eventual packets that were not perceived by the sink, which was 
listenning to all the network traffic, with all the nodes in its range. 

5. Conclusion 

The preliminary tests on the performance of the Sensor-SHM algorithm achieved good 
results, succeeding in proving that a distributed SHM application can reliably run under a 
WSN resource constrained environment. The resource limitation of such environments 
remains as one of the greatest drawbacks to the widely acceptance of the use of wireless 
sensor networks in the structural engineering field. The node platform used in this work was 
MICAz, which is considered as one of the most basic platforms commercially available, in 
terms of energy and computing resources. Some other platforms are considered as be better 
suited for this kind of application (SHM), as the Intel Imote2, which presents more 
computing and energy resources. 

Performing the data collection stages once a day during one year leads to a better 
utilization of the monitored resources, like wind turbines in wind farms. Sensor-SHM can 
be used as a tool for predictive maintenance techniques, and its benefits are (i) improved 
energy offer by increasing the duty cycle of the monitored wind turbines, avoiding break 
down periods, (ii) reduction in maintenance costs, since the other available monitoring 
solutions, such as the ones based on wired networks and human intervention, tend to be 
more expensive, (iii) reduction in indemnity costs to repair damage to other properties 
around the wind farm, caused by a severe damage propagation at an aerogenerator (iv) 
increased safety also for the workers in the wind farms. 

As future works we will test the Sensor-SHM algorithm in other platforms to 
compare their performance, as well as testing the Sensor-SHM algorithm in a real testbed 
aiming at evaluating the accuracy and precision of damage detection, localization and 
extension determination. Also, we intend to perform an optimization of the designed 
application prototype, including the use of auxiliary protocols. 
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Resumo. O padrão IEEE 802.15.4 oferece uma solução flexı́vel de
comunicação para redes LR-WPAN. Quando ativo, o modo com beacon habilita
comunicação de tempo real através da adoção de GTS (Guaranteed Time Slot).
No entanto, este modo de transmissão suporta apenas que sete dispositivos da
rede possam se beneficiar deste recurso em cada superquadro. Este trabalho,
introduz uma nova técnica de escalonamento dinâmico de GTSs baseada no mo-
delo de tarefas (m,k)-firm. A abordagem proposta garante, através de um teste
dinâmico de escalonabilidade, que ao menos m mensagens sejam transmitidas
em compartimentos garantidos em uma janela de k superquadros consecuti-
vos. A avaliação da abordagem foi conduzida em duas vias: analiticamente
e experimentalmente através de um protótipo em nodos Micaz. Os resultados
analı́ticos garantem a exequibilidade da solução apresentada, enquando que os
experimentais apontam para a simplicidade de implementação da proposta em
um cenário real.

1. Introdução
Atualmente, vem se considerando cada vez mais o uso de redes sem fios em sistemas de
automação industrial e controle de processos [Willig 2008]. A motivação mais evidente é
a necessidade de redução da quantidade de cabos em plantas industriais, proporcionando a
redução de custos de construção e manutenção dos sistemas. Além do mais, torna-se mais
simples a configuração dinâmica das máquinas, oferecendo mobilidade e flexibilidade aos
sistemas de controle industriais.

Nos últimos anos, um número significativo de trabalhos de pesquisa está sendo
efetuado no desenvolvimento de redes sem fios com requisitos de qualidade de serviço
(QoS). Portanto, é provável que num futuro próximo, a disponibilidade de soluções
de redes sem fio irá também gerar um padrão de facto para comunicação sem fio
em ambientes industriais, onde o conjunto de protocolos normalizados IEEE 802.11
[802.11 2003] e IEEE 802.15.4 [802.15.4 2006] são os principais candidatos para os casos
de, respectivamente, redes locais e redes de sensores.

No entanto, os requisitos de comunicação para ambientes industriais são muito
especı́ficos. Para além do tráfego genérico, similar àquele encontrado em ambientes de
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escritório/doméstico, existe tráfego com requisitos de tempo real. Este tráfego está tipi-
camente associado a aplicações de controle, para as quais os dados devem ser periodi-
camente transferidos entre sensores, controladores e atuadores de acordo com metas de
tempo real crı́ticas.

O IEEE 802.15.4 task group [802.15.4 2006] em conjunto com a Aliança ZigBee1

têm desenvolvido a especificação para um padrão de redes LR-WPAN (Low-Rate Wire-
less Personal Network). Este padrão não foi desenvolvido especificamente para redes de
sensores sem fios (RSSF), porém o padrão se apresenta adequado. Caracterı́sticas como
baixo consumo energético, baixa taxa de transmissão e baixo custo tipicamente se en-
caixam com as necessidades das RSSF.

O protocolo IEEE 802.15.4 prevê garantias para aplicações de tempo real, através
do uso de compartimentos garantidos – GTS (Guaranteed Time Slot). Quando a rede
opera no modo com beacon, uma largura de banda pode ser reservada exclusivamente
para transmissão de um dispositivo que necessite de garantias temporais. Este perı́odo
de tempo no qual há compartimentos garantidos é denominado CFP (Contention Free
Period). Desta forma, o mecanismo de GTS oferece uma previsão do pior caso de desem-
penho para os dispositivos da rede, pois os dispositivos que alocam GTS não precisam
disputar acesso ao meio com outros dispositivos da rede.

Uma limitação do mecanismo de GTS é o número reduzido de compartimen-
tos que podem ser alocados aos nodos da rede. De acordo com o padrão, apenas sete
compartimentos podem ser alocados durante o CFP. Este recurso escasso pode rapida-
mente esgotar-se quando considerado uma rede com grande número de nodos. Como
consequência, os dispositivos que não possuem nenhum compartimento alocado, devem
tentar realizar suas transmissões durante o CAP (Contention Access Period), usando o
mecanismo de acesso ao meio CSMA/CA, o qual não provê nenhuma garantia temporal.

Muitas atividades existentes em ambientes industriais, como amostragem de sen-
sores, devem ser realizadas periodicamente, e executadas com tempos de resposta limi-
tados. Em abordagens tradicionais, muitas dessas aplicações assumem que não há per-
das de ativações periódicas. Porém alguns trabalhos mais recentes [Lemmon et al. 2003,
Hespanha et al. 2007, Schenato et al. 2007, Aquino et al. 2008, Willig 2008] investigam
os efeitos de descartes de ativações no desempenho dos sistemas e propõem o uso de al-
gumas técnicas onde descartes de ativações periódicas de mensagens são tolerados, desde
que estes descartes ocorram de forma esparsa.

No entanto, o emprego dessas abordagens em redes de sensores sem fios não
tem sido profundamente investigado. Considerando a flexibilidade de algumas aplicações
periódicas em tolerar descartes, e o número reduzido de compartimentos garantidos (GTS)
oferecido atualmente pelo padrão IEEE 802.15.4, este trabalho introduz uma nova polı́tica
de escalonamento de compartimentos, a qual garante deterministicamente – através de um
teste de escalonabilidade (um teste de admissão) – o atendimento das restrições periódicas
impostas das aplicações que executam em cada nodo da rede.

O restante deste trabalho é organizado como segue: Na Seção 2 apresentam-se
os principais trabalhos relacionados encontrados na literatura. A Seção 3 traz uma visão
geral do protocolo de acesso ao meio IEEE 802.15.4, juntamente com o mecanismo de
alocação de GTS. Na Seção 4 apresenta-se a descrição do modelo de sistema utilizado

1ZigBee Specification - www.zigbee.org/
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neste trabalho. O escalonador de tarefas e a análise de escalonabilidade são introduzidos
na Seção 5. A avaliação da proposta é realizada na Seção 6. Finalmente, a Seção 7 traz
as discussões finais acerca do trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
Em meados da década de 1990, o trabalho de [Hamdaoui and Ramanathan 1995] introdu-
ziu a noção de deadlines (m,k)-firm. Segundo este modelo clássico, garantias de serviço
são aplicadas para tarefas como pacotes de streams ou tarefas periódicas2. O algoritmo
apresentado naquele trabalho utiliza o conceito de distância para falha como heurı́stica
para atribuição de prioridades. Uma tarefa que esteja em proximidade de perder mais do
que m deadlines dentro de uma janela de k requisições de serviço recebe a prioridade mais
alta do sistema (este modelo tolera k −m descartes). No mesmo ano, quase que simul-
taneamente, [Koren and Shasha 1995] introduziram o modelo Skip-over. Neste segundo
trabalho, cada tarefa é caracterizada por um parâmetro de descarte s, o qual representa a
tolerância desta tarefa para perda de deadlines. A distância entre dois descartes consecu-
tivos deve ser ao menos s perı́odos.

Mais recentemente, alguns trabalhos da literatura têm contribuido com o in-
tuito de prover garantias no atendimento de ativações periódicas de tarefas segundo
o modelo (m,k)-firm [Bernat and Burns 1997, Ramanathan 1999, Montez et al. 1999,
West and Zhang 2004, Goossens 2008]. De uma forma geral, estes trabalhos têm pro-
curado desenvolver técnicas de escalonamento, as quais, juntamente com testes de esca-
lonabilidade, consigam oferecer garantias no atendimento de tarefas, considerando suas
tolerâncias a perdas de ativações periódicas sem que ocorra uma falha.

Em [Ramanathan 1999] o autor apresentou um classificador de tarefas com
restrições (m,k)-firm, no qual um algoritmo determina dinamicamente se as instâncias de
tarefas serão mandatórias (1) ou opcionais (0). As tarefas mandatórias recebem as maiores
prioridades do sistema, as quais são garantidas por um teste baseado no algoritmo Taxa
Monotônica (Rate Monotonic). O teste de escalonabilidade apresentado não é exato, no
entanto, uma vez admitido pelo teste, o conjunto de tarefas sempre é escalonável. Apesar
do algoritmo de classificação apresentar-se simples (adequado para aplicações de RSSF),
o mesmo apresenta algumas limitações. O primeiro job de cada tarefa é sempre classifi-
cado como mandatório (Figura 1(a)), o que implica que o pior caso de tempo de execução
de cada tarefa ocorre no primeiro job. Desta forma, o classificador não considera que
alguma tarefa do conjunto pode descartar sua primeira ativação sem falhar (Figura 1(b)).
Esta caracterı́stica do classificador insere um pessimismo significativo no projeto do teste
de escalonabilidade, onde a primeira instância de cada tarefa é sempre considerada como
mandatória.

Segundo [Quan and Hu 2000, Mok and Wang 2001], a classificação ótima de jobs
em mandatória ou opcional é um problema que não pode ser tratado em tempo polino-
mial (NP-difı́cil) para valores arbitrários de perı́odos, de valores de janela k e de tempos de
computação. O trabalho apresentado em [Quan and Hu 2000] propõe uma heurı́stica para
geração dos padrões de jobs mandatórios/opcionais através de um algoritimo genético.
Apresenta-se também um teste suficiente mas não necessário (teste não exato), onde,

2O termo tarefa, no contexto de tempo real, significa um recurso a ser escalonado. Neste trabalho, a
execução de uma tarefa será equivalente à transmissão de uma mensagem enviada por um nodo (ocupação
de tempo de processador vs. ocupação do meio de transmissão).

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 279



��

��

T1 T1 T1 T1

T2 T2 T2 T2

perda de deadline

0
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(b) Classificador τ1 = ‘10’ e τ2 = ‘01’.

Figura 1. Classificação de tarefas (m,k)-firm em mandatórias ou opcionais.

através da manipulação dos perı́odos das tarefas, é gerado um novo conjunto de tarefas
com perı́odos harmônicos. A solução proposta pelos autores é adequada apenas para abor-
dagens off-line, onde o algoritmo probabilı́stico (genético) tenta encontrar um particiona-
mento entre tarefas mandatórias e opcional realizável, produzindo, então, uma possı́vel
escala de execução para o conjunto de tarefas. Encontrar perı́odos harmônicos para um
conjunto de tarefas demasiadamente grande pode ser uma tarefa custosa, e muitas vezes
intratável computacionalmente.

Em [Li et al. 2004] é apresentado um teste de escalonabilidade suficiente onde
garantias (m,k)-firm são atribuı́das as tarefas de forma garantida. O teste considera um
modelo de tarefas não-preemptivo, o qual utiliza o algoritmo de distância para falha (DBP)
em conjunto com o algoritmo EDF (Earliest Deadline First).

Um modelo de alocação dinâmica de compartimentos garantidos em redes IEEE
802.15.4 é apresentado em [Semprebom et al. 2009]. A abordagem garante que pelo me-
nos m mensagens são alocadas em compartimentos garantidos para qualquer janela de
k superframes consecutivos. O modelo oferece garantias temporais para aplicações com
restrições (m,k)-firm em duas fases: (i) um teste de escalonabilidade determinı́stico, exe-
cutado no nodo central da rede e uma polı́tica de alocação dinâmica de prioridades, ba-
seada na distância para falha das tarefas. Apesar da proposta apresentada pelos autores
possuir um teste de escalonabilidade exato (necessário e suficiente), algumas restrições
foram consideradas no modelo de tarefas. Primeiramente, todas as tarefas do conjunto
devem possuir o mesmo perı́odo, o qual coincide com o perı́odo do superquadro da rede.
Segundo, o tempo de computação (Ci) das tarefas é sempre igual a um compartimento.
Finalmente, todas as tarefas do conjunto devem possui o mesmo valor de k, o que para
algumas aplicações pode ser demasiadamente restritivo.

2.1. Contribuições do artigo
Neste trabalho propõe-se uma nova abordagem de escalonamento de tarefas (m,k)-firm
aplicado à alocação de compartimentos garantidos em redes IEEE 802.15.4. Apresenta-
se também um teste de escalonabilidade exato, concebido como um teste de admissão,
executado no Coordenador PAN3. Abaixo seguem as contribuições deste artigo para o
problema de escalonamento (m,k)-firm aplicado em redes IEEE 802.15.4:

• Um novo método de alocação de GTS para aplicações com restrições temporais
segundo o modelo de tarefas (m,k)-firm em redes IEEE 802.15.4. A proposta
encontra-se em conformidade com a especificação, propondo alterações mı́nimas
no protocolo CSMA/CA, sendo compatı́vel com os equipamentos projetados se-
gundo o padrão IEEE 802.15.4.

3Existe apenas um dispositivo deste tipo por rede, cuja principal função é formar a rede.
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• Um teste de escalonabilidade determinı́stico, o qual garante a execução de todas
as instâncias mandatórias de um dispositivo IEEE 802.15.4.
• Avaliação do modelo através de análise experimental em um cenário real, conside-

rando os overheads do ambiente, desconsiderados em avaliações por simulações.
Diferentemente dos trabalhos citados anteriormente, o trabalho proposto tira pro-

veito do fato da primeira ativação de uma tarefa i poder ser classificada como opcional
(por exemplo, a primeira ativação de τ2 da Figura 1(b)). Este comportamento é refletido
quer no algoritmo do classificador, quer no teste de escalonabilidade proposto. Adicional-
mente, o modelo adotado neste trabalho flexibiliza o modelo (m,k)-firm original, imple-
mentando um modelo mais adequado para redes de comunicação. Em vez de garantir que
haverá m deadlines atendidos a cada k janela de mensagens periodicas, o teste proposto
neste trabalho garante que cada tarefa conseguirá enviar m mensagens a cada k perı́odos.

3. Padrão IEEE 802.15.4
O padrão IEEE 802.15.4 [802.15.4 2006] especifica a Sub-Camada de Acesso ao Meio
(MAC) e a camada fı́sica para LR-WPANs. O protocolo MAC suporta dois modos de
operação que devem ser selecionados pelo coordenador:

1. modo sem beacon: neste modo de operação os nodos podem simplesmente enviar
seus dados usando CSMA/CA sem compartimento. Neste modo não se utiliza a
estrutura do superquadro.

2. modo com beacon: os beacons são periodicamente gerados pelo coordenador
com a finalidade de sincronizar dispositivos e identificar a PAN. Um quadro de
beacon é a primeira parte de um superquadro, o qual embute todos os quadros tro-
cados entre os nodos e o coordenador PAN. Trocas de dados entre nodos também
são possı́veis durante a duração do superquadro.
Neste trabalho, considera-se apenas o modo com beacon. Quando um coordena-

dor seleciona o modo com beacon, ele força a utilização da estrutura do superquadro para
gerenciar a comunicação entre os dispositivos que são associados com a PAN. O super-
quadro é contido em um BI (Beacon Interval) e limitado por dois quadros de beacon,
possui um perı́odo ativo (dividido em 16 compartimentos igualmente espaçados) e um
perı́odo inativo. O coordenador interage com a PAN durante o perı́odo ativo, e entra em
modo do economia de energia durante perı́odos inativos.

A estrutura do superquadro é definida por dois parâmetros: O primeiro macBea-
conOrder (BO) define o intervalo no qual o coordenador deve transmitir os quadros de
beacon. A relação entre o BO e BI são apresentados na Equação 1. Se BO = 15, o
coordenador não deve transmitir quadros de beacon (superquadro passa a não existir).

BI = aBaseSuperframeDuration . 2BO, para 0 ≤ BO ≤ 14 (1)

O segundo atributo é o macSuperFrameOrder (SO) este atributo define o compri-
mento do perı́odo ativo do superquadro. Os valores de SO e SD (Superframe Duration)
podem ser verificados na Equação 2.

SD = aBaseSuperframeDuration . 2SO, para 0 ≤ SO ≤ BO ≤ 14 (2)
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Nas Equações 1 e 2, aBaseSuperframeDuration denota o valor mı́nimo de duração
do superquadro para SO = 0. Este valor corresponde a 15, 36 ms, assumindo uma taxa
de transmissão de 250 kbps e frequência de 2.4 GHz ISM, o qual será considerado no
restante desde trabalho.

A Figura 2 ilustra a estrutura do superquadro. O perı́odo ativo é composto por
três partes: beacon, CAP (Contention Access Period) e CFP (Contention Free Period). O
beacon deve ser transmitido sem perı́odo de contenção (CSMA/CA), iniciando no com-
partimento 0. O CAP deve começar imediatamente após após o quadro de beacon. O CFP,
caso exista, deve ocorrer imediatamente após o CAP e se estende até o término da porção
ativa do superquadro. Todos os compartimentos devem ser alocados dentro do CFP. Se
o mecanismo de comunicação utiliza exclusivamente o CAP, um dispositivo que deseja
se comunicar deve competir com outros dispositivos usando o CSMA/CA com compar-
timentos. Todas as transmissões devem ser finalizadas antes do fim do CAP, ou antes do
inı́cio do perı́odo inativo (se houver).

GTS GTS (Período Inativo)

CAP CFP

Beacon Beacon

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SD = * 2aBaseSuperframeDuration símbolos
SO

BI = * 2 símbolosaBaseSuperframeDuration BO

(Período Ativo)
0 < SO < BO < 14

Figura 2. Estrutura do superquadro IEEE 802.15.4

3.1. Alocação de compartimentos garantidos (GTS)
O GTS (Guaranteed-Time Slot) é a porção do superquadro dedicado exclusivamente para
um dispositivo especı́fico da rede. O GTS permite aos dispositivos acessarem o meio de
comunicação sem perı́odos de contenção dentro do CFP. Um GTS é alocado pelo Coor-
denador PAN, e deve ser utilizado apenas para comunicação entre o Coordenador PAN e
o dispositivo associado. Um único GTS pode estender um ou mais compartimentos em
um superquadro. O Coordenador PAN pode alocar, simultaneamente, no máximo até sete
GTSs por superquadro, enquanto houver disponibilidade no superquadro. Um GTS deve
ser previamente reservado antes de sua utilização. Cada GTS deve ser desalocado quando
sua utilização não é mais necessária, e um GTS pode ser desalocado a qualquer momento
pelo Coordenador PAN ou pelo dispositivo que solicitou originalmente sua alocação. Um
dispositivo que solicitou uma alocação de GTS também pode realizar transmissões du-
rante o CAP. Todas as transmissões realizadas no CFP devem ser completadas um IFS
(Interframe Spacing) antes do término do seu perı́odo de GTS.

Por padrão, a alocação de GTS é realizada respeitando ordem FIFO (First-in,
First-out), todos os GTS devem ser alocados de forma contı́gua na parte final do su-
perquadro. O Coordenador PAN deve tomar a decisão de alocação de um GTS dentro
de aGTSDescPersistenceT ime (por padrão, aGTSDescPersistenceTime = 4) superqua-
dros. Portanto, após o recebimento de uma mensagem de reconhecimento, o dispositivo
que solicitou alocação de GTS permanece monitorando a chegada de beacons e aguarda ao
menos aGTSDescPersistenceT ime superquadros. Se nenhum descritor de GTS apare-
cer no quadro de beacon para o dispositivo, dentro de aGTSDescPersistenceT ime, a
alocação de GTS é considerada faltosa.
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Caso a solicitação de GTS seja aceita pelo Coordenador PAN, este gera um des-
critor de GTS com as especificações de alocação. Esta informação é inserida no campo de
descritor de GTS, contida dentro de cada superquadro, e enviada pelo Coordenador PAN.
Dispositivos que recebem alocação de GTS devem monitorar o recebimento de quadros de
beacon e verificar quais compartimentos de tempo estão alocados no superquadro atual.

4. Modelo do Sistema
Uma das motivações para o desenvolvimento deste trabalho advém do fato de abordagens
de reserva de recursos adotada por alguns sistemas de tempo real poderem trazer sérios
problemas de desperdı́cio de recursos. Grande parte dos sistemas de tempo real projeta-
dos desta forma raramente utilizam todos os recursos reservados. No entanto, aplicações
no domı́nio de controle e automação industrial precisam de uma especificação mais pre-
cisa de como o sistema atenderá suas restrições temporais. O modelo de tarefas proposto
por [Hamdaoui and Ramanathan 1995] pode ser utilizado para projetar essa classe de sis-
temas.

Considerando uma rede IEEE 802.15.4, o modelo de tarefas (m,k)-firm pode ser
utilizado na alocação de compartimentos no Coordenador PAN. É possı́vel considerar que
uma tarefa perdeu deadline caso não consiga transmitir sua mensagem no último super-
quadro. Portanto, se existem mais do que sete solicitações de compartimentos no Coorde-
nador PAN, e cada requisição possui sua especificação (m,k)-firm, então o Coordenador
PAN pode executar o escalonamento dessas requisições segundo as restrições (m,k)-firm
das tarefas, almejando evitar a ocorrência de falhas dinâmicas. Adicionalmente, um teste
de escalonabilidade pode ser realizado com a chegada de uma nova tarefa no sistema, ob-
jetivando verificar a escalonabilidade do conjunto de tarefas. A nova tarefa periódica deve
ser admitida no sistema apenas se sua execução não prejudicar as garantias oferecidas ao
conjunto já admitido.

Assume-se que o Coordenador PAN inicializa a rede definindo a estrutura do su-
perquadro através dos parâmetros BO (beacon order) e SO (superframe order). Cada
dispositivo sensor que deseja alocar compartimentos, envia uma solicitação juntamente
com suas restrições (m,k)-firm para o Coordenador PAN. Cada dispositivo possui sua to-
lerância em perder algumas mensagens, conhecida em tempo de projeto, representadas na
seguinte forma: no mı́nimo m compartimentos deverão ser garantidos para a transmissão
de qualquer k mensagens consecutivas.

O principal problema tratado neste trabalho é como o Coordenador PAN deve
escalonar S compartimentos durante perı́odos sem contenção (CFP) entre N dispositivos
que solicitam a utilização deste recurso. O escalonamento deve considerar as restrições
(m,k)-firm de cada nodo i da rede. Buscando manter conformidade com a especificação
IEEE 802.15.4, a proposta não impõe nenhuma alteração no protocolo existente. No
entanto, as restrições (m,k)-firm de cada dispositivo devem ser inseridas no campo de
dados destinado ao Coordenador PAN, em virtude do campo “reservado”, disponı́vel no
campo de requisição de compartimentos, ser composto por apenas 2 bits, podendo ser
insuficiente para informar restrições (m,k)-firm para algumas aplicações.

Formalmente, nossa abordagem pode ser descrita como segue. Um conjunto de N
tarefas periódicas independentes pode ser representado como Γ = {τ1, τ2, ...τn}, ordena-
das em ordem decrescente de prioridade. A polı́tica de atribuição de prioridades adotada
neste trabalho é o Taxa Monotônica, onde P1 ≤ P2 ≤ ... ≤ PN . Cada tarefa é preemptiva
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e caracterizada por uma 4-tupla (Pi, Ci,mi, ki), onde Pi representa o perı́odo, Ci repre-
senta o tempo de execução (tamanho da mensagem) e mi e ki representam as restrições
(m,k)-firm de uma tarefa i (1 ≤ mi ≤ ki).

A estrutura de um superquadro no padrão IEEE 802.15.4 é composta por dezes-
seis compartimentos, sendo os nove primeiros compartimentos ocupados pelo quadro de
beacon e CAP (perı́odo com contenção) e sete compartimentos restantes para alocação de
compartimentos (perı́odo sem contenção). Segundo a especificação, o menor comparti-
mento tem duração de 15,36 ms, e para este trabalho, considera-se que um compartimento
equivale a uma unidade de tempo (ut). Como exemplo, uma tarefa que possui tempo de
computação (Worst-Case Execution Time - WCET) em 40 ms irá ocupar 3 compartimen-
tos de tempo.

No caso especı́fico no nosso modelo, uma tarefa periódica representa uma
aplicação executando em um dispositivo da rede onde os perı́odos das tarefas são
múltiplos da periodicidade do superquadro. O tempo de computação da tarefa é repre-
sentado pela duração de um compartimento de tempo. Finalmente, conforme previamente
mencionado,mi e ki representam as restrições (m,k)-firm para a tarefa τi, o qual ao menos
m mensagens devem ser transmitidas dentro de qualquer janela de k mensagens conse-
cutivas, buscando evitar uma condição de falha dinâmica (uma falha dinâmica ocorre
quando uma restrição (m,k)-firm é violada). Assume-se que:

• Ci = li.ut, li ∈ Z+: Tempo de computação é múltiplo da unidade de tempo (ut);
• 1 ≤ mi ≤ ki, mi e ki ∈ Z+

5. Abordagem proposta
Esta seção introduz primeiramente o algoritmo de classificação de tarefas (m,k)-firm pro-
posto, derivado do trabalho de [Ramanathan 1999]. Posteriormente, apresenta-se o teste
de escalonabilidade, baseado no conceito de demanda de tempo das tarefas, proposto in-
icialmente por [Lehoczky et al. 1989].

A Figura 3 ilustra o modelo conceitual adotado neste trabalho. Solicitações de
alocação de compartimentos são enviadas ao Coordenador PAN, onde um teste de es-
calonabilidade (teste de admissão) é executado com a chegada de uma nova requisição
de alocação de compartimentos garantidos para uma tarefa periódica. Após admitido no
conjunto de requisições aceitas, durante a execução das tarefas suas ativações periódicas
são classificadas em mandatórias ou opcionais por um classificador, o qual envia as
instâncias definidas como mandatórias para uma fila de mandatórias. Por fim, uma ta-
refa despachante tem a função de remover as tarefas da fila de mandatórias e alocar os
compartimentos garantidos entre as tarefas requisitantes. A retirada das tarefas da fila
de mandatórias respeita a prioridade estática das tarefas. Este modelo pode ser conce-
bido como um modelo de conservação de trabalho (work-conserving), onde o escalo-
namento de tarefas é nulo apenas quando não existem mensagens a serem transmitidas
[Zhang 1995].

Sem perda de generalidade, o modelo proposto considera a execução das tarefas
mandatórias segundo prioridade fixa (Taxa Monotônica). O perı́odo com contenção CAP
é modelado como uma tarefa mandatória τ0, que é sempre executada com a prioridade
mais alta do sistema. Desta forma, a tarefa τ0 sempre executa, ocupando todos os 9 com-
partimentos de tempo disponı́veis durante o intervalo de tempo CAP, ou seja, um intervalo
de tempo CAP é garantido em todos os superquadros. Por outro lado, as solicitações de
compartimentos garantidos são modelados por tarefas τ1, ..., τn.
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Figura 3. Modelo de conservação de trabalho.

A classificação das instâncias da tarefa τi em mandatória ou opcional é baseada
nos valores mi e ki de cada tarefa. Assim uma instância de τi ativada no instante w.Pi

é marcada como mandatória se a igualdade na Equação 3 é verificada, ou marcada como
opcional caso contrário. O valor de w, calculado pela Equação 3, é usado com o objetivo
de classificar as instâncias de uma tarefa i em mandatória ou opcional.

w =

⌊⌈
(w − 1).mi

ki

⌉
ki
mi

⌋
+ 1, onde w = 1, 2, 3... (3)

Considere uma aplicação de tempo real composta por três tarefas periódicas:

• τ0: C0 = 9 P0 = 16 (1,1)-firm (corresponde ao escalonamento do CAP)
• τ1: C1 = 5 P1 = 32 (1,2)-firm
• τ2: C2 = 16 P2 = 48 (1,1)-firm

Como a utilização total do conjunto é superior a 1.0, nenhum algoritmo conven-
cional é capaz de escalonar todas as instâncias do conjunto. No entanto, uma polı́tica de
escalonamento que considere as restrições (m,k)-firm das tarefas, executando apenas as
instâncias mandatórias do conjunto, pode gerar uma escala de execução. Considerando
que cada tarefa possui uma prioridade fixa atribuı́da, ordenada em Taxa Monotônica,
sendo τ0 a tarefa mais prioritária do conjunto. O classificador marca as instâncias man-
datórias de todas as tarefas do conjunto. Desta forma, o algoritmo classificador marca
todas as instâncias de τ0 e τ2 como mandatórias, pois ambas possuem restrições (1,1)-
firm. As instâncias 2, 4, 6, 8, 10... da tarefa τ1 são marcadas como opcionais.

Respeitando a prioridade estática das tarefas, τ0 é executada primeiro, seguida
de τ1. A tarefa τ1 não consegue transmitir sua mensagem na primeira ativação, porém
realiza suas transmissões na chegada de sua segunda ativação. Por fim, τ2 realiza suas
transmissões.

5.1. Análise de escalonabilidade
Análises de escalonabilidade são utilizadas para antecipar o comportamento do sistema
computacional, e determinar se as restrições temporais das tarefas poderão ser atendidas
em tempo de execução. Algumas notações apresentadas neste trabalho são tradicionais
dentro da área de sistemas de tempo real, como: Pi: intervalo mı́nimo entre ativações
(Perı́odo da tarefa i), w.Pi: w-ésima chegada periódica da tarefa i, e Ci: tempo de
execução da tarefa i (conhecido também como worst-case execution time).
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Em [Lehoczky et al. 1989] os autores propuseram um teste baseado na de-
manda de tempo de processador. Assumindo o conceito de instante crı́tico
[Liu and Layland 1973] para um conjunto de tarefas escalonado segundo algoritmo Taxa
Monotônica, a tarefa de mais alta prioridade i terá sua primeira execução dentro de seu
deadline se existir um tempo 0 < t ≤ Pi tal que a demanda de tempo no processador, da
tarefa i de mais alta prioridade seja menor ou igual a t.

Teorema 1 O instante 0 (zero) é o instante crı́tico para a tarefa τi, onde i = 1, 2, 3, ... N.

Prova 1 No instante 0, todas as tarefas do conjunto possuem uma instância marcada
como mandatória, porém segundo o algoritmo proposto, as instâncias são enviadas para
uma fila de tarefas mandatórias, e executadas de acordo com sua prioridade fixa. Desta
forma uma tarefa τi executa com prioridade i antes de todas as instâncias de τj , assu-
mindo j > i. Assim, o tempo de resposta de τi não sofre interferência das tarefas τj .
Considere que j < i. O maior número de instâncias mandatórias de τj irá acontecer
no intervalo [0,Pi], pois τj é a tarefa mais prioritária. Sendo assim, as instâncias de τi
executadas no instante 0, receberão os maiores tempo de resposta possı́veis.

A Equação 4 apresenta o teste de escalonabilidade derivado de
[Lehoczky et al. 1989] proposto.

Teorema 2 Dado um conjunto de tarefas τ1, τ2,...τN , ordenado por prioridade fixa, e
seja:

Wi(t) =

⌈
w.mi

ki

⌉
Ci +

i−1∑
j=1

⌈⌈
t

Pj

⌉
mj

kj

⌉
Cj, onde w = 1, 2, ..., ki (4)

Caso 0 < t ≤ Pi : Wi(t) ≤ t, então o algoritmo de escalonamento proposto
consegue garantir o atendimento das restrições (m,k)-firm da tarefa τi.

Prova 2 Considere a primeira instância de uma tarefa τi com deadline Pi. Segundo o
algoritmo proposto, se Tj < Ti, então as instâncias mandatórias de τj possuem maior

prioridade que as instâncias mandatórias de τi. O valor de
∑i−1

j=1

⌈⌈
t
Pj

⌉
mj

kj

⌉
Cj repre-

senta o número de instâncias mandatórias de τj , as quais os tempos de ativação são me-
nores que t. O valor Wi(t) representa o tempo de computação necessário para executar
a primeira instância mandatória de τi4 e o tempo de computação de todas as instâncias
mandatórias com prioridade maior que τi, as quais possuem tempo de ativação menor ou
igual a t. Desta forma, se 0 < t ≤ Pi : Wi(t) ≤ t, então a primeira instância de τi será
atendida no tempo t. Como a primeira ativação de τi foi ativada no instante de tempo 0
e 0 é o instante crı́tico para a tarefa τi, as restrições (m,k)-firm de τi são garantidas pelo
algoritmo de escalonamento. O teorema segue para todas as tarefas i.

Como
⌈

t
Pj

⌉
é um valor crescente, exceto nos momentos das chegadas das tarefas,

os únicos valores de t que precisam ser testados são os múltiplos dos perı́odos das tarefas
entre zero e ki.Pi.

4Considerando que a primeita ativação da tarefa τi pode falhar.
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5.2. Algoritmo proposto

A abordagem proposta oferece garantias (m,k)-firm às aplicações em duas etapas. Pri-
meiramente um teste de admissão (Algoritmo 1) verifica a escalonabilidade do sistema
a cada nova solicitação de compartimentos garantidos. Caso a condição de escalonabi-
lidade (linha 3, Algoritmo 1) seja satisfeita a nova tarefa é admitida no conjunto. Caso
contrário, a tarefa é rejeitada.

Algoritmo 1 Teste de admissão
1: if uma nova requisição de compartimento garantido chega then
2: calcula Wi(t)
3: if (0 < t < Pi) and (Wi(t) ≤ t) then
4: teste admissao = 1
5: else
6: teste admissao = 0
7: end if
8: end if

A segunda fase da abordagem proposta (Algoritmo 2) é realizada após a execução
do teste de escalonabilidade. Quando uma nova tarefa é admitida no sistema, o algoritmo
realiza o particionamento das instâncias da tarefa i admitida, inserindo-as em uma fila
de instâncias mandatórias (Lm(i)) ou opcionais (Lo(i)). Antes da execução do próximo
superquadro o algoritmo aloca compartimentos para as instâncias mandatórias da tarefa i
de maior prioridade (hp(i)). Caso, durante a montagem da escala, existam compartimen-
tos livres, uma instância opcional da tarefa mais prioritária i recebe, antecipadamente, a
alocação do compartimento, sendo que, na próxima ativação mandatória da tarefa i, uma
instância não é ativada.

Algoritmo 2 Escalonamento dinâmico de compartimentos
1: for all uma nova tarefa admitida do
2: if (w =

⌊⌈
(w−1).mi

ki

⌉
ki
mi

⌋
+ 1) then

3: insira requisicao i na fila Lm(i)
4: else
5: insira requisicao i na fila Lo(i)
6: end if
7: end for
8: for all proximo superquadro do
9: if (Lm(i) <> −1) {se fila não está vazia} then

10: atende requisicao de compartimento de Lm(i) de hp(i)
11: else
12: Lm(i)←− 0 {garante fila vazia}
13: end if
14: if existem compartimentos livres then
15: atende requisicao de compartimento de Lo(i) de hp(i)
16: end if
17: end for
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6. Avaliação da Proposta
O objetivo desta seção é avaliar o impacto da abordagem frente a abordagem convencio-
nal oferecida pelo padrão IEEE 802.15.4. Os estudos foram conduzidos através de análise
experimental a partir de um cenário real. Utilizou o OpenZB5 para avaliação da aborda-
gem proposta neste trabalho. O OpenZB implementa a pilha de protocolos especificada
pelo padrão IEEE 802.15.4, desenvolvido em NesC sobre o sistema operacional TinyOS
e compatı́vel com os dispositivos MicaZ,6 utilizados em topologia estrela.

Na implementação, nenhuma alteração ao padrão IEEE 802.15.4 foi realizada,
apenas adição do teste de escalonabilidade e do algoritmo de atribuição de GTS segundo
prioridade fixa (RM), ambos inseridos no código do OpenZB no dispositivo coordenador
da rede. Os dispositivos que solicitam alocação de compartimentos garantidos (GTS)
enviam suas restrições (m,k)-firm dentro do campo de dados da requisição, em virtude do
campo “reservado” disponı́vel no campo de solicitação de GTS ter apenas 2 bits.

Foram considerados 4 nodos, sendo um dos dispositivos o Coordenador PAN. Os
outros três dispositivos solicitavam alocação de GTS para realizarem suas transmissões
de acordo com o conjunto de tarefas mostrado a seguir:

• τ0: C0 = 9 P0 = 16 (1,1)-firm
• τ1: C1 = 2 P1 = 16 (1,1)-firm
• τ2: C2 = 4 P2 = 18 (1,3)-firm
• τ3: C3 = 6 P3 = 32 (1,1)-firm

O fator de utilização total do conjunto de tarefas é superior a 100%. Porém,
assumindo-se as restrições (m,k)-firm do conjunto, passa a ser viável a construção de uma
escala de execução. A tarefa τ0 representa a tarefa mais prioritária do sistema, consu-
mindo o tempo equivalente ao CAP em cada superquadro. A Figura 4 mostra as quatro
tarefas (4 dispositivos MicaZ) intercalando suas transmissões entre os superquadros.

O trabalho apresentado mostra que algoritmos de escalonamento sofisticados po-
dem ser implementados eficazmente sobre nodos com baixa capacidade de processa-
mento, melhorando de forma significativa o funcionamento de uma RSSF tı́pica no caso
de sobrecarga e de não ocorrência de falhas dinâmicas.

7. Conclusões
Este trabalho apresentou um novo escalonador de compartimentos garantidos (GTS) em
redes IEEE 802.15.4, o qual busca otimizar a utilização desse recurso escasso no caso
de redes que suportam a transferência de mensagens de tempo real modeláveis de acordo
com o modelo (m,k)-firm. Um teste de escalonabilidade determinı́stico para o algoritmo
proposto é também introduzido. O teste, baseado em demanda de tempo, garante que um
conjunto de tarefas admitido, conseguirá executar as instâncias mandatórias dos disposi-
tivos que desejam realizar suas transmissões durante perı́odos sem contenção.

A avaliação da proposta foi conduzida em duas vias: de uma forma analı́tica e foi
garantido que a abordagem proposta garante o escalonamento de compartimentos; de uma
forma experimental foi garantido que a abordagem proposta pode ser facilmente adaptada
em dispositivos IEEE 802.15.4, necessitando de mı́nimas alterações.

5http://www.open-zb.net/
6www.xbow.com
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Figura 4. Captura de quadros transmitidos para o nodo coordenador da rede
IEEE 802.15.4

Os autores deste trabalho desconhecem a existência de outros trabalhos que abor-
dem o problema de escalonamento de compartimentos garantidos numa abordagem (m,k)-
firm, para o caso genérico de perı́odos de requisições não limitados ao comprimento dos
superquadros.

Referências
802.11 (2003). IEEE Standard for Information Technology - Wireless LAN Medium

Access Control and Physical Layer Specification. ANSI/IEEE Std 802.11, 1999.

802.15.4 (2006). Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer
(PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Network (LR-WPAN). in
IEEE-SA Standards Board 802.15.4-2006.

Aquino, A. L., Cabral, R., Loureiro, A. F., and Fernandes, A. O. (2008). Um algoritmo
de reducao de dados para aplicacoes de tempo real em redes de sensores sem fio. 26
Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC 2008), pages 833–846.

Bernat, G. and Burns, A. (1997). Combining (n/m)-hard deadlines and dual-priority sche-
duling. Proc. RTSS, pages 46–57.

Goossens, J. (2008). (m k)-firm constraints and dbp scheduling: impact of the initial k-
sequence and exact schedulability test. 16th Int. Conference on Real-Time and Network
Systems. Accepted for publication.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 289



Hamdaoui, M. and Ramanathan, P. (1995). A dynamic priority assignment technique for
streams with (m,k)-firm deadlines. IEEE Trans. Computers, 44(12):1443–1451.

Hespanha, J. P., Naghshtabrizi, P., and Xu, Y. (2007). A survey of recent results in net-
worked control systems. Proc. of the IEEE, 95(1):138–162.

Koren, G. and Shasha, D. (1995). Skip-over: Algorithms and complexity for overloaded
systems that allow skips. Proc. RTSS, pages 110–117.

Lehoczky, J., Sha, L., and Ding, Y. (1989). The rate monotonic scheduling algorithm:
Exact characterization and average casa behavior. 11th the IEEE Real-Time Systems
Symposium (RTSS’89), pages 166–171.

Lemmon, M., Ling, Q., and Sun, Y. (2003). Overload management in sensor-actuator
networks used for spatially-distributed control systems. SenSys ’03, 5(7):162–170.

Li, J., Song, Y., and Simonot-Lion, F. (2004). Schedulability analysis for systems un-
der (m,k)-firm constraints. IEEE International Workshop on Factory Communication
Systems, pages 23–30.

Liu, C. L. and Layland, J. W. (1973). Scheduling algorithms for multiprogramming in a
hard real-time enviroment. Journal of ACM, 20(1):46–61.

Mok, A. K. and Wang, W. (2001). Window constrained real-time periodic task scheduling.
In Proc. 22nd RTSS, pages 15–24.

Montez, C., Fraga, J., Oliveira, R., and Farines, J.-M. (1999). An adaptive scheduling
approach in real-time corba. In The 2nd IEEE Int. Symp. on Object-oriented Real-time
Distributed Computing, pages 301–309.

Quan, G. and Hu, X. S. (2000). Enhanced fixed-priority scheduling with (m,k)-firm gua-
rantee. 21st IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS’00), pages 79–88.

Ramanathan, P. (1999). Overload management in real-time control applications using (m,
k)-firm guarantee. IEEE Trans.on Parallel and Distributed Systems, 10(6):549 – 559.

Schenato, L., Franceschetti, M., and Sastry, S. S. (2007). Foundations of control and
estimation over lossy networks. Proc. of the IEEE, 95(1):163–187.

Semprebom, T., Montez, C., Moraes, R., , Vasques, F., and Portugal, P. (2009). Dynamic
gts scheduling of periodic skippable slots in ieee 802.15.4 wireless sensor networks.
In 8th FET´09, pages 110–120.

West, R. and Zhang, Y. (2004). Dynamic window-constrained scheduling of real-time
streams in media servers. IEEE Trans. on Computers, 53(6):744–759.

Willig, A. (2008). Recent and emerging topics in wireless industrial communications: A
selection. IEEE Trans. on Indust. Informatics, 4(2):102–124.

Zhang, H. (1995). Providing end-to-end performance guarantees using non-work-
conserving disciplines. Computer Communications: Special Issue on System Support
for Multimedia Computing, 18.

290 Anais



Uma Abordagem de Fus̃ao de Dados em Redes de Sensores
para Reduzir o Impacto de Erros de Localizaç̃ao em
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Abstract. In wireless sensor networks (WSNs), target tracking algorithms usu-
ally depend on geographical information provided by a localization algorithm.
However, the errors introduced by such algorithms may affect the performance
of tasks that depend on information about node position. Information fusion
techniques are natural choices to try reducing such errors. In this paper, use
the Kalaman filter to reduce distance estimation errors used by localization al-
gorithms: Recursive Position Estimation (RPE) and Directed Position Estima-
tion (DPE). Then, we evaluate how two classical tracking algorithms (Kalman
and Particle filters) are affected by localization errors, when we use various
distance estimates. Results show that using multiple distance estimates in the
localization algorithms improves the tracking, but this feature should be used
with caution, mainly, due to the associated communication cost.

Resumo. Em Redes de Sensores Sem Fio (RSSF), algoritmos de rastreamento
são frequentemente baseados em informações geogŕaficas providas por algo-
ritmos de localizaç̃ao. Entretanto, os erros introduzidos por tais algoritmos
afetam o desempenho das tarefas de dependem dessa informação. T́ecnicas de
fus̃ao de dados podem ser utilizadas para reduzir esse erro. Neste artigo, utili-
zamos o filtro de Kalman clássico para filtrar ḿultiplas estimativas de distância
no processo de localização de ńos sensores. Em seguida, avaliamos como dois
algoritmos de rastreamento clássicos (filtros de Kalman e Partı́culas) s̃ao afe-
tados pelos erros de dois algoritmos de localização (RPE e DPE) que utilizam
várias estimativas de distância. Os resultados mostram que usar várias esti-
mativas de dist̂ancia na localizaç̃ao melhora o rastreamento, mas esse recurso
deve ser usado com cuidado devido ao custo associado.

1. Introdução
Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) [Akyildiz et al. 2002] é um tipo especial de redead-
hoccomposta por dispositivos com recursos limitados, chamados nós sensores. Esses nós

∗Este trabalho estende significativamente a avaliação feita anteriormente pelos autores
[Souza et al. 2009] ao introduzir o uso de fusão de dados para reduzir erros no processo de localização de
nós sensores. Os resultados aqui apresentados mostram os benefı́cios e custos desta nova abordagem.
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sensores são capazes de monitorar um ambiente, coletar dados, realizar processamento
localmente e disseminar dados. Para muitas aplicações, a rede precisa definir a localização
de cada nó, uma vez que um evento é geralmente associada com o local de sua ocorrência.

Para prover a localização dos nós em RSSF são usados sistemas de localização.
Na maioria das atuais soluções de localização existe uma fração dos nós sensores que
conhecem a priori sua localização (usando GPS ou posicionamento manual), chamados
nós beacons. Então, esses algoritmos compartilham as informações dosbeaconspara
estimar as posições dos nós, mas essa estimativa não é perfeita [Albowicz et al. 2001,
Oliveira et al. 2009]. Muitas aplicações, como rastreamento de alvos, roteamento ge-
ográfico e controle de densidade, dependem da informação de localização. Entretanto,
existem poucas pesquisas que integram localização com essas aplicações [He et al. 2003,
Souza et al. 2009].

Rastreamento de alvos consiste em três partes: detecção do alvo (como ani-
mais, pessoas e veı́culos), cálculo de sua posição atual e estimativa de sua posição fu-
tura [Nakamura et al. 2007]. Essa aplicação é altamente dependente das posições dos
nós. Dessa forma, os erros de localização afetam negativamente o rastreamento, já
que os algoritmos de rastreamento não filtram com sucesso os erros introduzidos pela
localização [Souza et al. 2009]. Por isso, técnicas de fusão de dados podem ser usadas
para reduzir esses erros [Boukerche et al. 2008].

Neste artigo propomos e avaliamos uma técnica de fusão de dados que usa
múltiplas estimativas de distância durante o processo de localização, que são pro-
cessadas para obter uma única estimativa mais precisa. Para isso, avaliamos o im-
pacto de dois algoritmos de localização em dois algoritmos de rastreamento. O pri-
meiro algoritmo de localização é o RPE (Recursive Position Estimation– Estimativa de
Localização Recursiva) [Albowicz et al. 2001] – a solução iterativa pioneira – enquanto
o segundo é o DPE (Directed Position Estimation– Estimativa de Localização Direcio-
nada) [Oliveira et al. 2009] – uma solução que evoluiu a partir do original RPE reduzindo
erros e custos do seu antecessor. Os estimadores Bayesianos usados em rastreamento que
avaliamos são os clássicos KF (Kalman Filter– Filtro de Kalman) e PF (Particle Filter –
Filtro de Partı́culas) [Nakamura et al. 2007].

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta os tra-
balhos relacionados. A Seção 3 apresenta os fundamentos teóricos de localização e ras-
treamento. Na Seção 4 apresentamos nossa abordagem que reduz o impacto dos erros de
localização em rastreamento. Na Seção 5 apresentamos nossa metodologia experimen-
tal e as avaliações quantitativas. Por fim, na Seção 6 apresentamos nossas conclusões e
trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Várias soluções de rastreamento são baseadas no KF [Nakamura et al. 2007]. Esse tem
sido usado, por um longo tempo, em algoritmos de localização e rastreamento. Nas redes
de sensores, esse tendência é mantida, visando a melhora da precisão. Para lidar com
modelos não-lineares o KF sofreu adaptações [Julier and Uhlmann 1997]. O PF também
é uma solução de rastreamento bastante popular. [Arulampalam et al. 2002] discute o uso
do PF em aplicações de rastreamento.

Rasteamento de alvos são altamente dependentes da informação de localização
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dos nós sensores da rede. Estratégias iterativas para o problema de localização são po-
pulares em RSSF. [Niculescu and Nath 2001] propõem o APS (Ad Hoc Positioning Sys-
tem). Esse algoritmo pode funcionar com apenas três nósbeacons, pois cada nó calcula
sua distância aosbeaconspor meio de múltiplos saltos. Outros dois importantes algorit-
mos de localização são o RPE proposto por [Albowicz et al. 2001] e o DPE proposto por
[Oliveira et al. 2009]. Esses algoritmos são utilizados diretamente neste artigo, por isso
são tratados de forma mais detalhada na próxima seção.

Algumas pesquisas avaliam o impacto que os erros de localização têm em
aplicações dependentes de informações geográficas. Nesse sentido, [Shah et al. 2005]
e [Seada et al. 2004] mostram experimentos de roteamento geográfico com erros de
localização. [Souza et al. 2009] avaliam o impacto do erro de algoritmos de localização
reais em rastreamento. [He et al. 2003] também analisa o rastreamento na presença
de erros de localização, mas apenas simula esse erro perturbando a posição real do
nó com uma fração da distância, que não é um cenário de localização realı́stico em
RSSF. Fusão de dados é amplamente utilizada para reduzir erros de localização e ras-
treamento [Nakamura et al. 2007, Boukerche et al. 2008].

3. Fundamentos Téoricos

Nesta seção, apresentaremos uma descrição dos algoritmos de localização e rastreamento
avaliados neste artigo.

3.1. Rastreamento de Alvos

Os algoritmos de rastreamento visam calcular a atual localização de um alvo e prever a sua
próxima posição. Entretanto, esses algoritmos são expostos a diferentes fontes de ruı́dos,
devido ao processo de medição e aos erros na informação de localização usadas para
localizar o alvo. Portanto, fusão de dados [Nakamura et al. 2007] é comumente usada
para filtrar essas fontes de ruı́do. Dois populares algoritmos para este problema são os
filtros de Kalman e Partı́culas.

3.1.1. Filtro de Kalman

O KF é o método de fusão de dados mais popular usado para fundir um baixo nı́vel de
dados redundantes [Nakamura et al. 2007]. Se um modelo linear pode ser descrito como
um sistema e o erro pode ser modelado como um ruı́do com distribuição de probabilidade
Gaussiana, o KF gera recursivamente estimativas estatisticamente ótimas.

O KF estima o estadox de um tempo discretok baseado no modelo de espaço de
estados governado pela equação do processo

xk+1 = Axk + Buk + wk, (1)

com mediçõesy representadas por

yk = Cxk + vk, (2)

em queA é a matriz de transição de estados,B é a matriz de controle de entrada que é
aplicada ao vetor de controleu, C é a matriz de medições;w é o ruı́do do processo ev é
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o ruı́do da medição, modelados por variáveis aleatóriasque obedecem as leis Gaussianas
de média zero com matrizes de covariânciaQ eR respectivamente.

Baseado nas mediçõesy e nos parâmetros do sistema, a estimativa dex, represen-
tada por̂x é obtida por

x̂k+1 = (Ax̂k + Buk) + Kk(yk − Cx̂k), (3)

em queK é o ganho de Kalman determinado por

Kk = PkC
T (CPkC

T + R)
−1

, (4)

enquantoP é a matriz de covariância da previsão que é determinado por

Pk+1 = A(I − KkC)PkA
T + Q. (5)

O KF possui duas fases: previsão e correção. A fase de previsão é responsável
por projetar o estado atual, obtendo o estado no próximo tempo, sendo formado pelas
Equações 1 e 2. A fase de correção é responsável por incorporar a nova medição ao
estado atual para obter uma estimativa mais precisa considerando todo o histórico das
medições. Essa fase é formada pelas Equações 3, 4 e 5 [Nakamura et al. 2007].

3.1.2. Filtro de Part́ıculas

Os filtros de Partı́culas são recursivas implementações dos métodos sequenciais de
Monte Carlo (SMCs). Apesar do KF ser a abordagem clássica para estimativa de
estados, PF representa uma alternativa para problemas não-lineares com ruı́dos não-
Gaussianos [Nakamura et al. 2007].

Esse método cria uma pdf (probability density function) baseado em um grande
número de amostras aleatórias denominadas partı́culas. Essas partı́culas são propagadas
ao longo do tempo, combinando sequencialmente os passos de amostragem e reamostra-
gem. A cada passo no tempo, a reamostragem é usada para descartar algumas partı́culas,
aumentando a relevância das regiões de maior probabilidade. Cada partı́cula tem um peso
associado que indica a sua qualidade. A estimativa é o resultado da soma dos pesos de
todas as partı́culas.

O PF pode ser dividido em duas fases: previsão e correção. Durante a previsão,
cada partı́cula é modificada de acordo com o modelo existente, incluindo a adição de
ruı́do aleatório, a fim de simular o efeito do ruı́do. Na correção, os pesos de cada partı́cula
são reavaliados baseados na última informação disponı́vel, sendo que as partı́culas com
menores pesos são eliminadas no processo de reamostragem.

3.2. Localizaç̃ao

Localização consiste em determinar a localização fı́sica (e.g., latitude, longitude e alti-
tude) dos nós sensores da rede, sendo essencial que este processo seja desempenhado
pelos próprios nós (auto-localização). Este trabalho usa os algoritmos RPE e o DPE para
calcular a posição dos nós. Então, as localizações estimadas são usadas pelos algoritmos
de rastreamento.
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3.2.1. Estimativa de Localizaç̃ao Recursiva

O RPE [Albowicz et al. 2001] é um algoritmo de localização que requer, usualmente,
que 5% dos nós sejambeacons. Nesse algoritmo, um nó livre precisa de pelo menos
três referências para estimar sua posição, sendo que as posições estimadas também são
transmitidas para ajudar os outros nós. Dessa forma, o número de referências aumenta
iterativamente, fazendo com que a maioria dos nós tenham suas posições estimadas.

Esse algoritmo pode ser dividido em quatro fases, como mostra a Figura 1. Na pri-
meira fase, os nósbeaconsdivulgam suas posições para serem usadas como referências
pelos nós livres. Na segunda fase, os nós estimam suas distâncias para suas referências.
Na terceira fase, os nós calculam suas posições usando trilateração ou multilateração,
tornando-se nós estabelecidos. Na última fase, os nós estabelecidos informam suas
posições para auxiliar seus vizinhos a serem localizados.

Nó Beacon Nó Livre Nó Estabelecido Nó Referência
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(c) Fase 3.
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(d) Fase 4.

Figura 1. Fases da localizaç ão recursiva.

Os nós estabelecidos ajudam outros nós a estimarem suas posições, por isso o
número de referências cresce rapidamente. Essa é a principal vantagem desse algoritmo,
mas o uso de nós estabelecidos como referências acumulam erros que são propagados.
Por fim, o RPE é um algoritmo que trabalha de forma distribuı́da usando múltiplos saltos.
Ele não necessita de infra-estrutura, por isso é adequado para ambientes externos.

3.2.2. Estimativa de Localizaç̃ao Direcionada

O DPE [Oliveira et al. 2009] é um algoritmo similar ao RPE. A idéia do DPE é fazer a
recursão do sistema iniciar de um único ponto, fazendo ela seguir uma direção conhecida.
Isso possibilita que um nó estime sua posição usando somente duas referências e trabalhar
em redes de densidade baixa. Além disso, o caminho controlado da recursão, leva a
estimativas de localização com erros menores.

Para garantir que a recursão seja iniciada de um único ponto, o algoritmo faz
uso de uma estrutura de beacons como mostra da Figure 2(a). Essa estrutura possui,
geralmente, quatrobeaconsque ficam a uma distância conhecida da origem da recursão.
Esses beacons iniciam a recursão divulgando suas posições aos seus vizinhos.

Com o uso de somente duas referências, a posição dos nós são calculadas fazendo
a interseção de dois cı́rculos obtidos pela posição e distância das referências. Logo um
par de possı́veis soluções resultam do sistema: a posição correta e a incorreta (ver Fi-
gura 2(b)). Uma vez que a direção da recursão é mantida, a posição correta do nó livre

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 295



é o ponto mais distante da origem da recursão. Quando o nó livre possui mais de duas
referências, ele escolhe as que estão mais distantes entre si e mais próximas da origem da
recursão, para garantir estimativas de distância mais consistentes.

Origem da
recursão
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Nós livres

D
ire

çã
o 

da
 re

cu
rs

ão

Nós
estabelecidos

Coordenada Y

Coordenada X

(a) Recursão direcionada.

Ref2
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Posição
errada

D
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çã
o 
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 re
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ão

Posição
correta

Origem da
recursão

(b) Uso de duas referências.

Figura 2. Localizaç ão direcionada.

Da mesma forma que o RPE, o DPE também propaga os erros de localização.
Então os nós mais distantes da estrutura debeaconstem maior probabilidade de terem
erros de localização maiores. Para evitar a propagação de erros exagerada é possı́vel
acrescentar mais estruturas de beacons ao sistema de localização, isso reduz o número de
recursões e, consequentemente, melhora o desempenho final do algoritmo.

4. Abordagem Proposta

Os erros introduzidos pelo sistema de localização não são filtrados com sucesso pelos
algoritmos de rastreamento [Souza et al. 2009]. Sendo assim, uma das alternativas para
reduzir o erro do rastreamento é reduzir o erro de localização. Quanto menor for o erro de
localização, mais próximos das condições ideais operam os algoritmos de rastreamento.

Dessa forma, propomos uma abordagem que busca reduzir o erro das estimativas
de distância para melhorar a localização. Durante a localização são feitas múltiplas es-
timativas de distância, ou seja, cada nó referência informa sua posiçãok vezes. Os nós
que recebem esses pacotes criam uma instância de KF para cada fonte distinta assim que
o primeiro pacote é recebido. Todas as estimativas de distância seguintes são passadas
como medição ao KF correspondente. Por sua vez, o filtro obtém uma única estimativa
de distância mais precisa. Essa abordagem é representada pela Figura 3.

Ref1

Ref3

Ref2

...

...

...

k

k

k

Ref1

Ref2

Ref3

KF1

KF2

KF3

Figura 3. Abordagem de fus ão de dados.
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Usar KF para calcular a média das distâncias estimadas é uma boa opção, pois
permite que o cálculo seja realizado iterativamente, evitando armazenar no nó todas as
informações de distância e refazer o cálculo sempre que uma mensagem nova for recebida.

5. Avaliação

Nesta seção apresentamos como a imprecisão dos algoritmos de localização afetam o
rastreamento de alvos em redes de sensores, já que os algoritmos de rastreamento nessas
redes são frequentemente baseados em informações geográficas geradas por algoritmos
de localização. Sendo que durante o processo de localização são realizadas múltiplas
estimativas de distância visando reduzir o erro resultante.

5.1. Metodologia

A metodologia adotada nas avaliações deste artigo é dividida em cinco fases, como mostra
a Figura 4. Primeiramente, há uma rede de sensores com alguns nósbeacons, onde a mai-
oria dos nós desconhece sua localização. Na segunda fase, um algoritmo de localização é
aplicado, sendo que durante essa etapa podem ser feitas múltiplas estimativas de distância
aplicando a abordagem da Seção 4. Na terceira fase os nós conhecem sua posição, detec-
tam o alvo e calculam sua posição. Na quarta fase, os nós enviam a posição do alvo para
o nósink. Na fase final o nósinkexecuta o algoritmo de rastreamento, enquanto houver
medições, as estimativas continuam sendo realizadas (volta para a etapa 3).

1

2 3 4

5

k

k+1

Nó Livre Nó Beacon Nó Estabelecido Alvo DetectandoNó Sink Medida Previsão

Figura 4. Fases da metodologia das avaliaç ões.

As avaliações foram realizadas por meio de simulações com as implementações
dos algoritmos em Java. Para isso, a rede foi gerada como um grafo, em que os nós
da rede são vértices e a comunicação entre os nós são as arestas. Consideramos que a
comunicação entre os nós é perfeita, portanto sempre há comunicação entre nós que estão
dentro do raio de alcance.
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As posições dos nós são estimadas com RPE e DPE. No RPE 5% dos nós são
beacons, enquanto no DPE somente uma estrutura com quatrobeaconśe usada (posi-
cionada no centro da rede). Para simular a imprecisão das estimativas de distância, ge-
ralmente feitas com RSSI (Received Signal Strength Indicator), ToA (Time of Arrival) e
TDoA (Time Difference of Arrival) [Gibson 1999], cada amostra de distância é perturbada
por uma variável Gaussiana de média zero e desvio padrão de 5% da distância. Durante a
localização são realizadas 1, 10, 20, 50, 100 e 200 estimativas de distância entre cada nó
livre e suas referências.

O rastreamento é feito com KF e PF. O PF foi fixado em 1000 partı́culas, valor
obtido em avaliações anteriores que mostraram que mais de 1000 partı́culas não reduz
significativamente o erro do rastreamento. Por uma questão de simplificação, foi conside-
rado que a trajetória do alvo é um movimento uniforme, para que o movimento possa ser
modelado como um sistema linear e ser usado com KF e PF. A trajetória do alvo é com-
posta por 1000 pontos para considerar uma amostragem significativa. A distância entre
esses pontos é de 0,1m (movimento uniforme) para manter o alvo dentro da área monito-
rada. As manobras do alvo são determinadas por um ângulo gerado aleatoriamente entre
−25◦ e25◦ a cada 25 passos.

A configuração padrão da rede é composta de 150 nós sensores distribuı́dos alea-
toriamente no campo de sensores de 70×70m2. O raio de comunicação e detecção é de
15m para cada nó. Essa configuração define uma rede com densidade de 0,03 nós/m2, su-
ficiente para que a maioria dos nós estimem suas posições com RPE e DPE. Os resultados
obtidos nos experimentos são obtidos da média de 100 execuções diferentes. As barras
de erro representam um intervalo de confiança de 99% de confiança.

5.2. Resultados das Simulaç̃oes

5.2.1. Custos e Benefı́cios de Múltiplas Estimativas de Dist̂ancia

Realizar mais estimativas de distância na localização reduz os erros da própria localização
e do rastreamento, mas é necessário enviar mais pacotes. Por isso, nesta seção avaliamos
os custos e os benefı́cios da utilização dessa abordagem. Tal análise é importante, pois
ajuda a definir o quanto se deve gastar para obter a precisão desejada no rastreamento.

O RPE e o DPE possuem complexidade de comunicaçãoO(n), em quen é a
quantidade de nós. A Figura 5(a) mostra a quantidade de pacotes enviados quando as
estimativas de distância aumentam. Utilizark estimativas faz com a complexidade de
comunicação mude paraO(kn). Ainda é possı́vel notar nessa figura que o RPE envia
menos pacotes que o DPE. Isso ocorre porque alguns nós não estimam suas posições com
o RPE devido a baixa densidade da rede, reduzindo a quantidade de pacotes enviados.

Já a Figura 5(b) mostra a melhora na precisão do rastreamento à medida que a
quantidade de estimativas de distância aumenta. A utilização de 10 estimativas já propor-
ciona uma melhora significativa quando comparados aos resultados obtidos com apenas
uma estimativa. No rastreamento utilizando o RPE, o PF consegue melhores resultados,
pois esse algoritmo reduz uma pequena parte do ruı́do introduzido na localização. Já no
rastreamento com DPE, o KF passa a gerar estimativas mais precisas a partir de 10 es-
timativas de distância, pois o erro de localização é baixo, de forma que o KF começa a
operar próximo das suas condições ideais.
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(a) Pacotes enviados. (b) Desempenho do rastreamento.

Figura 5. Custos e benefı́cios das múltiplas estimativas de dist ância.

Não é vantajoso utilizar uma quantidade muito elevada de estimativas de distância,
pois o benefı́cio atingido é baixo para o custo exigido. Usar 10 estimativas de distância
é o suficiente para alcançar melhoras de aproximadamente 30% com o RPE e de 50%
com o DPE. Já com 50 estimativas de distância a precisão do rastreamento com RPE e
DPE melhoram, respectivamente, em aproximadamente 51% e 65%. Entretanto, mais
estimativas, como 100 e 200, levam a uma melhora de apenas 5% se comparado com 50
estimativas, apesar de duplicar as estimativas de distância.

5.2.2. O Impacto da Imprecis̃ao das Estimativas de Dist̂ancia

A distância estimada pelos nós sensores não é perfeita. Dependendo da técnica utili-
zada e do ambiente monitorado, os erros associados são altos, afetando o desempenho
do rastreamento. Em geral, esses erros dependem da distância e podem ser modelados
como uma variável Gaussiana de média zero, em que o desvio padrão é um percentual
da distância atual [Bachrach and Eames 2005]. Desse modo, para avaliarmos diferentes
situações, variamos o desvio padrão de 5% a 30% da distância para RPE e DPE.

Os resultados são mostrados na Figura 6. Quando a imprecisão das estimativas de
distância é baixa (entre 5% e 10% da distância), a melhora de precisão do rastreamento
usando DPE é pouco significativa, independente do número de estimativas de distância
utilizadas. Quando essa imprecisão é alta (entre 15% e 30%), a partir de 50 estimativas de
distância, nota-se que o valor médio do erro converge para 1m (Figuras 6(b) e 6(d)). En-
tretanto, com o RPE, a melhora é perceptı́vel mesmo quando a imprecisão das estimativas
de distância é baixa (Figuras 6(a) e 6(c)).

Também é interessante notar nas Figuras 6(e) e 6(f) que o PF supera o KF, prin-
cipalmente quando o RPE é o algoritmo de localização escolhido. Isto ocorre devido à
natureza não-linear e não-Gaussiana do PF que reduz uma pequena fração do ruı́do não-
Gaussiano introduzido pela localização.
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(a) RPE-KF.
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(b) DPE-KF.
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(c) RPE-PF.
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(d) DPE-PF.

(e) 1 estimativa. (f) 50 estimativas.

Figura 6. Impacto da imprecis ão das estimativas de dist ância.

5.2.3. O Impacto da Densidade da Rede

Avaliamos o impacto da densidade da rede aumentando a quantidade de nós no mesmo
campo de sensores, de modo que a densidade da rede varie de 0,03 a 0,07 nós/m2. A me-
nor densidade usada nesse experimento permite que tanto o RPE quanto o DPE estimem
a localização da maioria dos nós sensores.

A Figura 7 mostra que, no DPE o erro do rastreamento permanece constante, pois
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(a) RPE-KF.
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(b) DPE-KF.
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(c) RPE-PF.
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(d) DPE-PF.

(e) 1 estimativa. (f) 50 estimativas.

Figura 7. Impacto da densidade da rede.

somente uma estrutura debeaconśe usada em todas as variações de densidade. Por outro
lado, no RPE a quantidade debeaconsaumenta com a densidade da rede, reduzindo o
erro do rastreamento diminui à medida que a quantidade de nós aumenta.

Usar múltiplas estimativas de distância é importante para melhorar a precisão
do rastreamento com RPE, principalmente em redes esparsas, como mostram as Figu-
ras 7(a) e 7(c). Já com o DPE, a densidade da rede não interfere no rastreamento. Portanto,
a partir de 50 estimativas o valor médio do erro converge para 0,7m (Figuras 7(b) e 7(d)).
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Com uma estimativa de distância, o rastreamento com PF é ligeiramente melhor,
tanto no RPE quanto no DPE (Figura 7(e)), já que ele filtra uma pequena fração dos erros
de localização não-Gaussianos. Quando são utilizadas 50 estimativas, o desempenho do
KF chega a ser equivalente ao do PF no caso do RPE e superior no caso do DPE, pois
com erros de localização baixos o KF opera próximo das condições ideais (Figura 7(f)).

5.2.4. O Impacto da Escala da Rede

Nesta seção, avaliamos como a escala da rede afeta a combinação de algoritmos
localização-rastreamento. Essa análise é importante, pois as redes de sensores sem
fio prevêem situações em que precisam ser implantadas em larga escala. Nesse con-
texto, variamos a quantidade de nós de 100 até 350, mantendo constante a densidade de
0,03 nós/m2. Portanto, a área monitorada é redimensionada de acordo com a quantidade
de nós sensores. Como o percentual debeaconsusados no RPE é de 5%, o número de
beaconsaumenta de acordo com a quantidade de nós. O DPE mantém o uso de somente
uma estrutura debeaconscom quatrobeacons.

A Figura 8 mostra que o aumento da escala da rede faz com que o erro do rastre-
amento utilizando DPE também aumente. Isso é causado pelo incremento na quantidade
de nós que gera uma maior propagação dos erros, uma vez que a mesma quantidade de
beaconśe mantida independente da quantidade de nós. Entretanto, com o RPE o erro
do rastreamento permanece quase constante, pois a quantidade debeaconsaumenta na
mesma proporção que os demais nós.

Com o DPE, usar múltiplas estimativas de distância melhora significativamente a
precisão do rastreamento quando existem muitos nós na rede (entre 250 e 350), entretanto
têm pouca influência quando existem poucos nós (Figuras 8(b) e 8(d)). Já com o RPE é
importante para qualquer quantidade de nós usada (Figuras 8(a) e 8(c)).

6. Conclus̃oes e Trabalhos Futuros

Este artigo avaliou o uso de fusão de dados para reduzir erros de localização e seus im-
pactos em rastreamento. Para essa avaliação, escolhemos o RPE – solução pioneira – e
o DPE – mais precisa e barata que o RPE – para calcular a posição dos nós. As técnicas
de rastreamento de alvos escolhidas são o KF e o PF. Esses filtros são muito populares e
podem ser considerados como soluções canônicas para os problemas de rastreamento.

Como conclusão geral, a redução do erro de localização favorece o desempenho do
KF em relação ao PF, principalmente quando o DPE é utilizado, pois o erro de localização
se torna pequeno o suficiente para que o KF comece a operar próximo de suas condições
ideais. Usar 10 estimativas de distância é suficiente para alcançar melhoras superiores
a 50%. Já com 50 estimativas de distância a precisão do rastreamento obtém uma me-
lhora superior a 60%. Entretanto, a partir de 50 estimativas o valor médio do erro de
rastreamento converge.

Indicação para o futuro incluem analisar a direção e sentido dos erros gerados pe-
los algoritmos de localização. O objetivo dessa análise é encontrar um padrão que possibi-
lite a elaboração de um algoritmo de rastreamento que considere tal padrão para melhorar
os resultados do rastreamento ou então melhorar o próprio sistema de localização.
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(a) RPE-KF.
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(b) DPE-KF.
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(c) RPE-PF.
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(d) DPE-PF.

(e) 1 estimativa. (f) 50 estimativas.

Figura 8. Escalabilidade do rastreamento.
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Abstract. Nowadays, opportunistic grids are getting more and more popular.
The energy efficiency of those grids is also an increasing concern. This paper
evaluates two green computing strategies to reduce energy consumption in op-
portunistic grid resources, namely: standby and hibernate. Both techniques are
used when a resource is idle, i.e., available to the grid, but there is no work to be
processed. We simulate an opportunistic grid that uses both strategies and also
a scenario without a green computing strategy. As expected, both techniques in-
creased the response time (makespan) of the jobs executed, but improved energy
savings when compared with the scenario that does not use a green computing
strategy. However, the standby approach resulted in greater savings and in a
smaller impact on the application makespan, being a better strategy to be used
in such grids.

Resumo. Grades oportunistas são sistemas computacionais que têm sido am-
plamente utilizados para execução de aplicações cientı́ficas. Nos últimos anos
tem aumentado a preocupação com a eficiência energética dessas grades. Este
trabalho avalia o impacto do uso de estratégias para diminuir o consumo de
energia nessas grades. Duas estratégias são analisadas: standby e hibernate.
Elas são utilizadas quando as máquinas estão ociosas e, portanto, disponı́veis
para a grade, mas não têm nenhuma tarefa para executar. Nossa avaliação uti-
liza um modelo simulado para avaliar o custo em termos de aumento do tempo
de resposta das aplicações (makespan) e o benefı́cio associado à redução no
consumo de energia. Como esperado, ambas as estratégias impactam o makes-
pan dos jobs executados, mas reduzem o gasto da infraestrutura com energia.
Entretanto, a estratégia standby resultou em uma maior economia e em um me-
nor impacto no tempo de resposta da aplicação, sendo, portanto, a estratégia
mais apropriada para ser usada em grades oportunistas.

1. Introdução

A evolução dos sistemas computacionais tem sido marcada pela busca por mais poder
computacional a qualquer custo [Economist 2007]. No entanto, com o aumento do po-
der computacional, aumentou-se também o consumo de energia e, por consequência, a
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emissão de dióxido de carbono (CO2) no meio ambiente. Os problemas ambientais ge-
rados pelo aumento da emissão de CO2 e o custo financeiro ocasionado pelo consumo
de energia têm impulsionado estudos que visam o desenvolvimento de mecanismos e
tecnologias que façam uso eficiente da energia. Esses mecanismos e tecnologias são de-
nominados computação verde ou green computing [Williams and Curtis 2008].

Computação verde tem influenciado diversas áreas da computação, como,
por exemplo, o projeto de hardware, gerência de datacenters e grades de
serviço [Meisner et al. 2009, Przybyla and Pegah 2007]. Este trabalho analisa a aplicação
de estratégias de computação verde na gerência de recursos e escalonamento de tarefas
em grades oportunistas. Os recursos pertencentes a este tipo de grade são utilizados de
forma oportunista: se o computador não estiver sendo utilizado por um usuário, o poder
computacional disponı́vel, porém ocioso, pode ser utilizado pelas tarefas submetidas à
grade.

Quando um computador está disponı́vel para a grade, mas a grade não o utiliza,
ele fica em estado ocioso (do inglês idle). Ao longo do tempo, a permanência dos com-
putadores nesse estado caracteriza ciclos de ociosidade na grade e desperdı́cio de energia.
Esses ciclos de ociosidade são comuns em grandes computacionais [Iosup et al. 2006,
Kondo et al. 2007]. O estado de ociosidade apresenta menor consumo de energia do que
quando a máquina está executando alguma aplicação, porém esse consumo de energia é
ainda significativo.

Duas estratégias para reduzir o consumo de energia nesses ciclos de ociosidade
são: standby e hibernate. Standby, também conhecida por Suspensão para a Memória
de Acesso Aleatório (RAM, do inglês Random Access Memory), consiste em manter
a memória RAM ativa e reduzir a atividade do disco rı́gido e do processador. Hiber-
nate, também conhecida por Suspensão para o Disco, consiste em salvar o estado da
memória RAM no disco rı́gido, reduzir o uso de energia da RAM, do disco rı́gido e
do processador. Essas estratégias são definidas pelo padrão de configuração avançada
e interface de energia (ACPI, do inglês Advanced Configuration and Power Interface
[Corporation et al. 2010]) - padrão aberto que unifica a configuração dos dispositivos e a
interface de gerência de energia pelos sistemas operacionais.

Um fator importante nessas estratégias é que diversos dispositivos são desativados
para reduzir o consumo de energia, mas o computador pode ser reativado eletronicamente
através de um comando a algum dispositivo mantido em estado de espera, como: teclado,
modem, LAN (conhecido como Wake-on-LAN - WOL) ou outro dispositivo Barramento
Serial Universal (USB, do inglês Universal Serial Bus), que, ao ser acionado, coloca
todo o computador novamente em atividade. Colocar e retirar um computador do estado
standby é mais rápido que do estado hibernate, uma vez que não é preciso realizar a
cópia dos dados da memória RAM para o disco rı́gido. Por outro lado, no estado standby
tem-se maior consumo de energia do que no estado hibernate, porque a memória RAM
permanece energizada.

Para utilização dessas estratégias em uma grade computacional oportunista, é ne-
cessário avaliar a redução do consumo de energia e o custo associado em termos do au-
mento no tempo de resposta dos jobs (também conhecido por makespan do job), ocasio-
nado pelo tempo gasto para colocar e retirar o computador de tais estados. Isso porque,
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quando uma nova tarefa é submetida à grade, ela precisará esperar o tempo necessário para
que o computador seja colocado de volta em um estado completamente operacional. Co-
locar o computador no estado de baixo consumo de energia pode implicar na diminuição
do custo de energia, mas o tempo de espera necessário para que ela se torne disponı́vel
pode impactar negativamente no desempenho da grade com o aumento do tempo de res-
posta das aplicações.

Este artigo busca avaliar como as estratégias standby e hibernate impactam na
economia de energia e no tempo de resposta das tarefas em uma grade oportunista, iden-
tificando cenários em que essas estratégias minimizam o consumo de energia e avaliando
o impacto no tempo de resposta. O artigo está organizado da seguinte forma; na Seção 2 é
apresentado o estado da arte da aplicação de estratégias de redução do consumo de energia
elétrica em sistemas computacionais; na Seção 3 é apresentado o modelo de simulação
utilizado neste trabalho; em seguida, na Seção 4 , é descrito o estudo de caso no qual
foi utilizada uma carga de trabalho de uma grade oportunista. Na Seção 5 são apresen-
tados e analisados os resultados do estudo de caso. Por fim, na Seção 6 são descritas as
conclusões e os trabalhos futuros.

2. Estado da Arte

Nos últimos anos, diversas abordagens têm sido propostas para analisar e reduzir o con-
sumo de energia em sistemas computacionais, através de melhores projetos do hardware e
do software desses sistemas, além do ambiente onde os mesmos estão inseridos. Em hard-
ware, tem-se buscado desenvolver computadores mais econômicos em termos de consumo
de energia. Já em software, um caminho é o desenvolvimento de softwares mais otimi-
zados a fim de evitar processamento excessivo [Barroso and Hölzle 2007]. Em relação
ao ambiente de implantação, toda a infraestrutura de suporte é considerada, incluindo
principalmente o sistema de refrigeração das máquinas.

Esta preocupação com o consumo de energia não é nova. As indústrias de dispo-
sitivos móveis e laptops têm desenvolvido muitas pesquisas nesse sentido. No entanto, a
sua motivação é o fato da energia ser algo bastante escasso (uso de baterias recarregáveis
com suporte limitado, por exemplo). Além disso, as técnicas utilizam, entre outras coisas,
padrões de comportamento do usuário que nem sempre se aplicam a todos os sistemas,
o que invalidaria o uso dessas técnicas em outros cenários. Mesmo com a impossibili-
dade de reuso destas técnicas, tem-se observado uma melhora na relação entre o consumo
de energia e utilização (carga de trabalho) dos computadores ao longo dos tempos. No
entanto, esta relação ainda pode ser melhorada [Barroso and Hölzle 2007].

Um outro aspecto que pode ser explorado visando a diminuição do consumo de
energia é a mudança do estado dos dispositivos dependendo da sua carga de uso. Alguns
trabalhos já foram realizados com o objetivo de mensurar os gastos e abordar diferentes
estratégias. Talebi et al. [Talebi and Way 2009] reporta práticas que podem ser usadas
em salas de aula e laboratórios de pesquisa. São destacadas as práticas: (i) não utilização
de protetor de tela que possui animações gráficas; (ii) colocar o monitor em modo sleep,
no qual ele passa a consumir menos energia (reativação, por exemplo, com o movimen-
tar do mouse); (iii) colocar o disco rı́gido em modo sleep, que implica na redução dos
movimentos do disco rı́gido quando o computador está ocioso; (iv) standby, que consiste
em manter os dados na memória RAM e reduzir a atividade dos outros componentes; (v)
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hibernate, em que os dados são armazenados no disco rı́gido e os demais componentes
são desligados, de modo que ao ser ligado novamente, os dados sejam recuperados do
disco rı́gido e o computador retorne ao estado em que estava.

Um projeto da Escola de Educação da Universidade de Indi-
ana [Indiana University 2009] visa implantar um mecanismo para colocar computadores
desktops em modo sleep quando não estiverem em uso. A proposta é colocar os
computadores neste estado após 2 horas e 15 minutos de inatividade contı́nua. Em um
projeto piloto, obteve-se redução no consumo de energia em 48,3% para um cluster
de 11 computadores desktops e em 30,9% na ala de escritório. Essa redução equivale
a economia de até U$ 500.000,00 por ano para a universidade. Entretanto, o foco do
trabalho é a redução do consumo utilizando o estado sleep, sem se preocupar com o
tempo e o consumo de energia necessário para colocar e retirar os computadores desse
estado. Em uma máquina oportunista onde esse tipo de operação de entrada e saı́da
da máquina da grade pode ser frequente, não é claro que essa estratégia possa trazer
economias similares.

Há também estudos que visam investigar estratégias de escalonamento ciente
do consumo de energia. Essas estratégias visam minimizar o consumo de ener-
gia com o mı́nimo de impacto no desempenho das aplicações. Sharma e Aggarwal
[Sharma and Aggarwal 2009] analisam um escalonamento ciente do consumo de ener-
gia em grades desktop. No entanto, eles analisam aplicações que fazem uso intensivo de
memória, além disso, os desktops estão sempre disponı́veis para a grade. De outro modo,
Lammie, Brenner and Thain [Lammie et al. 2009] analisam estratégias de escalonamento
de cargas de trabalho de grades computacionais em clusters multicores. O objetivo do
escalonamento também é minimizar o consumo de energia e maximizar o desempenho,
no entanto, apenas o uso de CPU foi considerado. São propostas três técnicas para atingir
este objetivo: desativar as máquinas que se encontram subutilizadas; prover um escalona-
mento inteligente das tarefas de modo a minimizar o número de máquinas ativas; e fazer
um dimensionamento dinâmico da frequência, de modo a ativar e a desativar as máquinas
de acordo com a demanda. Ambos os estudos indicam redução significativa no consumo
de energia e pouco impacto no desempenho.

Zong et al. [Zong et al. 2007] propõe um framework para simulação e avaliação
da eficiência energética de algoritmos de escalonamento de tarefas que fazem uso inten-
sivo de dados. Para avaliar o framework, utilizou-se uma polı́tica de escalonamento que
consiste em escalonar tarefas para nodos que economizam mais energia (energeticamente
mais eficientes). Assim, o escalonador dá prioridade a escalonar tarefas que fazem uso
intensivo de dados a recursos mais eficientes para este tipo de tarefas, podendo retirar
demais tipos de tarefas desses recursos, reservar recursos para alocar a tipos especı́ficos
de tarefas, e dá preferência por alocar tarefas, com dependências entre si, em um mesmo
recurso a fim de evitar consumo de energia com overhead de comunicação. A grade utili-
zada considera total disponibilidade dos recursos e o escalonamento apenas de aplicações
que fazem uso intensivo de dados, o que difere do ambiente e do tipo de tarefas submeti-
das a grades computacionais oportunistas.

O presente trabalho, diferente dos demais apresentados nesta seção, visa anali-
sar estratégias de computação verde no contexto de grades computacionais oportunis-
tas. Essas grades apresentam um fator não investigado pelos demais trabalhos em gra-
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des computacionais que é aplicar essas estratégias em um cenário onde a disponibilidade
das máquinas varia ao longo do tempo. A semelhança com os demais trabalhos está na
utilização de estratégias de redução do consumo de energia durante os ciclos de ociosi-
dade.

3. Modelagem de computação verde em Grades Oportunistas

Nossa análise de estratégias de computação verde em grades oportunistas considera tanto
mecanismos para a redução no consumo de energia, como a colocação das máquinas em
standby ou hibernate durante os ciclos de ociosidade, quanto mecanismos para minimizar
o impacto no tempo de resposta das aplicações, como o escalonamento de tarefas para as
máquinas de maior poder de processamento. Por ser uma grade oportunista, as máquinas
podem ficar indisponı́veis para a grade caso o usuário a esteja usando, por exemplo. Nosso
modelo de grade considera a implementação de checkpoint, de modo que, se uma máquina
tornar-se indisponı́vel durante a execução de determinada tarefa, esta tarefa é interrompida
e submetida novamente quando houver uma máquina disponı́vel. Todo o processamento
já realizado é aproveitado.

Ao longo do tempo, uma máquina pode estar em um de 4 estados possı́veis (Fi-
gura 1): (i) Ocioso, caso não exista nenhuma estratégia de computação verde ativa; (ii)
Grade, caso esteja executando alguma tarefa da grade; (iii) Usuário, caso o usuário a es-
teja utilizando, neste caso ela não está disponı́vel para a grade; (iv) ou em um estado
de computação verde, que pode ser uma das duas estratégias consideradas: Standby
ou Hibernate. O estado ocioso apresenta maior consumo de energia que o estado
de computação verde. Cada estratégia de computação verde apresenta um tempo de
transição, que é o tempo que leva para ir e também para sair deste estado, e o custo de
energia da máquina quando se encontra neste estado. No perı́odo de transição a máquina
não pode ser utilizada por tarefas da grade, o que ocasiona um impacto no tempo de
resposta das tarefas. Para realizar a transição a máquina realiza processamento. Este pro-
cessamento representa um custo maior de energia que é equivalente ao custo de energia
de uma máquina durante processamento normal. Um exemplo dos estados das máquinas
na grade é apresentado na Figura 1. Para facilitar a compreensão, foram colocados nessa
figura exemplos de valores tı́picos de consumo de energia e tempo de transição de estados.
Note que o estado e as transições para o estado Usuário não são considerados no cálculo
do custo da grade.

Figura 1. Estados das Máquinas
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Para avaliar o consumo de energia da grade, somamos o consumo de energia de to-
das as máquinas durante o tempo do experimento. O consumo de energia de uma máquina
é dado pela Equação 1, onde tem-se o tempo que a máquina permaneceu (t) e a potência
em que operou (p) em cada uma das seguintes situações: (i) fazendo transição de estado
(m); (ii) em estado de consumo de energia (e) ou (iii) executando uma tarefa na grade (g).

C = tm × pm + te × pe + tg × pg (1)

Além do consumo de energia, também é importante medir o tempo de resposta
dos jobs, que é o tempo decorrido entre a submissão e o término da execução de um job.
Para avaliar o atraso no tempo de resposta com o uso das estratégias standby e hibernate
em relação ao cenário em que nenhuma estratégia de computação verde é usada (ocioso),
utilizou-se a medida slowdown. O slowdown é o tempo de resposta dos jobs com o uso
de uma estratégia dividido pelo tempo de resposta dos jobs sem o uso de uma estratégia.
Quando o slowdown é menor que 1, tem-se um ganho no tempo de resposta, de outro
modo, quando o slowdown é maior que 1 ocorre um atraso.

4. Projeto do Estudo de Caso
Nossa avaliação do uso de estratégia de computação verde em grades oportunistas utiliza
um modelo simulado para avaliar o custo em termos do aumento do tempo de resposta
das aplicações e o benefı́cio associado à redução no consumo de energia. Nesta seção,
apresentamos o modelo simulado, os traces e os cenários avaliados. No nosso modelo,
destacam-se os seguintes fatores: (i) variação na disponibilidade das máquinas ao longo
do tempo; (ii) heterogeneidade das máquinas quanto ao poder de processamento e ao
consumo de energia.

Para simular a demanda de jobs na grade utilizamos um trace da comunidade Our-
Grid1. Esse trace possui informações sobre o tempo de submissão e tempo de execução
dos jobs. A escolha desse trace se deu porque atualmente essa grade encontra-se em
produção e é constituı́da por jobs do tipo saco-de-tarefas (BoT, do inglês bag-of-tasks),
que é o tipo de tarefa mais comum em grades oportunistas. A carga de trabalho possui
21.705 tarefas executadas entre 18 de dezembro de 2008 e 18 de novembro de 2009. Fo-
ram utilizados dados do tempo de submissão e do tempo de execução das tarefas. No trace
há tarefas com diferentes tempos de execução, no entanto, existem algumas tarefas com
tempo de execução muito grande, o que foge ao comportamento tı́pico de tarefas subme-
tidas a grades oportunistas. Para analisar melhor essas tarefas, calculou-se o 99-percentil
e verificou-se que tarefas com mais de 41.367 segundos (27 tarefas) eram pouco frequen-
tes e, portanto, foram eliminadas do trace utilizado como entrada para o simulador. O
Exemplo 1(a) apresenta o modelo de trace de submissão de tarefas. O trace contém uma
tarefa em cada linha. As tarefas são constituı́das de um identificador que indica o código
do job e o código da tarefa, um instante de submissão, e um valor estimado do tempo total
de execução, respectivamente.

Como o ambiente de grade computacional avaliado é oportunista, as máquinas
só estarão disponı́veis para a grade quando estas estiverem ociosas, ou seja, quando não
estiverem em uso pelos seus proprietários. Para representar a variação da disponibilidade

1Comunidade OurGrid, http://www.ourgrid.org/. [OurGrid Community 2010]
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das máquinas ao longo do tempo, utilizou-se um trace de uma grade desktop que apresenta
dados sobre o uso das máquinas, identificando os perı́odos em que as máquinas estão
ociosas (em todos os traces utilizados neste trabalho, as informações referentes a tempo
são medidas em segundos). O trace utilizado foi o DEUG [Kondo et al. 2007], que
possui um perı́odo não contı́nuo de 1 mês, com informações sobre máquinas desktop da
Universidade de Parı́s-Sud. Como as informações sobre disponibilidade nesse trace não
formam um perı́odo contı́nuo, foi feito um tratamento dos dados para gerar um novo
trace sem interrupções. O tratamento consistiu na concatenação dos dados em perı́odos
sequenciais e ininterruptos, eliminando assim os perı́odos em que não se tem informações.
Um exemplo do trace da disponibilidade das máquinas é apresentado no Exemplo 1(b).
Em cada linha, tem-se uma máquina. Cada máquina é constituı́da, respectivamente, pelo
instante de tempo em que ela se torna disponı́vel para a grade e por quanto tempo ficou
disponı́vel.

Do trace DEUG também foram obtidas informações sobre o poder de processa-
mento das máquina. Nesse trace, o poder de processamento é descrito pelo número de
operações por segundo que a máquina pode executar. Há informações desse valor para
as máquinas ao longo do tempo, e o valor varia em função da utilização da máquina no
momento em que a medição foi realizada. Deste modo, utilizamos o maior desses valores
para representar a capacidade de processamento de cada máquina (ver Exemplo 1(c)).

J1−1 1050208880 218
J2−1 1050208892 1107
J2−2 1050208892 723

(a) Demanda

V4−l i n u x 1104904800 1636
V2−l i n u x 1104904800 3611
V4−l i n u x 1104914800 3666

(b) Disponibilidade

V2−l i n u x 110700
V3−l i n u x 177120
V4−l i n u x 114810

(c) Processamento

Exemplo 1. Exemplos dos traces utilizados nas simulações

Para estimar a frequência de CPU das máquinas utilizamos a relação: 1,5
GHz equivalente a 110.700 operações por segundo (como apresentado em Kondo et
al. [Kondo et al. 2007]). Cada segundo do tempo de execução das tarefas é convertido
para 177.120 operações, o que equivale a um segundo de execução em um computador de
2.4 GHz; simplificação semelhante é apresentada em Lammie et al. [Lammie et al. 2009].
Na Figura 2 é apresentada a variação da frequência dos ciclos de CPU da amostra de
máquinas utilizada nas simulações.

Como mencionado anteriormente, duas estratégias de computação verde foram
avaliadas para este trabalho: Standby e Hibernate. Estas estratégias são comparadas com
o estado ocioso, em que não são utilizadas estratégias de economia de energia. Para cada
estratégia, são estabelecidos valores do consumo de energia e do tempo de transição en-
tre os possı́veis estados das máquinas. Esses valores são apresentados nos estados e nas
transições na Figura 1. O consumo de energia varia de acordo com a frequência de CPU
das máquinas, mas esse não é o único fator que impacta o consumo. Neste trabalho con-
sideramos apenas aplicações que fazem uso intensivo de CPU e, assim, os valores de con-
sumo de energia se basearam apenas neste fator. O valor de referência das máquinas fo-
ram obtidos com base na lista de máquinas avaliadas pela EnergyStar [Energy Star 2009].
Procuramos os valores das máquinas que possuı́am uma mesma configuração geral do sis-

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 313



Figura 2. Frequência de CPU da amostra de máquinas utilizada nas simulações

tema, mas com diferentes frequências de CPU. Os tempos de transição de estados são os
mesmos utilizados por Orgerie et al. [Orgerie et al. 2008].

O escalonador faz uso apenas das máquinas disponı́veis e cada máquina pode exe-
cutar apenas uma tarefa por vez. Quando uma máquina está disponı́vel e não há atividade
a ser realizada por ela, o simulador faz uso de uma estratégia de economia de energia. O
recurso passa então por um perı́odo de transição. Nesse perı́odo, a potência considerada
é de 200 W (não há uma medição exata deste valor, essa aproximação é apresentada por
Orgerie et al. [Orgerie et al. 2008]) e após isso, passa para um estado em que o gasto
de energia é dado pela estratégia utilizada. Assim, se uma determinada máquina está
disponı́vel e ociosa e for para o estado hibernate, ela ficará 55 segundos sem poder ser
utilizada pela grade. Neste tempo, ela gastará a potência de 200 W, ou seja, um consumo
de 3,05 Wh. Supondo que o recurso fique 1 hora nesse novo estado, ela terá gasto 1,54
Wh. Se uma tarefa for escalonada para esta máquina, ela precisará de 55 segundos (e
novamente, 3,05 Wh) para poder se tornar utilizável. Só depois deste tempo de transição
que a tarefa começará sua execução. O tempo de transição e consumo nos estados são
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Cenários Avaliados no Estudo de Caso
Estratégia Tempo de transição Custo de energia

Ocioso 0 s 33,17 Wh
Standby 2,5 s 3,33 Wh

Hibernate 55 s 1,54 Wh

O número de máquinas que compõem a grade foi fixado em 200. Este valor foi
escolhido baseado em simulações, variando este valor até que fossem gerados cenários
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tanto de baixa quanto de alta contenção, ou seja, alguns cenários em que as máquinas per-
manecem ociosas durante muito tempo e outros em que as máquinas permanecem ociosas
durante pouco tempo. A contenção é inversamente proporcional à duração da janela de
observação e diretamente proporcional ao tamanho das tarefas. Para avaliarmos o con-
sumo em relação à contenção, relacionamos os dois parâmetros de contenção em uma
nova medida que foi chamada de densidade das tarefas (d), que definimos na Equação 2,
onde ri é o tempo de execução de uma tarefa i e j é o tamanho da janela de simulação.

d =

∑n
i=0 ri

j
(2)

Na Tabela 2 são apresentadas as caracterı́sticas da carga de trabalho nos cenários
de demanda avaliados. Cada cenário de demanda possui 3.000 tarefas. A demanda no
cenário é medida pela densidade. Por essa tabela, nota-se que do cenário de baixa den-
sidade para o cenário de alta densidade reduz-se o intervalo entre chegadas médio de
jobs e aumenta-se o tempo de execução médio. Adicionou-se o desvio padrão dos dados
para sinalizar a variabilidade dos dados em torno dessas médias. Além disso, montamos
um quarto cenário que consiste na simulação de toda a carga de trabalho (considerados
os tratamentos supracitados). Nesse cenário, tem-se 20.000 tarefas. Todos os traces de
demanda e disponibilidade utilizados nas simulações realizadas neste trabalho estão dis-
ponı́veis para download na página do projeto http://redmine.lsd.ufcg.edu.
br/projects/list_files/green-grid.

Tabela 2. Cenários Avaliados no Estudo de Caso

Cenário Densidade Intervalo entre Chegadas Tempo de Execução
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

Baixa 0,42 49,27 323,31 20,95 40,48
Alta 86,89 15,39 222,84 572,53 1954,29

5. Apresentação e Análise dos Resultados
Os resultados são apresentados em três avaliações. A primeira avaliação consistiu na
análise do consumo de energia e do slowdown em um cenário de total disponibilidade
das máquinas, poder de processamento igual e com variação de alta e baixa demana de
tarefas. A segunda avaliação considerou o ambiente tı́pico de uma grade oportunista, com
variação da disponibilidade das máquinas ao longo do tempo e máquinas com diferentes
capacidades de processamento e ainda considerando cenários de alta e baixa demanda.
Por fim, na terceira avaliação, utilizou-se toda a demanda de uma grade oportunista (todo
o trace), com variação da disponibilidade das máquinas ao longo do tempo e máquinas
com diferentes capacidades de processamento, no entanto, diferente da segunda avaliação,
não houve separação quanto a cenários de alta e baixa demanda.

Na primeira avaliação, como as máquinas estão sempre disponı́veis para grade
e têm o mesmo poder de processamento, é mais fácil isolar o impacto da demanda de
processamento nos resultados do slowdown e no consumo de energia. Os resultados dessa
avaliação são apresentados na Figura 3. Por essa figura, pode-se notar que em cenário de
baixa demanda tem-se alto slowdown da estratégia hibernate em relação ao estado ocioso.
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Isso ocorre porque nesse cenário as tarefas têm em média 20,95 segundos, deste modo o
acréscimo de 55 segundos para transição de estado aumenta muito o tempo de resposta
das tarefas. De outro modo, com a estratégia standby, que tem custo de transição de 2,5
segundos, o acréscimo desse valor no tempo de resposta gera pouco atraso em relação ao
estado ocioso.

(a) Economia de Energia (b) Slowdown

Figura 3. Consumo de energia e slowdown com máquinas homogêneas e total-
mente disponı́veis

Outro fator importante nessa primeira avaliação é que a economia de energia reduz
a medida em que se aumenta a densidade (Figura 3(a)). Isso porque, quando a demanda
aumenta, reduz-se o tempo em que a máquina permanece no estado de computação verde
o que ocasiona menor economia de energia. Como esperado, hibernate possibilita maior
economia de energia. Essa economia, embora em nı́veis poucos significantes, reduz em
relação ao standby a medida em que se aumenta a demanda. Isso ocorre devido ao au-
mento da demanda, que faz com que o tempo de permanência no estado de economia não
supere o custo de transição para este estado.

Os resultados da segunda avaliação são apresentados na Figura 4. Essa figura
mostra o slowdown e a redução de consumo em relação ao estado ocioso obtidos nesta
avaliação. Nessa simulação, nota-se que a economia de energia reduz na medida em que
aumenta a demanda da grade. Outro comportamento que merece destaque é o fato da
estratégia standby apresentar maior redução no consumo de energia, em relação ao estado
ocioso, do que a estratégia hibernate. Isso ocorre porque standby gasta menos tempo
para fazer a transição de estados, gastando menos energia neste processo em relação à
estratégia hibernate, que por demorar mais tempo consome mais energia. Outro fator é
que, embora no estado hibernate tenha-se menor consumo de energia, o tempo de per-
manência em hibernate em média não é suficiente para cobrir esse alto consumo durante
a transição, isso ocorre com mais intensidade à medida que se aumenta a demanda. Note
que, na primeira avaliação, hibernate economizou mais energia que standby, o inverso do
que ocorreu na segunda avaliação. Isso ocorre porque na primeira avaliação as máquinas,
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que estão sempre disponı́veis para a grade, têm mais tempo de ociosidade o que faz com
que colocá-las em hibernate gere economia maior.

(a) Economia de Energia (b) Slowdown

Figura 4. Consumo de energia e Slowdown com máquinas heterogêneas com
variabilidade na disponibilidade

Os resultados da terceira avaliação são apresentados na Figura 5 e 6. A Figura 5
mostra o slowdown do tempo de resposta dos jobs nas estratégias standby e hibernate em
relação ao estado ocioso, enquanto que a Figura 6 mostra o consumo de energia.

Podemos observar que a estratégia standby (Figura 5(b)) é melhor que a hiber-
nate (Figura 5(a)) em relação ao impacto no tempo de resposta. De um modo geral, o
slowdown do hibernate chega até 3,5 em 90% dos cenários, enquanto que no standby este
valor não ultrapassa 1,5. Há situações em que nota-se ganho no tempo de resposta dos
jobs. Este ganho ocorre porque, dados cenários com máquinas de diferentes poder de pro-
cessamento, ao utilizar essas estratégias ocorre que alguns jobs têm que esperar um tempo
para que as máquinas saiam do estado de computação verde e isto possibilita que estas
tarefas sejam escalonadas para máquinas mais rápidas ou que fiquem mais tempo dis-
ponı́veis do que as que foram escalonadas no cenário sem uso de estratégia. Esse ganho
não ocorre quando se tem máquinas com mesmo poder de processamento e totalmente
disponı́veis (como na primeira avaliação).

A fim de identificar se a estratégia standby é melhor que hibernate para toda a
carga de trabalho, verificamos o slowdown médio das tarefas gerado com o uso de cada
estratégia. Nessa análise verificamos que standby tem slowdown médio de 1,14, com erro
de ± 0,01 para um nı́vel de confiança de 95%. De outro modo, a estratégia hibernate
tem slowdown médio de 2,05, com erro de ± 0,03 para um nı́vel de confiança de 95%.
Assim, pode-se dizer que há evidências de que standby é melhor que hibernate, uma vez
que standby gera menor slowdown médio e os intervalos de confiança não se cruzam.

Quanto ao consumo de energia, é possı́vel observar que ocorreu economia de
quase 50% com o uso das estratégias. Isso indica que as estratégias reduzem signifi-
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cativamente o consumo de energia quando se considera toda a carga de trabalho (Figura
6).

(a) Hibernate (b) Standby

Figura 5. Função de Distribuição Acumulada (FDA) do slowdown para as es-
tratégias computação verde

Figura 6. Consumo de Energia para toda a Workload de demanda do OurGrid

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste trabalho avaliamos o impacto que as estratégias Standby e Hibernate têm na
redução do custo de energia de uma grade oportunista e no incremento do tempo de res-
posta dos jobs que executam em uma grade sujeita a essas estratégias de computação
verde. Nossos resultados indicam que, em relação à economia de energia, as duas es-
tratégias têm um comportamento semelhante, conseguindo economizar em média pelo

318 Anais



menos 48% da energia que é gasta em um cenário onde nenhuma estratégia de economia
é usada. Por outro lado, em relação ao impacto no tempo de resposta das aplicações, a
estratégia Standby é bem mais eficiente que a estratégia Hibernate, com um slowdown
médio menor que 1,15, contra 2,05 da outra.

Como trabalhos futuros, nós iremos analisar outras estratégias de escalonamento,
além de considerar não apenas aplicações intensivas em computação, mas também
aplicações que fazem uso intensivo de dados. Nesse último caso, além de considerar
o consumo de energia da CPU, também é necessário considerar o consumo de energia
de outros componentes. As estratégias de computação verde desenvolvidas serão implan-
tadas na grade computacional oportunista da Universidade Federal de Campina Grande
(GridUFCG), que agregará mais de 2.000 desktops executando o middleware OurGrid
[Cirne et al. 2006].
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Abstract. Computational peer-to-peer (P2P) grids are a cheap and efficient 

platform to run applications such as “bag-of-tasks”, consisting of a large number of 

tasks that do not need to communicate amongst themselves and can be executed 

independently. When these applications handle a large amount of data, it is crucial 

that the overhead involved with data transfer does not impact application 

performance. Fortunately, many of these applications have a high rate of data 

reuse, whether in the same or in successive runs of the application, which allows a 

caching strategy to be used, so to minimize the loss of performance related to data 

movement. However, implementing a caching system atop non-dedicated resources 

and subject to usage policies that are not necessarily homogeneous is not a trivial 

task. In this paper we propose a disk cache mechanism that promotes collaboration 

amongst the peers forming the P2P grid and results in a fair and efficient allocation 

of the disk space provided by the peers. 

Resumo. Grades computacionais entre-pares (P2P, do inglês peer-to-peer) são uma 

infra-estrutura barata e eficiente para a execução de aplicações do tipo “saco-de-

tarefas”, compostas por um grande número de tarefas que não precisam se 

comunicar entre si e podem ser executadas independentemente umas das outras. 

Quando essas aplicações manipulam uma grande quantidade de dados, é crucial 

que a sobrecarga envolvida com a transferência de dados não impacte o 

desempenho da aplicação. Felizmente, muitas dessas aplicações apresentam um 

alto percentual de reuso de dados, seja em uma mesma execução ou em execuções 

sucessivas, o que permite que uma estratégia de cache seja utilizada para minimizar 

as perdas de desempenho relacionadas com a movimentação dos dados. Entretanto, 

implementar um sistema de cache sobre recursos não dedicados e sujeitos a 

políticas de utilização não necessariamente homogêneas, não é uma tarefa trivial. 

Neste trabalho nós propomos um mecanismo de cache em disco que incentiva a 

colaboração entre os nós que compõem a grade P2P e resulta em uma alocação 

justa e eficiente do espaço em disco disponibilizado pelos nós. 

1. Introdução 

As grades computacionais surgiram em meados da década passada como um paradigma 

de computação de alto desempenho para aplicações científicas e de engenharia, através 

do compartilhamento de recursos heterogêneos distribuídos geograficamente, 

ultrapassando limites de domínios administrativos [Foster et al. 2002]. Comumente, as 

grades computacionais provêem serviços de processamento paralelo remoto, que pode 
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ser compreendido como a execução de aplicações em ambientes computacionais que 

não sejam recursos do próprio domínio de onde está partindo a submissão da aplicação.  

 As grades computacionais entre-pares (P2P, do inglês peer-to-peer), são 

caracterizadas pela livre adesão de novos nós (peers) para doação/uso de ciclos ociosos 

de CPU. Neste trabalho, consideramos uma grade computacional em que cada domínio 

administrativo é representado por um nó na grade P2P. Esse nó é responsável pela 

gerência dos recursos locais (processadores e disco) e pela intermediação de recursos 

remotos, quando a demanda dos usuários locais excede a oferta de recursos locais. 

 Grades P2P apresentam-se como uma solução barata e eficiente para a execução 

de aplicações do tipo “saco-de-tarefas” (BoT, do inglês Bag-of-Tasks), compostas por 

um grande número de tarefas que não precisam se comunicar entre si e podem ser 

executadas independentemente umas das outras. Dentre essas aplicações, existem 

diversas que geram e/ou consomem uma expressiva quantidade de dados, conhecidas 

como aplicações data-intensive. A execução eficiente desse tipo de aplicação em grades 

P2P é limitada por dois aspectos principais: (i) pequena largura de banda entre os nós 

que compõem a grade e (ii) espaço em disco insuficiente nestes nós para o 

armazenamento simultâneo dos dados de todas as aplicações sendo executadas.  

 Os nós que compõem a grade computacional P2P estão comumente conectados 

por canais de comunicação de longa distância, caracterizados por uma largura de banda 

pequena, especialmente se comparada às larguras de banda disponíveis em ambientes de 

redes locais. Sendo assim, a comunicação entre os nós de uma grade computacional P2P 

pode ser lenta e o tempo necessário para transportar dados entre nós de domínios 

administrativos diferentes pode ser equivalente a uma parcela considerável do tempo 

gasto para processar as tarefas que consomem esses dados. Desta forma, os ganhos 

obtidos pela paralelização das aplicações podem ser neutralizados pelo tempo 

necessário para transferir os dados a serem consumidos. Quanto ao espaço disponível 

para armazenamento, é possível que não haja espaço em disco suficiente para armazenar 

o dado em outros domínios, sendo a execução remota negada. 

 Felizmente, diversas aplicações data-intensive possuem um elevado grau de 

reuso de dados em um mesmo conjunto de execuções [Verleyen et al. 2009, Parada et 

al. 2009] e/ou em execuções sucessivas [Silva et al. 2007]. Neste trabalho nós 

denominamos esses padrões de reuso intra-job e inter-jobs, respectivamente. Desta 

forma, as limitações de banda podem ser minimizadas através da persistência dos dados 

nos nós de execução, evitando que dados que serão utilizados em futuras execuções 

sejam novamente transferidos. Nesse sentido, um sistema de cache em disco pode 

viabilizar a execução eficiente de aplicações data-intensive em grades P2P. Entretanto, 

no contexto de grades computacionais P2P, o armazenamento, assim como a 

computação, obedece a lei do melhor esforço (do inglês best-effort), não oferecendo 

garantia de que o dado persistido estará disponível quando requisitado. Assim, faz-se 

necessário um mecanismo que incentive os nós a manterem em seus discos os dados 

transferidos.  

 Um desafio inerente aos sistemas P2P de caching está relacionado ao modo de 

compartilhamento dos recursos entre os nós. O problema consiste em alocar os espaços 

de forma justa – proporcional à contribuição dos nós; e eficiente – de forma a 

maximizar a utilização dos recursos compartilhados. Um segundo desafio a ser superado 

é incentivar os nós que compõem o sistema a colaborar doando seus recursos. Sem a 

322 Anais



  

colaboração espontânea dos nós, não seria possível compor um sistema eficiente de 

cache em disco, daí a importância deste incentivo. O terceiro desafio é definir um 

mecanismo de gerência de cache em disco capaz de lidar com free-riders, que são nós 

que consomem mas não doam recursos ao sistema.  Adar e Huberman foram os 

primeiros a realizar um estudo mais profundo sobre free riding em um sistema de 

compartilhamento de arquivos P2P [Adar & Huberman 2000]. Eles reportaram que 

aproximadamente 70% dos nós não compartilhavam dados, e 25% eram responsáveis 

por 99% da carga do sistema. Este resultado impõe a necessidade de mecanismos 

capazes de detectar e marginalizar ou punir free-riders. 

 Neste trabalho, apresentamos um mecanismo de gerência descentralizado para 

um sistema de cache em disco para grades computacionais P2P que incentiva a 

colaboração e resulta em uma alocação justa e eficiente do espaço em disco 

compartilhado entre os nós marginalizando os free-riders em momentos de contenção 

de recursos
1
. O mecanismo prioriza o armazenamento dos dados das aplicações que são 

submetidas localmente, cedendo o espaço não utilizado para persistência de dados das 

aplicações submetidas remotamente. A decisão sobre a divisão do espaço em disco 

cedido para armazenamento remoto é realizada de forma autônoma por cada nó, sendo 

baseada na reputação dos outros nós. Cada nó computa um valor de reputação para cada 

outro nó com o qual ele interage. A reputação de um nó y calculada pelo nó z é obtida 

através da contabilização dos serviços ofertados por y a z e por z a y. Diferente de outras 

soluções, como por exemplo, a proposta por Soares et al. [Soares et al. 2008], o 

mecanismo proposto apenas contabiliza a prestação de um serviço quando um dado 

previamente armazenado é utilizado durante processamento de uma aplicação que o 

consome.  

 É importante ressaltar que este serviço de caching foi proposto para dar suporte 

às aplicações data-intensive que consomem uma grande quantidade de dados. Quando a 

aplicação apenas gera uma grande quantidade de dados, o serviço de cache em disco 

pode ser útil apenas quando esses dados gerados servem de entrada para outras 

aplicações que também executarão na grade. 

 Na próxima seção apresentamos uma solução para o problema descrito. A 

avaliação do mecanismo proposto é apresentada na Seção 3. Na Seção 4 discutimos os 

trabalhos relacionados apresentando suas deficiências e diferenças em relação ao 

mecanismo apresentado neste trabalho. Por fim, na Seção 5 são apresentadas as 

conclusões e direções para trabalhos futuros. 

2. Mecanismo de Caching Baseado em Reputação 

O mecanismo de cache em disco apresentado neste trabalho provê uma alocação justa e 

eficiente do espaço disponível para armazenamento compartilhado entre os nós de uma 

grade P2P. O espaço em disco doado por um nó prioriza a persistência dos dados das 

aplicações que são submetidas localmente (dados locais). A cache em disco nunca se 

recusa a armazenar um dado local. A cada dado local armazenado na cache em disco é 

associado um tempo de vida (lifetime) que, uma vez expirado, marca o dado para 

remoção, o que provê mais espaço para armazenamento de dados das aplicações 

submetidas remotamente (dados remotos). A remoção de dados da cache pode seguir 

                                                 
1
 Neste trabalho contenção de recursos significa falta de espaço para persistência de um dado. 
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qualquer política de remoção de dados, como por exemplo, LRU (Least Recently Used) 

ou LFU (Least Frequently Used) [Podlipnig & Böszörmenyl 2003]. 

 Os dados remotos são armazenados nos espaços não utilizados pelos dados 

locais. Quando há contenção de recursos, a alocação desse espaço será baseada em um 

mecanismo de priorização inspirado na rede de favores proposta por Andrade et al. 

[Andrade et al. 2007]. No contexto da cache em disco, um favor é definido como a ação 

de se prover um byte de dado para a execução de uma tarefa submetida por um nó. Cada 

nó mantém o histórico dos favores recebidos e ofertados para cada nó conhecido, sendo 

um favor recebido contabilizado como positivo e um favor ofertado contabilizado como 

negativo.  

 Cada nó tem autonomia para decidir quanto de espaço será alocado para outros 

nós. A definição do espaço alocado (cota) a um nó é estabelecida a partir do cálculo de 

uma função de reputação que contabiliza os favores recebidos e ofertados. A 

contabilidade  dos favores ofertados e recebidos por um nó  com relação a um nó  

em um instante  é definido na Equação 1. 

 (1) 

 Nesta equação,  denota a quantidade de dados providos pelo nó  ao nó  para 

processamento de tarefas até o instante .  denota a quantidade de bytes providos pelo nó  

ao nó  para o processamento de tarefas até o instante . 

 Seja , o subconjunto de nós conhecidos por um nó , a função de avaliação da 

reputação  de um nó  sob o ponto de vista de  em um instante  é definida por: 

 (2) 

onde  representa a diferença entre a quantidade de bytes providos e ofertados 

por todos os nós conhecidos pelo nó .  

 Como proposto por Andrade et al., a reputação de um nó nunca se torna 

negativa. Como a reputação atribuída a novos nós é zero, esse artifício evita ataques do 

tipo white-washing, nos quais um nó sai do sistema e retorna com uma nova identidade 

a fim de se livrar de uma baixa reputação. 

 A cota  de um nó  em um nó  no instante t é computada com base na 

reputação de y em z no instante t segundo a equação a seguir: 

 (3) 

onde  denota o espaço total disponível para armazenamento de dados remotos no 

nó  no instante t. 

 A cota baseada em reputação garante que a quantidade de espaço na cache em 

disco de um nó y oferecida para um nó z é diretamente proporcional à quantidade de 

favores que y ofereceu a z em interações passadas. Desta forma, os nós que compõem a 

grade computacional são incentivados a oferecer favores e manter em disco arquivos em 
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uso de nós remotos que aumentam sua reputação em tais nós. À medida que os nós 

contribuem com a grade eles aumentam sua reputação, e só assim aumentam suas cotas 

nos demais nós da grade. 

 Além de incentivar colaborações, a definição de cotas baseada em reputação é 

uma forma de se marginalizar free-riders em prol dos colaboradores. É importante 

observar que em cenários sem contenção de recursos, a cota não é considerada para 

alocação de espaço, ou seja, um nó pode ocupar mais espaço do que o estipulado por 

sua cota. Esta decisão é inspirada no trabalho de Soares et al. [Soares et al. 2008] e foi 

tomada de forma a maximizar o uso do espaço disponível para a cache em disco, 

mesmo que isto implique em beneficiar free-riders em algumas ocasiões. Obviamente, 

um nó que excede sua cota pode ter dados removidos prematuramente do sistema de 

cache em disco quando o espaço for requisitado por outros nós de maior reputação. A 

estratégia de remoção dos dados adotada neste trabalho considera a ordem crescente da 

reputação dos nós, removendo, primeiramente, dados de nós que excederam sua cota e 

possuem baixa reputação. O Algoritmo 1 detalha esse procedimento. 

Algoritmo 1. Armazenamento de um dado remoto 

01:   

02:       

03:   

04:       

05:           

06:               

07:               

08:           

09:           

10:               

11:               

12:           

13:           

14:               

15:           

16:               

17:           

18:       

19:           

20:       

21:   

 Três características deste algoritmo de armazenamento de dados remotos 

merecem destaque. Uma delas é que as cotas dos nós podem ser ultrapassadas, desde 

que apenas dados excedentes de outros nós precisem ser removidos, isto é, dados que 

ultrapassam a cota desses nós. Uma segunda característica é que ao remover dados 

excedentes de outros nós inicia-se pelos nós de menor reputação, existindo a chance de 

não ser necessário apagar dados excedentes de nós de maior reputação. Finalmente, os 

próprios dados do nó (mesmo que não sejam excedentes) podem ser removidos para dar 

lugar aos novos dados. Esta abordagem de alocação de recursos permite maximizar a 

utilização dos recursos compartilhados. 
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3. Avaliação 

A avaliação do mecanismo proposto neste trabalho consiste em demonstrar, através de 

experimentos de simulações, que (i) o mecanismo utiliza o espaço disponível para o 

sistema de cache em disco de forma justa e eficiente e (ii) quando o sistema entra em 

estado de contenção, free-riders são marginalizados em favor dos colaboradores. 

 Nosso modelo de simulação simplifica aspectos de uma grade P2P, como por 

exemplo, aqueles relativos à topologia e a falhas. Consideramos uma grade P2P 

composta por um número fixo de nós, com aplicação da rede de favores [Andrade et al. 

2007] para distribuição de recursos de processamento e do mecanismo de incentivo à 

colaboração descrito na Seção 2 para o gerenciamento do espaço de armazenamento 

compartilhado. O escalonamento das tarefas utiliza a heurística Storage Affinity, que 

associa as tarefas aos processadores de acordo com a afinidade entre eles [Santos-Neto 

et al. 2004]. A afinidade é proporcional à quantidade de bytes requisitada por uma tarefa 

que já se encontra armazenada no domínio administrativo (site) ao qual o processador 

pertence. 

 A linha do tempo é divida em turnos. Em cada turno, cada nó submete um 

conjunto de tarefas BoT para execução na grade. O escalonador de cada site associa as 

tarefas aos recursos de acordo com o grau de afinidade, priorizando a alocação de 

recursos locais para nós locais. O recurso alocado recebe a tarefa e a executa. Ao 

término da execução, o recurso alocado registra um favor ofertado ao nó consumidor, 

enquanto que este contabiliza um favor recebido. 

 Para mostrar a eficiência e justiça do mecanismo, utilizamos como métrica o 

nível de satisfação médio  entre os nós, definido pela Equação 4. 

 (4) 

 Nesta equação,  denota a quantidade de bytes requeridos pelo conjunto de 

tarefas submetidas por um conjunto de nós em um turno , e  denota a quantidade 

de bytes disponíveis em cache e providos para a execução dessas tarefas no turno T. 

Deste modo,  indica a situação ideal em que 100% dos dados requeridos 

estavam disponíveis para execução. 

3.1 Workload 

Devido à carência de workloads para grades computacionais P2P contendo informações 

a respeito dos dados envolvidos no processamento das aplicações BoT, as workloads 

adotadas para as simulações realizadas neste trabalho são sintéticas e foram geradas a 

partir de um modelo matemático descrito detalhadamente em [Silva et al. 2009]. 

 O gerador sintético de workloads permite a variação dos seguintes parâmetros de 

entrada: (i) distribuição do volume de dados, (ii) grau de reuso intra-job e (iii) e grau de 

reuso inter-jobs. A distribuição do volume de dados por nó é realizada segundo um fator 

de distribuição de carga ( ) e um fator de balanceamento de carga ( ). O fator de 

balanceamento define a quantidade de nós  que serão responsáveis pela fração  da 

carga total. Os demais nós  serão responsáveis pelo restante da carga total. A 

Figura 1 apresenta um exemplo dessa distribuição segundo um fator de distribuição de 

carga  e um fator de balanceamento de carga  para 5 nós. 
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Figura 1. Balanceamento de carga entre os nós 

 Com estes parâmetros, é possível gerar workloads onde a carga gerada está bem 

distribuída entre todos os nós da grade, bem como workloads em que uma pequena 

porção de nós é responsável por uma grande fração da carga total. Os graus de reuso 

intra-job e inter-jobs definem a quantidade de dados que são reusados em um mesmo 

conjunto de tarefas ou em distintos conjuntos de tarefas, respectivamente.  

 Com este modelo foi possível gerar sinteticamente um conjunto de workloads 

com características amplamente diferenciadas entre si, que em nossa opinião contempla 

uma parcela representativa de workloads para aplicações BoT data-intensive. 

3.2 Cenários 

As simulações realizadas consideram dois cenários distintos, sendo o primeiro 

caracterizado pela presença de free-riders na grade e o segundo pela sua ausência. O 

primeiro cenário foi usado para demonstrar a eficiência do mecanismo ao marginalizar 

free-riders em momentos de alta contenção do espaço em disco. O segundo cenário 

possibilitou avaliar a justiça e a eficiência do sistema de cache em disco ao alocar os 

recursos entre os diferentes nós que compõem a grade. Em todos os experimentos de 

simulação, a quantidade fixa de nós considerada foi de 100 nós. 

 O primeiro cenário é composto por um conjunto de simulações que diferem em 

suas workloads pelo fator de balanceamento de carga ( ), sendo a carga distribuída 

simetricamente entre os fragmentos ( ). As simulações foram divididas em dois 

grupos. No primeiro, a quantidade de free-riders (f) é fixada em 50% da totalidade de 

nós, sendo variado o fator de balanceamento de carga entre os seguintes valores: 25%, 

50% e 75%. No segundo grupo a quantidade de free-riders assume as proporções de 

25%, 50% e 75% dos nós envolvidos na grade, enquanto que o ponto de fragmentação 

assume o valor constante de . Neste cenário, todas as simulações foram 

realizadas em estado de alta e baixa contenção com o intuito de se avaliar a eficiência 

do mecanismo na presença de free-riders. Nos cenários de alta contenção as caches 

possuem um total de 300 Gbytes de espaço em disco disponível para armazenamento, 

que representa em torno de 10% do volume total de dados. Já em cenários de baixa 

contenção, as caches possuem 2,1 Tbytes, que representam aproximadamente 70% do 

volume total de dados. 

 O segundo cenário é composto pelo conjunto de simulações que contemplam um 

número bem maior de workloads geradas sinteticamente. As workloads geradas foram 

divididas em 3 grupos caracterizados pelo fator de balanceamento de carga ( ), que 

assumem os seguintes valores: 25%, 50% e 75%. Para que fosse possível avaliar o uso 

justo e eficiente do sistema de cache em disco, a satisfação computada diferencia dois 

subgrupos, sendo o primeiro subgrupo composto por  nós e o segundo pelos outros 
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 nós. De maneira análoga ao cenário anterior, a carga foi distribuída 

simetricamente para cada fragmento ( ). Neste cenário, todos os nós possuem o 

papel de colaboradores. Neste cenário foram consideradas situações de alta e média 

contenção, onde média contenção implica em um espaço em disco disponível para 

caching de 1,3Tbytes, representando cerca de 40% do volume total de dados. 

 Para o primeiro cenário foram realizados em torno de 300 experimentos de 

simulação, e para o segundo foram realizados aproximadamente 4.000 experimentos de 

simulação, que foram suficientes para a obtenção de resultados com erro inferior a 5% 

para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

3.3 Resultados e Análise 

Nesta subseção apresentamos os resultados obtidos para a avaliação do mecanismo de 

cache em disco para grades P2P realizado através de experimentos de simulação para os 

dois cenários descritos anteriormente. Os gráficos apresentam em seu eixo vertical o 

nível de satisfação médio (vide Equação 4) entre os nós no decorrer dos turnos (eixo 

horizontal).  

 A Figura 2 apresenta os resultados para o primeiro cenário, sendo os dois 

primeiros gráficos (Figura 2(a) e Figura 2(b)) relacionados à execução em estado de alta 

contenção e os seguintes (Figura 2(c) e Figura 2(d)) ao estado de baixa contenção. 

Observa-se que em todos os experimentos de simulação realizados para este cenário, o 

mecanismo proposto para gerir a cache em disco em grades computacionais P2P 

identifica e marginaliza os free-riders em poucos turnos independente do nível de 

contenção, da quantidade de free-riders e do ponto de fragmentação dos nós. 

 Em momento de alta contenção (Figura 2(a) e Figura 2(b)) a marginalização dos 

free-riders ocorre quase que imediatamente, devido à alta demanda dos colaboradores 

por espaço em disco. Na Figura 2(a), para , os free-riders atingem o maior 

nível de satisfação quando as simulações são iniciadas e as caches se encontram vazias. 

Entretanto, à medida que as caches entram em estado de contenção, o mecanismo 

privilegia os nós que possuem maiores reputações, o que, por conseqüência, leva à 

marginalização dos free-riders que têm reputação igual a zero. Devido à elevada 

quantidade de dados requeridos para processamento (em torno de 66% da carga total), 

esse cenário apresenta um nível de satisfação para os free-riders praticamente 

desprezível. Para , os free-riders são responsáveis por aproximadamente 

34% da carga total. Como todo o restante da carga é submetido pelos colaboradores, os 

espaços disponíveis nas caches são alocados para armazenamento de dados 

provenientes destes. A falta de espaço ocioso conduz o mecanismo à marginalização de 

nós que não contribuem com a grade. Para , o nível de satisfação apresenta o 

menor índice de marginalização, que, ainda assim é satisfatório. Isto ocorre devido ao 

equilíbrio na distribuição da carga entre os nós.  

 De maneira análoga, o resultado dos experimentos de simulação realizados com 

variação da quantidade de free-riders presentes na grade, apresentado na Figura 2(b), 

demonstra que a presença de qualquer margem de nós não-colaboradores para o sistema 

é rapidamente detectada, sendo estes marginalizados. 

 O resultado das simulações realizadas para o estado de baixa contenção (Figura 

2(c) e Figura 2(d)), demonstram que na disponibilidade de espaço em disco ocioso nas 

caches, este é doado para armazenamento dos dados provenientes das tarefas 
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submetidas pelos free-riders. Contudo, ao longo dos turnos, o mecanismo prioriza o 

armazenamento de dados remotos pertencentes a nós que possuem reputação positiva, 

que por sua vez, possuem cotas, descartando os dados previamente persistidos para 

execução dos free-riders. Desta forma, temos evidências fortes de que os free-riders só 

poderão tirar proveito da grade em situações em que a oferta de espaço em disco do 

sistema de cache seja superior à demanda dos nós, ou seja, quando houver espaço 

ocioso. 

 A Figura 3 mostra os resultados de satisfação dos nós colaboradores calculados a 

partir do segundo cenário experimental em que não há free-riders e o nível de contenção 

é médio. Neste cenário, a porção de nós que requisitam a menor quantidade de espaço 

em disco têm suas requisições satisfeitas em praticamente todos os casos.  

 Na Figura 3(a), 25 nós geram em torno de 30% da carga do sistema. Desta 

forma, esse pequeno conjunto de nós doa mais espaço do que necessita, permitindo que 

parte de seu disco seja usado para armazenar dados de nós remotos.  Na Figura 3(b), 

todos os nós possuem a mesma carga de dados para execução na grade. Desse modo, o 

grau de satisfação entre os conjuntos de nós são equivalentes ao longo dos turnos, o que 

  

(a) Alta contenção com f = 50% e diferentes valores de  (b)  Alta contenção com  = 50 e diferentes valores de f 

  

(c) Baixa contenção com f =50% e diferentes valores de  (d)  Baixa contenção com   = 50 e diferentes valores de f 

Figura 2. Nível de satisfação médio para free-riders 
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demonstra a justiça na alocação do espaço de armazenamento da cache entre os nós. Na 

Figura 3(c), 25 nós são responsáveis por 70% da carga submetida para execução na 

grade. Os outros 75 nós são responsáveis pela submissão de 30% da carga. A 

quantidade de espaço em disco ocioso é maior neste cenário do que no primeiro cenário, 

em que 25 nós geravam 30% da carga, pois temos aqui uma grande quantidade de nós 

que apresentam menor demanda do que oferta local, isto é, uma quantidade maior de 

nós tem sobra em disco para ser doada. Devido a esta baixa ocupação por dados locais 

nos 75% dos nós que compõem o sistema, a pequena parcela de nós que concentram a 

carga alcançam um nível de satisfação superior à mesma proporção apresentada na 

Figura 3(a). Este resultado demonstra o uso eficiente do espaço em disco. Observou-se 

também que em momentos de baixa contenção os nós com espaço ocioso chegaram a 

oferecer favores a nós com reputação nula, o que já era esperado haja vista nosso 

modelo dividir espaço ocioso igualitariamente entre nós que possuem reputação nula. 

 De maneira análoga a análise anterior, a Figura 4 apresenta os resultados de 

satisfação dos nós colaboradores para o segundo cenário experimental em alta 

contenção. Como esperado, os resultados apresentam o mesmo comportamento do 

  

(a) Colaboradores fragmentados em  = 25 (b) Colaboradores fragmentados em   = 50 

 

(c) Colaboradores fragmentados em   = 75 

Figura 3. Nível de satisfação médio para colaboradores (média contenção) 
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experimento em média contenção, diferindo apenas no grau de satisfação dos 

colaboradores. 

 As simulações realizadas demonstraram que o mecanismo do sistema de cache 

para grades computacionais P2P proposto neste trabalho, provê alocação justa e 

eficiente do espaço em disco compartilhado pelos nós, marginalizando free-riders em 

momentos de contenção de recurso. 

  

(a) Colaboradores fragmentados em  = 25 (b) Colaboradores fragmentados em  = 50 

 

(c) Colaboradores fragmentados em  = 75 

Figura 4. Nível de satisfação médio para colaboradores (alta contenção) 
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pagamentos pelos serviços providos aos nós. As soluções apresentadas para essa 

abordagem são caracterizadas por uma entidade centralizada responsável pelo 

gerenciamento dos balanceamentos e transações de cada nó. Na abordagem baseada na 

reciprocidade, as contribuições de um nó ao sistema ou a outros nós estabelecem o nível 

de contribuição do nó em uma sessão, ou seja, nós que em uma sessão são considerados 

free-riders podem ser considerados colaboradores na próxima sessão. Na terceira 

abordagem, baseada na reputação, a qualidade do serviço oferecido a um nó está 

diretamente associada à reputação deste. A reputação de um nó corresponde ao 

comportamento do mesmo desde sua entrada no ambiente até o presente momento. A 

abordagem seguida neste trabalho é baseada em reputação e por esta razão apenas 

políticas de compartilhamento baseadas em reputação são apresentadas a seguir. 

 Ngan et al. [Ngan et al. 2003] propuseram um mecanismo de alocação de espaço 

que limita o consumo de qualquer nó ao espaço doado pelo mesmo para a comunidade, 

sendo regido por uma entidade centralizada que monitora todas as transações. Esse tipo 

de mecanismo pode subutilizar os recursos, uma vez que espaços que não estão sendo 

utilizados por um nó poderão não ser aproveitados por outros nós da comunidade.  

 Um mecanismo descentralizado de incentivo à colaboração baseado em 

contratos entre os nós foi proposto por Ma e Wang [Ma & Wang 2005]. Um nó que 

deseja armazenar um dado estabelece um contrato com os nós com os quais deseja 

interagir. O espaço em disco alocado para cada nó é limitado por cotas, e caso um nó 

exceda sua cota, ele será punido. O mecanismo de incentivo proposto neste trabalho 

também define cotas, no entanto, o espaço em disco disponível para armazenamento 

pode ser alocado para qualquer nó enquanto não houver contenção de recursos, mesmo 

que os nós a serem beneficiados não tenham cota suficiente para receber os favores. 

 A política de caching proposta neste trabalho baseia-se em um mecanismo 

descentralizado de incentivo à colaboração e marginalização de free-riders chamado 

rede de favores (NoF, do inglês Network of Favors) [Andrade et al. 2007]. Cada nó que 

compõe o sistema mantém o histórico de todas as interações com outros nós do sistema 

para os quais aquele nó já prestou ou recebeu favores. Com base nesse histórico é 

possível que cada nó associe a cada nó conhecido uma reputação, que dita as interações 

futuras entre os nós. Quanto mais favores um nó fizer aos demais, mais favores este nó 

tenderá a receber dos outros nós. Este mecanismo de incentivo prioriza nós 

colaboradores enquanto, marginaliza os free-riders. Apesar da NoF ter sido proposta 

para o compartilhamento de recursos de processamento, sua aplicabilidade é 

completamente extensível ao compartilhamento de recursos de armazenamento, como 

foi feito neste trabalho. 

 O Solomon [Soares et al. 2008] é um mecanismo de incentivo à colaboração para 

sistemas P2P de armazenamento que também se baseia na rede de favores proposta por 

Andrade et al. No Solomon, o espaço compartilhado de um nó é dividido entre os nós de 

sua comunidade de acordo com suas reputações. Os requisitos do sistema de backup no 

qual o Solomon é usado são bem diferentes dos requisitos do mecanismo de cache 

propostos neste trabalho. Por conta disso, existem detalhes de projeto distintos entre o 

Solomon e o mecanismo aqui proposto. Uma dessas diferenças é a definição de um 

favor. Enquanto no Solomon um favor é o ato de armazenar um dado, no mecanismo 

aqui proposto um favor é o ato de prover um byte previamente armazenado. Cada vez 

que o dado é usado mais um favor é computado. Outra diferença é a função de avaliação 
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da reputação. O Solomon considera, além dos favores trocados entre os nós, a 

disponibilidade dos nós. Finalmente, uma diferença significativa deste trabalho em 

relação ao Solomon é que não necessitamos de um mecanismo explícito de auditoria 

para avaliação da integridade de um dado, uma vez que um favor só é contabilizado 

quando os dados são utilizados. 

5. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Grades computacionais P2P apresentam-se como uma solução barata e eficiente para a 

execução de aplicações do tipo BoT. Dentre essas aplicações, podemos destacar um 

subconjunto que são caracterizadas pelo consumo e/ou geração de uma grande 

quantidade de dados, denominadas aplicações BoT data-intensive. A movimentação 

dessa grande massa de dados pode impactar diretamente no desempenho desse tipo de 

aplicação em grades P2P, devido à alta latência comum na comunicação entre-pares de 

um sistema P2P. Felizmente, constatou-se que muitas dessas aplicações apresentam um 

alto percentual de reuso de dados, de forma que o uso de uma estratégia de cache pode 

minimizar as perdas de desempenho relacionadas com a movimentação dos dados. Os 

principais requisitos deste sistema de cache em disco para grades computacionais P2P 

são: (i) alocação justa e eficiente do espaço em disco disponível para a cache e (ii) 

incentivo à colaboração. 

 Neste trabalho apresentamos um mecanismo de gerência de cache em disco que 

incentiva a doação de recursos ao sistema e resulta em uma alocação justa e eficiente do 

espaço em disco disponível para cada um dos nós participantes da grade P2P. Tal 

mecanismo é descentralizado e não necessita de auditorias. O mecanismo privilegia nós 

colaboradores em detrimento dos nós que não contribuem com o sistema (free-riders). 

Quando não há contenção de recursos, o mecanismo permite que qualquer nó, mesmo 

que não seja um colaborador, possa usufruir do espaço ocioso disponível para 

armazenamento, levando à maximização da utilização dos recursos. Em estado de alta 

contenção, a alocação do espaço disponível será baseada em um mecanismo de 

reputação inspirado na rede de favores. 

 A avaliação do mecanismo, realizada através de experimentos de simulação, 

demonstra que o mecanismo de cache em disco proposto neste trabalho viabiliza o 

suporte a aplicações BoT data-intensive, provendo eficiência e justiça para o sistema de 

cache em disco para grades computacionais entre-pares. Os experimentos mostraram 

que em estado de alta contenção, free-riders são rapidamente detectados e 

marginalizados, enquanto que em estado de baixa contenção, eles conseguem tirar 

proveito do espaço ocioso em disco uma vez que tenta-se maximizar o uso dos recursos 

compartilhados. Demonstramos, também, que na ausência de free-riders, o mecanismo 

realiza a alocação do espaço de forma bastante justa, proporcional à contribuição de 

cada nó ao sistema. 

 Dentre os trabalhos futuros, incluímos o estudo da redução do tempo de 

execução das aplicações data-intensive que executam na grade P2P onde o serviço de 

caching é provido. Estudos preliminares demonstram que a cache evita a transferência 

de 40% do total de dados que deveria ser transferido caso o serviço de cache não 

existisse. Outros direcionamentos para trabalhos futuros envolvem o estudo da 

escalabilidade do nosso mecanismo para grades P2P em cenários compostos por 1.000 e 
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10.000 nós, além de avaliar o desempenho do mecanismo através da realização de 

experimentos de medição em uma grade P2P em produção, como o OurGrid
2
. 
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Abstract. This paper describes a strategy to parallelize branch-and-prune and
branch-and-bound based algorithms for shared dynamic distributed environ-
ments. These exhaustive search techniques are often required by applications
from many areas, such as biochemistry, physics and logistics. While these ap-
plications typically demand huge quantities of computational power, they can
be partitioned into independent sub-tasks and executed in parallel. However,
the distribution of the non-uniform workloads of these sub-tasks is not trivial
since they may not be known a priori. Moreover, large scale distributed systems
are becoming more complex and dynamic due to their collaborative and shared
natures. The proposed strategy addresses these issues by helping turn branch-
and-prune applications autonomic - with the EasyGrid AMS middleware - and
thus better able to take advantage of these computing environments efficiently
without the need for user intervention.

Resumo. Este trabalho descreve uma estratégia para a paralelização de al-
goritmos do tipo branch-and-prune e branch-and-bound em ambientes dis-
tribuı́dos compartilhados e dinâmicos. Estas técnicas exaustivas são bastante
utilizadas por aplicações de diversas áreas, como bioquı́mica, fı́sica e logı́stica.
Enquanto essas aplicações geralmente requerem uma grande quantidade de po-
der computacional, elas podem ser particionadas em sub-tarefas independentes
e executadas em paralelo. No entanto, a distribuição da computação destas
tarefas não é trivial já que elas não são conhecidas a priori. Além disso, ambi-
entes computacionais distribuı́dos estão se tornando cada vez mais complexos
e dinâmicos devido à colaboração e ao compartilhamento. A estratégia pro-
posta lida com estes problemas tornando aplicações branch-and-prune mais
autônomas - com o middleware EasyGrid AMS - e portanto mais capazes de
tirar proveito de ambientes computacionais dinâmicos e de larga escala efici-
entemente sem a necessidade de intervenção do usuário.

1. Introdução
Diversas aplicações de várias áreas de pesquisa e desenvolvimento necessitam resolver
problemas com alta demanda de processamento e memória. Tais aplicações são chamadas
de larga escala (especificamente de tera, peta ou exa escala) por necessitarem de recursos
computacionais pouco acessı́veis para muitos cientistas e pesquisadores.

Muitas dessas aplicações de larga escala usam as técnicas de branch-and-prune
e branch-and-bound [Hillam 2003]. Elas são geralmente consideradas aplicações cpu-
intensive por analisarem exaustivamente um enorme espaço de busca de soluções. Um
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exemplo de aplicação que utiliza o algoritmo branch-and-prune é o problema de determi-
nar a estrutura tridimensional de proteı́nas [Lavor et al. 2009]. Este problema é aplicado
à área de bioquı́mica possibilitando o conhecimento de importantes informações sobre as
proteı́nas. O problema de Steiner em grafos é um exemplo que pode ser resolvido utili-
zando a técnica de branch-and-bound. Este problema NP-difı́cil consiste em determinar
um sub-grafo (de um grafo) conexo e de custo mı́nimo que contenha todos os vértices de
um dado conjunto de terminais. O problema de Steiner tem diversas aplicações na área de
redes de computadores, como a distribuição de conteúdo multimı́dia e teleconferências.

Atualmente, existem diversos tipos de sistemas distribuı́dos para a execução de
aplicações de larga escala, alguns construı́dos exclusivamente para computação em alto
desempenho e outros simplesmente adaptados para isto. Supercomputadores são siste-
mas de alto desempenho que chegam a alcançar capacidades de 1 PetaFLOPS, como é o
caso do Blue Gene/P [TOP500 ]. No entanto, estes sistemas são caros para se adquirir e
manter, tornando-se de difı́cil acesso para a maior parte da comunidade cientı́fica. Grades
de computadores, por serem aglomerações de recursos geograficamente distribuı́dos, são
tipicamente compostas de recursos heterogêneos interconectados por uma rede comparti-
lhada. Podem compor uma grade PCs, clusters e até supercomputadores. Seus princı́pios
de colaboratividade e compartilhamento de recursos entre instituições tornam este sistema
bastante acessı́vel e escalável especialmente para aplicações que necessitam de pouca
comunicação entre processos paralelos. Ainda, tais ambientes de larga escala, tanto gra-
des quanto supercomputadores, são mais suscetı́veis a variações de poder computacional,
de banda e latência na rede, a falhas de recursos, por exemplo. Deste modo, os ambien-
tes distribuı́dos estão se tornando cada vez mais complexos e precisam de mecanismos
sofisticados de gerenciamento para garantir o funcionamento eficiente do sistema e das
aplicações. Isto é especialmente importante, dado que boa parte dos desenvolvedores
de aplicações distribuı́das não são aptos para lidar com a complexidade e peculiaridade
associados a esta classe de ambiente.

A computação autônoma aparece como resposta para o problema do gerencia-
mento de aplicações ou sistemas de larga escala [Murch 2004]. Tornando a aplicação
auto-gerenciável, ela é capaz de reagir às constantes mudanças do ambiente, de detectar
falhas e autorrecuperar-se, estando ciente do seu estado e do ambiente de execução. Desta
maneira, a aplicação consegue adaptar-se ao ambiente sem a necessidade da interferência
do usuário, garantindo um melhor desempenho.

O objetivo deste trabalho é descrever uma estratégia de paralelização de algorit-
mos branch-and-prune que possibilite uma maior autonomia através de um gerenciador
de aplicações chamado EasyGrid AMS. O middleware EasyGrid AMS é um sistema ge-
renciador de aplicações hierárquico que oferece meios da aplicação se auto-gerenciar.
Assim, a aplicação poderá se adaptar ao sistema eficientemente e com maior flexibili-
dade. A avaliação da estratégia é realizada através de dois casos de estudo: o problema
N-Rainhas e o problema de determinar a estrutura tridimensional de proteı́nas.

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 os trabalhos
relacionados serão apresentados. Na Seção 3 será feita uma descrição do sistema de
gerenciamento de aplicações EasyGrid AMS. A proposta da estratégia de paralelização é
explicada na Seção 4 e a avaliação é apresentada na Seção 5. A última seção resume as
conclusões e os trabalhos futuros.
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2. Trabalhos Relacionados
Branch-and-prune são algoritmos geralmente muito utilizados para se resolver proble-
mas de satisfação de restrição (Constraint Satisfaction Problem - CSP) [Kumar 1992,
Ruttkay 1998]. Aplicações branch-and-prune utilizam técnicas de busca exaustiva basea-
das em ramificação (branch) e poda de ramos que determinam soluções inviáveis (prune).
A topologia de uma árvore é conceitualmente formada durante a busca onde cada nó in-
dica uma solução parcial do problema da aplicação e cada ramo da árvore representa um
conjunto de possı́veis soluções viáveis a partir de um determinado nó.

Existe uma grande semelhança na construção algorı́tmica da técnica branch-and-
prune (B&P) e branch-and-bound (B&B) [Hillam 2003]. Basicamente, a diferença está
no objetivo da busca e na forma como a poda de ramos é feita. Enquanto nos algoritmos
B&P geralmente avalia todas as soluções viáveis considerando as restrições do problema,
nos algoritmos B&B avalia apenas soluções viáveis que ficam dentro de um dado li-
mite [Gendron and Crainic 1994]. Na maioria das vezes, este limite é o custo da melhor
solução já encontrada e a poda acontece em um nó quando é visto que nenhuma solução
derivada desta solução parcial seria melhor que aquela já encontrada.

Na literatura, existem diversos trabalhos que tratam da paralelização de al-
goritmos B&P [Anstreicher et al. 2002, Chrabakh and Wolski 2003] e, principalmente
B&B. Classificações de algoritmos branch-and-bound paralelos são apresentadas em
[Gendron and Crainic 1994, Trienekens and De Bruin 1992]. Já as implementações
para grades computacionais, vem sendo estudadas em trabalhos mais recentes. As
implementações mestre-trabalhador foram inicialmente abordadas. Na composição básica
desta estratégia o objetivo é ter uma fila de tarefas centralizadas no mestre e distribuı́-las
entre os trabalhadores, aqueles que computam a tarefa. Conforme a execução dos traba-
lhadores, eles vão descobrindo novas tarefas para então enviá-las ao mestre. O mestre
envia tarefas para trabalhadores ociosos. Em [Goux et al. 2001, Anstreicher et al. 2002,
Chrabakh and Wolski 2003] trabalhos que utilizam a estratégia mestre-trabalhador para
grades computacionais são propostos. No entanto, esta gerência centralizada de tarefas
traz o problema de gargalo concentrado em um único ponto, o mestre. Recentemente,
a abordagem tradicional mestre-trabalhador vem sendo substituı́da por propostas mais
sofisticadas.

Em trabalhos como [Drummond et al. 2006] e [Mezmaz et al. 2007], soluções
workstealing distribuı́das para grades computacionais são desenvolvidas. A estratégia
de workstealing é aquela onde trabalhadores ociosos retiram tarefas diretamente de ou-
tros trabalhadores. A comunicação entre trabalhadores para a troca de tarefas é feita de
forma distribuı́da ou parcialmente distribuı́da. Em [Drummond et al. 2006], por exemplo,
os trabalhadores são separados em grupos onde um deles é elegido lı́der. Os trabalhadores
dentro dos grupos se comunicam entre si e a comunicação entre grupos é feita diretamente
entre lı́deres. No entanto, vários procedimentos de gerência envolvendo um certo custo
de comunicação devido a abordagem distribuı́da devem ser efetuados, como: balancea-
mento de carga, detecção de terminação e tolerância a falhas. Os grupos de trabalhadores
devem trocar informações periodicamente para detectarem desbalanceamento de carga e
eventuais falhas durante a execução.

Já em trabalhos como [Aida and Osumi 2005] e [Pezzi et al. 2007] existe uma
outra estratégia alternativa para realizar-se o escalonamento dinâmico de tarefas. O
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workstealing hierárquico trabalha com uma hierarquia de gerenciadores que realizam a
gerência de tarefas entre os trabalhadores. Tal solução possibilita uma maior distribuição
das tarefas realizando a gerência em pontos locais, tendo gerenciadores acima na hie-
rarquia com visão mais ampla destes pontos. Por exemplo, o trabalho apresentado em
[Pezzi et al. 2007] adota esta estratégia para aplicações MPI-2. A proposta é um fra-
mework para aplicações que seguem o modelo de programação de divisão e conquista,
como é o caso dos algoritmos B&P e B&B. A estratégia trabalha com uma fila de tare-
fas que são distribuı́das entre gerenciadores que estão organizados de forma hierárquica.
A hierarquia de gerenciadores pode ser vista como uma árvore onde apenas processos
associados aos gerenciadores folhas executam a computação do problema. Um geren-
ciador que detecta a ociosidade de um trabalhador pode requisitar, através de troca de
mensagens, novas tarefas ao seu pai na hierarquia.

Existem três diferenças básicas entre a proposta deste artigo e a maioria dos tra-
balhos descritos nesta seção. Primeiramente, neste trabalho, a implementação do geren-
ciamento de processos (escalonamento dinâmico de tarefas, mecanismos de tolerância
a falhas e outros) é feita por um middleware sem acrescentar complexidade ao código
da aplicação. Segundo, nesta proposta o escalonamento utilizado é proativo, ou seja, o
escalonador reescalona as tarefas antes dos processadores ficarem ociosos. Nos outros
trabalhos citados, o escalonamento é reativo - realizado quando é detectada a ociosidade
de um processo trabalhador. A terceira diferença encontra-se na estratégia utilizada para
paralelizar as aplicações. A estratégia de paralelização tradicional consiste na existência
de um processo por processador que recebe e calcula as tarefas. Na estratégia descrita
neste artigo, baseada no modelo alternativo de execução 1PTask [Sena et al. 2007], é cri-
ada uma quantidade de processos maior que o número de processadores disponı́veis, para
tirar proveito de ambientes heterogêneos, dinâmicos e compartilhados.

3. EasyGrid AMS

O middleware EasyGrid AMS [Nascimento et al. 2005, Sena et al. 2007] é um sistema
gerenciador de aplicação que é integrado ao código do programa, tornando transparente
a gerência da execução de aplicações MPI [Geist et al. 1996] em ambientes como gra-
des computacionais. Este middleware é independente de qualquer outro sistema de mid-
dleware grid, necessitando apenas do Globus Toolkit [Globus Alliance ] (GSI e GRAM)
e da instalação padrão LAM/MPI nas máquinas pertencentes ao ambiente de grades com-
putacionais. Existem versões diferentes especificamente afinadas para classes distintas de
aplicações, como por exemplo aplicações bag-of-tasks (BOT), ou mestre-trabalhador, e
aquelas em que as tarefas possuem relação de precedência.

O middleware é composto por três nı́veis de hierarquia de gerenciamento, um ge-
renciador global, gerenciadores de sites e de máquinas [Nascimento et al. 2005]. Cada
processo gerenciador é baseado em uma arquitetura integrada contendo quatro cama-
das: gerenciamento de processos, monitoramento da aplicação, escalonamento dinâmico
[Nascimento et al. 2007] e tolerância a falhas [Silva and Rebello 2007]. O escopo da fun-
cionalidade de cada camada está associada ao nı́vel hierárquico do processo gerencia-
dor. Por exemplo, polı́ticas de escalonamento dinâmico diferem de acordo com o nı́vel
hierárquico em que se encontram: dentro de um recurso, em um site ou entre sites.

O EasyGrid AMS implementa um modelo de execução de aplicações chamado
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1PTask [Sena et al. 2007] que difere do convencional 1PProc - um processo por proces-
sador. Este modelo alternativo define tarefa como sendo uma unidade de trabalho com-
putacional independente e de granularidade mais fina. Mais detalhadamente, este modelo
indica que cada tarefa é um processo da aplicação que recebe, computa e envia dados.
Então, a aplicação é dividida em uma certa quantidade de tarefas que geralmente tende a
ser maior que o número de processadores. Para evitar uma grande concorrência por re-
cursos, o middleware não cria todos os processos imediatamente. Na verdade, esta grande
quantidade de tarefas pode ser melhor escalonada entre os recursos enquanto ainda aguar-
dam para serem disparadas - escalonamento dinâmico proativo. Além disso, o mecanismo
de tolerância a falhas torna-se mais simples sob este modelo. No lugar de técnicas de
checkpoints, que podem ser custosas, o middleware detecta a falha de um nó e recupera
a aplicação recriando as tarefas perdidas por meio de logs de mensagens da aplicação
previamente registrados [Silva and Rebello 2007].

4. Paralelização de Aplicações Branch-and-Prune

Muitas aplicações tem a caracterı́stica de executar algum tipo de busca para encontrar
as soluções para o problema a ser resolvido. Geralmente, a execução da busca é a
parte computacionalmente mais cara, já que é realizada através de combinações. As
combinações podem ser vistas como uma árvore, na qual cada ramo representa uma es-
colha da combinação. O problema N-Rainhas e o problema de determinação da estrutura
tridimensional de uma proteı́na são dois exemplos de aplicações que realizam busca em
profundidade em uma árvore.

O N-Rainhas é um problema da área da computação. Uma solução corresponde a
dispor N rainhas em um tabuleiro N ×N de forma que elas não se ataquem conforme as
regras de xadrez. A Figura 1(a) mostra uma árvore de busca paraN = 4. Neste problema,
cada nı́vel está associado a uma linha do tabuleiro (exceto pela raiz) e a altura da árvore
é o valor de N . Cada nó contém uma rainha em uma posição viável do tabuleiro na linha
em questão. As folhas no último nı́vel da árvore representam as soluções do problema.

O problema de encontrar a estrutura tridimensional de moléculas de proteı́nas é
conhecido, em sua versão discreta, como PDGDM (Problema Discreto de Geometria das
Distâncias em Moléculas), uma aplicação da área de bioquı́mica. Seu objetivo é encon-
trar possı́veis estruturas tridimensionais da cadeia principal de moléculas de proteı́nas,
considerando informações sobre os átomos disponibilizadas pela Ressonância Magnética
Nuclear (RMN). A versão discreta do problema supõe que, dados quaisquer 4 átomos con-
secutivos a, b, c, d na cadeia principal de uma proteı́na, são conhecidas todas as distâncias
inter-atômicas e o ângulo entre os vetores

−→
a, b e

−→
b, c não é múltiplo de π. Na Figura 1(b),

cada nó representa um átomo da cadeia na ordem. As ramificações ocorrem por conta dos
dois valores possı́veis para o ângulo de torção [Lavor et al. 2009].

Claramente, cada nó da árvore representa a escolha de uma parte da solução e um
caminho da raiz até a altura máxima desta árvore é uma solução para o problema. Através
de informações do problema, ramos da árvore podem ser podados de modo a reduzir o
espaço de busca. No caso do N-Rainhas a poda é feita através das restrições do problema,
enquanto no PDGDM a poda é realizada através do conhecimento de informações extras
(além das distâncias obrigatórias entre cada par de 4 átomos consecutivos, uma instância
pode conter distâncias entre outros pares de átomos). Assim, o resultado é uma árvore de

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 339



(a) N-Rainhas

a

d d'

e e' e'' e'''

b

c

f f ' f '' f '''

g'' g'''g g'

(b) PDGDM

Figura 1. Exemplos de árvores de busca em profundidade.

busca construı́da dinamicamente, podendo ter ramos menores e maiores.

Generalizando, tais buscas podem ser representadas através do Algoritmo 1. Este
algoritmo recursivo recebe como parâmetros de entrada um nó e um nı́vel da árvore. Ini-
cialmente, o algoritmo calcula os nós filhos do nó atual (linha 1), respeitando eventuais
restrições do problema. Se o último nı́vel da árvore for atingido, uma solução foi encon-
trada (linha 2 e linha 3). Para cada nó filho realiza-se uma nova busca recursivamente
(linha 6). A busca para quando não houver mais nós filhos (linha 5).

4.1. Técnica de Paralelização

A técnica de paralelização proposta neste trabalho consiste em dividir a aplicação em di-
versas tarefas, cada uma representando um ramo da árvore de busca a partir de um nı́vel.
As tarefas são processos criados dinamicamente pelo seu processo pai, que faz a divisão
considerando o nı́vel em que se encontra na árvore. A criação dinâmica de processos em
um algoritmo branch-and-prune é mostrada no Algoritmo 2. Além dos parâmetros de en-
trada do Algoritmo 1, a versão paralela possui um novo parâmetro chamado nivel corte.
Ele representa o nı́vel da árvore no qual as tarefas devem ser criadas. Cada processo,

Algoritmo 1 buscaSolucao( ): Algoritmo branch-and-prune generalizado.
Entrada:
no: um nó da árvore.
nivel: nı́vel da árvore.

1: calcula filhos de no
2: se nivel é o último então
3: retorna solução
4: fim se
5: para cada no filho de no faça
6: buscaSolucao(no filho, nivel + 1)
7: fim para
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Algoritmo 2 buscaSolucao( ): Realiza a estratégia de criação dinâmica para algoritmo
branch-and-prune.

Entrada:
no: um nó da árvore.
nivel: nı́vel da árvore.
nivel corte: nı́vel em que novas tarefas serão criadas.

1: calcula filhos de no
2: se nivel é o último então
3: retorna solução
4: fim se
5: se nivel = nivel corte então
6: modifica nivel corte
7: para cada no filho de no faça
8: criaNovaTarefa(no filho, nivel + 1, nivel corte)
9: fim para

10: senão
11: para cada no filho de no faça
12: buscaSolucao(no filho, nivel + 1, nivel corte)
13: fim para
14: fim se

inclusive filho, executa este algoritmo. O processo pai inicial introduz a construção da
árvore de busca até alcançar o nivel corte (linha 5), quando então efetua a criação de pro-
cessos filhos que continuarão a busca em cada ramo resultante. Ainda, antes da criação, o
valor de nivel corte é modificado (linha 6), para que os novos processos saibam em que
nı́vel criar seus processos filhos.

A Figura 2 mostra um exemplo de como a técnica de divisão proposta poderia
melhorar o desempenho da aplicação. Na figura, são representados a árvore de busca da
aplicação e o estado dos processadores em cada unidade de tempo (representado pelos
retângulos abaixo de cada processador). No exemplo, considera-se que a computação de
cada nó da árvore ocupa uma unidade de tempo. Logo, o processamento de toda a árvore
ocupa 16 unidades.

Na Figura 2(a), uma divisão simples é realizada no primeiro nı́vel da árvore, re-
sultando em 3 partes ou tarefas: uma de 10, uma de 2 e outra de 3 unidades de tempo.
Pode-se reparar que a primeira tarefa é maior que as demais. Isto é bastante comum nos
algoritmos branch-and-prune e branch-and-bound, pois a quantidade de podas realizadas
em cada ramo não é uniforme. Como o tempo de execução do melhor escalonamento
possı́vel é limitado inferiormente pelo tamanho da maior tarefa, são necessárias, ao me-
nos, 10 unidades de tempo, além da primeira, referente à computação do nó raiz.

Utilizando-se mais um nı́vel de corte, o número de tarefas aumenta enquanto a
granularidade diminui. Na Figura 2(b), a árvore é separada no primeiro nı́vel, gerando
3 tarefas. Cada uma destas tarefas receberão o nı́vel de corte (igual a 3) e criarão suas
respectivas tarefas. Sem alterar o número de processadores, pode-se conseguir um tempo
de execução menor. A Figura 2(b) mostra, ainda, que é possı́vel obter um escalonamento
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Figura 2. Exemplos de divisões em uma árvore de busca.

de 6 unidades de tempo através desta divisão. A primeira unidade de tempo é gasta
computando o nó raiz. Assim como na divisão com apenas um nı́vel, nesta unidade, dois
processadores ficam ociosos. Em seguida, a computação dos nós restantes continua até o
nı́vel 3 e, a partir dele, mais tarefas são criadas. Uma simples divisão em mais um nı́vel
gera 8 tarefas de granularidades mais uniformes e resulta em uma redução de 45% do
tempo de processamento em relação ao exemplo da Figura 2(a).

Como a árvore de busca geralmente cresce exponencialmente, a quantidade de ta-
refas pode ser muito grande, dependendo dos nı́veis de corte usados. Além disso, quanto
maior o primeiro nı́vel de corte, menor a granularidade das tarefas criadas e maior o tama-
nho da tarefa pai inicial. A escolha dos valores de nı́vel de corte depende da aplicação e
seu objetivo é aumentar o grau de paralelismo com tarefas de granularidades semelhantes.

Através da criação dinâmica de processos, esta técnica é capaz de tirar proveito
do escalonador dinâmico do EasyGrid AMS. Utilizando informações do sistema, como o
poder computacional das máquinas, os escalonadores da hierarquia do middleware esco-
lhem o melhor processador para escalonar as novas tarefas. A aplicação, assim, adquire
uma maior autonomia e um melhor desempenho.

5. Avaliação

A avaliação foi realizada utilizando-se um cluster de computadores homogêneos. Infeliz-
mente não foi possı́vel, ainda, realizar testes em uma grade computacional real como era
o objetivo. Porém, com os resultados preliminares neste cluster, já é possı́vel analisar o
comportamento do middleware EasyGrid AMS executando aplicações branch-and-prune.

O cluster utilizado para os testes é composto por 21 computadores conectados por
uma rede local de alta velocidade. Essas máquinas utilizam a versão do MPI/LAM 7.1.4
e possuem processadores monoprocessados Pentium IV 2,6GHz. Os testes executados
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foram realizados de modo exclusivo em 3 rodadas. A distribuição dos gerenciadores do
EasyGrid (ver Seção 3) é simples: os gerenciadores global e site (apenas 1) em uma das
máquinas, além de 20 gerenciadores de máquina em cada um dos 20 computadores res-
tantes. Isto é, 20 máquinas são usadas para efetivamente computar as tarefas da aplicação.

As aplicações utilizadas na avaliação foram o N-Rainhas e o PDGDM. A diferença
entre as duas aplicações está na construção dinâmica da árvore de busca. Na aplicação
N-Rainhas, o fator de ramificação da árvore (número de filhos por nó) é variável, limitado
pelo valor de N (número de rainhas). O algoritmo percorre linha a linha do tabuleiro,
ramificando a quantidade de candidatos a solução e considerando rainhas que já foram
posicionadas nas linhas anteriores. A implementação sequencial é baseada no algoritmo
avaliado e disponibilizado em [Takaken 2003], atualmente considerado um dos mais efici-
entes. Na aplicação do PDGDM, o fator de ramificação é 2, pois só existem duas possı́veis
soluções a cada ramo (árvore binária). As duas possı́veis soluções estão associadas ao
ângulo de torção da estrutura [Lavor et al. 2009]. Pode-se destacar então que a árvore
do N-Rainhas é maior em largura e a árvore PDGDM é maior em comprimento. Isto é
mostrado na Figura 1, onde ambas as árvores possuem 17 nós, mas a do N-Rainhas é mais
larga, enquanto a do PDGDM é mais alta.

5.1. Resultados Preliminares - N-Rainhas

Os resultados obtidos para os experimentos com a aplicação N-Rainhas englobam as se-
guintes instâncias: 17 a 21 (valores de N ). Para cada instância os valores 0 e os pares (0,
1) e (0, 2) representam os nı́veis de corte utilizados. O valor 0 é o corte no primeiro nı́vel
da árvore, e os pares (0, 1) e (0, 2) são cortes em dois nı́veis da árvore: o primeiro no
nı́vel 0 e o segundo nos nı́veis 1 e 2 respectivamente.

A Tabela 1 mostra o sumário das execuções, tanto paralela quanto sequencial. A
primeira coluna mostra os valores de N usados no experimento. A segunda e a quarta
coluna representam a média dos tempos de parede de execução em segundos dos algo-
ritmos sequencial e paralelos para cada valor de N e no caso do algoritmo paralelo, para
cada nı́vel de corte indicado pela terceira coluna. A quinta coluna mostra o número de
processos criados para as execuções paralelas para cada tupla <N , Nı́vel>. A sexta co-
luna representa o número médio de soluções encontradas por processo para os algoritmos
paralelos associado, também, à tupla <N , Nı́vel>. Como esperado, o número de pro-
cessos aumenta consideravelmente, conforme aumenta-se o nı́vel de corte. A medida que
o número de processos aumenta, a granularidade deles diminui. Isto pode ser visto na
tabela pelo número de soluções encontradas por processo.

O gráfico na Figura 3 mostra a curva da média de speed-ups obtida pelas três
execuções paralelas (nı́veis 0, (0,1) e (0,2)) com seus respectivos intervalos de confiança.
Primeiramente, para valores altos de N , as execuções conseguem melhores speed-ups. A
medida que as instâncias vão tendo mais trabalho, a paralelização passa a ter mais impacto
na diminuição do tempo de execução em relação ao algoritmo sequencial. Para instâncias
como N = 17, os speed-ups são menores pois as tarefas possuem granularidade muito
fina (tempo de trabalho menor que 10 milisegundos, que é o tempo de criação dinâmica de
um processo). Segundo, usando os pares de nı́veis (0,1) e especialmente (0,2), consegue-
se obter speed-ups muito bons. Através destes cortes, o número de tarefas é maior e com
granularidades de tamanho mais uniformes. Com o corte apenas no nı́vel 0, o número de
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Tabela 1. Sumário dos resultados obtidos com a aplicação N-Rainhas.
N Tempo Nı́vel Tempo de Processos Soluções por

Sequencial Parede Criados Processo
0 11,11 22 4355232,00

17 38,69 (0,1) 6,81 265 361566,43
(0,2) 12,83 2304 41586,42

0 68,65 24 27753776,00
18 279,83 (0,1) 21,24 313 2128085,06

(0,2) 24,71 3007 221513,34
0 518,06 25 198722313,92

19 2149,14 (0,1) 148,90 350 14194450,99
(0,2) 126,35 3683 1348916,06

0 3830,39 27 1445525514,22
20 17859,78 (0,1) 1191,86 405 96368367,61

(0,2) 947,39 4640 8411463,12
0 30348,10 28 11238079382,57

21 145259,10 (0,1) 9217,36 447 703951281,24
(0,2) 7898,15 5538 56819469,61

tarefas é bem menor e cada tarefa apresentam granularidade bastante diferentes entre si,
devido ao desbalanceamento da árvore de busca. Por esta razão, o tempo de execução fica
limitado pela maior tarefa e o aproveitamento dos recursos é consideravelmente menor.
Com os dois nı́veis de corte, o escalonador consegue aproveitar mais os recursos.

O gráfico da Figura 4 explica de um outro ponto de vista o crescimento dos valores
de speed-up. O eixo das ordenadas representa o trabalho total realizado pelas tarefas
nas execuções paralelas. Esta grandeza é definida como a razão entre a soma da média
dos tempos de parede de todos os processos executados no algoritmo paralelo e o tempo
de parede da execução sequencial. Ambas as versões, sequencial e paralela, executam
o mesmo processamento (computam todos os nós da árvore de busca exatamente uma
vez). Desta forma, idealmente esta razão deveria ser 1. No entanto, dados os overheads
de gerenciamento, criação dinâmica de processos e troca de mensagens, o trabalho total
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executado pela versão paralela tende a ser maior. A medida que a granularidade das tarefas
fica mais grossa, os overheads diminuem proporcionalmente. Como o número de tarefas
também aumenta em função do aumento de N , garante-se a existência de paralelismo
utilizável e como consequência, o speed-up tende ao ideal.

5.2. Resultados Preliminares - PDGDM

Para os testes com a aplicação do PDGDM foram utilizadas 5 instâncias da base de dados
PDB - Protein Data Bank [RCSB 2003], sabendo que elas demoram um certo tempo
para serem solucionadas através de um algoritmo sequencial. Nos experimentos desta
aplicação foram usados apenas um nı́vel e pares de nı́veis de corte para a criação das
tarefas. Logo, pode-se dizer que existem os nı́veis de corte único e de 2 cortes.

Tabela 2. Sumário dos resultados obtidos com a aplicação PDGDM.
Instância Núm. de Tempo Nı́vel Tempo Núm. de Soluções por

átomos Sequencial paralelo processos processo
1AJE 582 322,71 15 34,06 64 32

15 e 30 22,71 1088 1,88
1AJW 435 3223,97 15 212,33 256 1024

15 e 25 200,82 4352 60,24
1AWJ 231 11696,97 15 1173,24 64 4096

15 e 30 714,32 4160 63,02
1AWX 201 15435,66 15 1152,13 128 10240

15 e 25 925,27 1408 930,91
1AYK 507 69694,99 45 10419,32 128 20

45 e 200 4242,70 2176 1,18

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos com as execuções sequencial e paralela
variando o nı́vel de corte. As duas colunas iniciais contêm o nome da instância (na base
PDB) e o número de átomos na cadeia principal da proteı́na, respectivamente. A terceira
coluna mostra o tempo da execução sequencial em segundos que, como pode ser visto,
não está diretamente associado ao número de átomos. A quarta coluna apresenta os nı́veis
de corte utilizados, que são diferentes entre as instâncias. Estes valores foram escolhidos
de acordo com o número de processos criados, para poder ilustrar melhor a execução
paralela, e com a altura da árvore (dada pelo número de átomos). A quinta coluna contém
os tempos de parede em segundos das execuções paralelas e a última coluna informa,
em média, a quantidade de soluções encontradas por cada processo (um indicativo do
tamanho médio das tarefas).

O gráfico da Figura 5 mostra a média dos speed-ups alcançados pelas execuções
paralelas. Todos os speed-ups com os dois nı́veis foram melhores comparado aos nı́veis
únicos. A razão é a mesma do problema N-rainhas: por apresentarem uma quantidade
maior de tarefas com granularidade razoável. Os speed-ups relacionados aos nı́veis únicos
de cada instância foram mais baixos e são explicados principalmente pela quantidade de
trabalho não uniforme entre as tarefas. Assim como no problema N-rainhas, os valores
de nı́veis de corte menores fazem com que a execução paralela tenha menos tarefas e
elas apresentem granularidade menos uniforme entre si, devido ao desbalanceamento da
árvore de busca. Ainda, em todas as instâncias avaliadas do PDGDM existe o problema
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de uma grande parte das tarefas terem granularidade muito fina. Elas levam cerca de 1
milisegundo para executarem e este tempo é 10 vezes menor que o tempo de criação de
um processo. Isto faz com que boa parte do overhead de gerenciamento fique evidente. A
Figura 6, que apresenta os valores de trabalho realizados, ajuda a deduzir tais overheads.

5.3. Resultados com Carga Externa

Esta subseção descreve os resultados obtidos através da execução do N-rainhas com o
EasyGrid AMS em um ambiente compartilhado. Este ambiente é o mesmo cluster das
avaliações anteriores mas com a introdução de cargas extras de processamento e externas
à aplicação. A instância N considerada é 20 e os nı́veis utilizados foram (0,1) e (0,2).

Dois cenários foram explorados neste experimento: um com 5 cargas estáticas
e outro com 5 cargas dinâmicas. As 5 cargas estáticas ficam sempre executando em 5
máquinas fixas. Já as cargas dinâmicas ficam “saltando” de máquina em máquina no
perı́odo de 10 segundos iniciadas sincronamente. O objetivo é observar o comportamento
da execução da aplicação com cargas dinâmicas (uma forte caracterı́stica de ambientes de
larga escala) e comparar com a execução usando cargas estáticas.

Tabela 3. Comparação entre as execuções compartilhadas estática e dinâmica.
Carga Estática Carga Dinâmica

Nı́veis Tempo Parede Int. Confiança Tempo Parede Int. Confiança
(0,1) 1378,12 127,57 1305,69 48,71
(0,2) 1086,92 11,86 1073,46 14,79

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos das execuções. Através dela, é possı́vel
comparar os tempos totais de execução (em segundos) entre o experimento com a carga
estática (segunda coluna) e com a carga dinâmica. Como, para cada nı́vel de corte utili-
zado os tempos representados são médias de 3 execuções, os intervalos de confiança são
mostrados ao lado de cada tempo de parede. Os tempos foram bem similares (conside-
rando os intervalos de confiança) tanto na execução com carga estática quanto dinâmica,
mostrando a habilidade da aplicação tratar efetivamente variações no poder computacio-
nal dos recursos.
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6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho propôs uma estratégia de paralelização para algoritmos do tipo branch-
and-prune. Esta estratégia visa aumentar o grau de paralelismo de aplicações de maneira
simples e autônoma. A autonomia é uma caracterı́stica importante neste tipo de estratégia,
dado que boa parte dos desenvolvedores de aplicações distribuı́das são cientistas que não
são aptos para lidar com a complexidade de ambiente de larga escala.

Na avaliação de desempenho realizada verificou-se que com um número sufici-
entemente grande de processos criados dinamicamente, a aplicação N-Rainhas, em con-
junto com o EasyGrid AMS, obteve speed-ups bastante próximos do linear (aproximada-
mente 19), mesmo executando sobre a camada de gerenciamento do middleware. Com a
aplicação do PDGDM, os speed-ups foram bons, chegando ao valor de 16,7. Além disso,
com os resultados em um ambiente distribuı́do compartilhado, pode-se perceber que o
EasyGrid AMS lida bem com cargas dinâmicas.

Como trabalhos futuros, os overheads serão melhor investigados no intuito de
minimizá-los. Além disso, novos testes serão analisados em um ambiente real de gra-
des computacionais para instâncias maiores tanto do problema das N-Rainhas, quanto
para o PDGDM, e serão feitas comparações com outras estratégias de paralelização como
workstealing. Ainda, serão avaliadas formas de se automatizar a escolha de bons valores
de nı́vel de corte. Tal escolha pode ser feita em tempo de execução de acordo com a quan-
tidade de tarefas na fila de execução e/ou uma estimativa do tamanho médio das tarefas.
Eles poderiam, também, variar entre ramos conforme a demanda da execução. A próxima
fase deste trabalho seria avaliar se o intervalo entre nı́veis deve ser fixo ou variável, se
os nı́veis devem ser determinados para a árvore inteira ou para cada ramo independente-
mente. No entanto, cabe avaliar se tais escolhas dinâmicas realmente trazem benefı́cios a
execução em relação a simples alternativa estática.
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Abstract. This paper presents the project and implementation of JUMP, a 

scheduling policy with process migration support. This new policy unifies 

initial deployment and process migration in a single algorithm, allowing 

decision sharing for the common goal of providing a better performance for 

CPU-bound applications in heterogeneous clusters. The policy is implemented 

over the dynamical and flexible environment AMIGO, adapted in order to 

support process migration. Performance evaluation showed that the new 

policy offers expressive gains in response times when compared to other two 

scheduling policies implemented in AMIGO in almost all scenarios, for 

different applications and different environment load situations. 

1. Introduction 

Distributed computing systems have been widely used as a means for high-performance 

computing, allowing the distributed execution of parallel applications, only possible 

before by means of superscalar, multiprocessor and multicomputer architectures. 

Distributed systems are attractive for presenting lower costs, providing greater 

flexibility and being simpler to build and maintain than specialized architectures. 

 In order to execute a parallel application in a distributed environment, a global 

scheduling policy must be used. This policy operates one or more algorithms that 

distribute parallel tasks among the available nodes of the distributed system. 

 Generally, global scheduling policies try to determine the processing element 

that will execute the process from its creation until its termination. Such policies are 

called initial deployment policies and do not perform preemption. The main objective of 

such policies is to determine which processing elements will be receivers of new tasks, 

in order to achieve load sharing or load balancing through the distributed system 

[Shivaratri et al. 1992]. 

 However, for a number of reasons, the scheduling policy may not be able to 

continually sustain a good load balancing using only initial deployment. The lack of 

information about the distributed system or the application being scheduled, or the 

impossibility to predict future changes in the workload of the processing nodes caused 

by events external to the environment upon which the parallel application is being 

executed, may cause the system to have degraded performance. In these situations, it is 

desirable to move (or migrate) processes during their execution between different 

processing elements of the distributed system in order to achieve a better load 

distribution. 
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 This paper approaches process migration as a means of enabling more efficient 

load balancing in distributed parallel environments, through a new global process 

scheduling policy that unifies the decisions of initial deployment and process migration. 

A brief review of the concepts related to process migration is presented, followed by a 

description of the flexible and dynamic scheduling environment AMIGO [Souza et al. 

1999], upon which the policy was implemented and evaluated. The project and the 

implementation of the scheduling policy JUMP are presented, followed by the results 

obtained through its performance evaluation. Finally, the conclusions are presented. 

2. Process Migration 

The migration of a process consists in the transfer of a significant subset of its state 

between two computers of a distributed system, in order to continue the execution in the 

destination node from the point it was in the originating node . 2000]. 

The migrated process resumes its processing in the destination node with the same state 

it had in the originating node, thus preserving any processing already performed. 

Process migration is a particular case of code mobility [Carzaniga et al. 1997][Fuggetta 

et al. 1998]. 

 In the context of distributed systems, process migration is necessary when the 

system is found in a state where the distribution of the tasks among the nodes is 

inefficient or undesirable, generally degrading its performance. Process migration 

allows modifying the distribution of tasks among the nodes in order to achieve a certain 

goal. Four common goals for process migration can be listed: dynamic load balancing, 

approximating processes from resources accessed, fault tolerance and system 

administration. 

 Load balancing is, probably, the main goal of process migration and also where 

there is a greater amount of research. Even using scheduling policies capable of doing 

load balancing during initial deployment, after some time the system may get to a state 

of unbalance in the load distribution among the nodes. In this case, processes from more 

loaded nodes are migrated to less loaded nodes, making easy the equalization of the 

work load of the distributed parallel environment [ . 2000]. 

 The second goal of process migration is to allow processes to migrate to nodes 

that are nearer or have easier access to data or resources that they use [ . 

2000][Gray et al. 2002][Noguchi et al. 2008]. This is useful in heterogeneous 

distributed systems, where some nodes have physical resources that cannot be moved 

(e.g.: memory, terminal), or which the cost of its access or its transfer through the 

network is greater than the migration of the process (e.g.: a big database). 

 The third goal, fault tolerance, is possible by detecting partial system failures, 

allowing processes to be migrated to other nodes before the general fault, while the 

system is still capable of migration [Sankaran et al. 2005][Wang et al. 2008]. 

 Finally, process migration also allows better system administration, since 

computers can be either powered off or restarted for maintenance at any time without 

losing running processes [ . 2000]. 

 Two components determine how process migration is performed: its policy and 

its mechanism. Generally, these algorithms are implemented independently and in 

distinct levels. The process migration mechanism is implemented in a lower level of the 
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platform, sometimes integrated with the operating system kernel, while the policy is 

implemented in a higher level, as a user process. 

 A process migration policy is basically a load distribution policy, which is 

composed by four components [Shivaratri et al. 1992]: transfer policy, selection policy, 

location policy and information policy. The information policy can be implemented as a 

separate module (called load information management), which is responsible for 

collecting and sharing load information among the nodes of the distributed system 

[ . 2000]. Thus, the process migration policy is implemented in only three 

components: the transfer (or activation) policy, which determines when process 

migration should happen; the selection policy, which determines the processes that 

should be migrated; and the location policy, which determines the destination of the 

processes that are to be migrated [ . 2000]. 

 As soon as it is decided that process migration should happen and it is already 

known which nodes will be partners (chosen by the migration policy), the migration 

mechanism is activated in order to execute the transfer itself. The migration mechanism 

(sometimes called migration algorithm) is responsible for suspending the execution of 

the process in its originating node, transfer its state to the destination node and restarting 

its execution in the destination node. These basic tasks are split in a number of steps, 

which vary in form and order for each migration mechanism. 

 The process migration mechanism may implement one among several existing 

algorithms, known as: eager copy, lazy copy, pre-copy, post-copy and flushing. 

Descriptions of these algorithms are found in [ . 2000][Richmond and 

Hitchens 1997][Douglis and Ousterhout 1997]. 

3. The AMIGO Scheduling Environment 

AMIGO (dynAMical flexIble schedulinG envirOnment) is a flexible and dynamic 

software environment responsible for process scheduling management in distributed 

systems, offering an interface through which message-passing environments or 

distributed applications may request scheduling services. It is an open software tool, 

developed by the Distributed Systems and Concurrent Programming Group of the 

Institute of Mathematical Sciences and Computing during Souza’s doctoral thesis 

[Souza et al. 1999] and complemented by several other research works [Araújo et al. 

1999][Figueiredo et al. 2002][Santos et al. 2001][Campos Jr. 2001][Voorsluys 2006] 

developed in the same research group. 

 Using AMIGO, different scheduling policies can be implemented and 

independently executed, each one serving a distinct group of distributed applications, 

which can be configured either by the user or by the system administrator. 

 The scheduling environment provided by AMIGO consists of three modules: the 

core daemon, the scheduling policies and the clients that request scheduling. The core is 

the server process amigod (AMIGO Daemon), which acts as a bridge between the clients 

and the scheduling policies. Clients are usually message-passing environments such as 

MPI (Message Passing Interface) and PVM (Parallel Virtual Machine) modified to use 

AMIGO to perform scheduling, but may also be the distributed applications themselves. 

 Process scheduling happens in two distinct situations. The first occurs when the 

user or an already-running parallel application requests the creation of new tasks (initial 
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deployment). In this situation, the client (the message-passing environment) requests 

from amigod instructions about where and how the new tasks should be placed among 

the distributed nodes. Such request is relayed to the proper policy, and the response is 

returned to the client, which does the deployment. The second situation happens when a 

preemptive policy, with process migration support, has the initiative of redistributing 

the load of the nodes of the distributed parallel environment. In this situation, the policy 

instructs the client (through amigod) to transfer processes between nodes in order to 

achieve the expected distribution. 

4. The JUMP Migration Policy 

The use of initial deployment and process migration scheduling policies together offers 

better load balancing than using only one of them, since process migration can balance 

the load of the distributed parallel environment in a more dynamic way, through 

preemption [Furquim 2006]. 

 In this paper, it is presented a new preemptive scheduling policy, named JUMP, 

which unifies initial deployment and process migration into a single policy. The policy 

aims for a better load balancing for CPU-bound applications in heterogeneous clusters. 

The name JUMP is a recursive acronym that expands to “Jump Unified Migration 

Policy”. 

 When answering an initial deployment request, the policy tries to make 

decisions that will also benefit future process migration requests. The same happens 

when the policy activates process migration: the decision about which nodes will 

become receivers of migrated processes tries to benefit future initial deployment 

requests. 

 In order to achieve this goal, the policy periodically distributes and collects load 

information from all nodes of the environment and uses a heuristic in order to predict 

load changes for each node until the next load information cycle. For each load 

information cycle, the policy observes the consequences of previously taken decisions 

through the average of the number of running processes and the processing load index. 

 By observing the changes in the processing load index relative to the number of 

running processes for each node, the policy calculates the approximate average weight 

that each process represents in each node. This allows the policy to detect the 

heterogeneity of the cluster during its execution, and thus, is more appropriate for 

heterogeneous environments. 

 JUMP is a distributed scheduling policy and each node of the cluster runs one 

instance of the policy code, which serves requests originated locally. The instances of 

the policy exchange load information among themselves periodically, so that each 

instance knows the load collected by all other instances. 

4.1. Load Information Management 

The load information module of the policy operates in two cycles, a collection cycle and 

an information cycle. The collection cycle happens with a very short period (Tc = 1s, in 

the default policy configuration), and is responsible for collecting and accumulating 

three system metrics. The information cycle happens with a longer period (Ti = 15s), 
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and it is responsible for calculating load indices from the collected metrics and 

distribute load information to the rest of the environment. 

 The load indices produced by this module are the number of executing tasks, the 

processing load and the processor usage. The number of executing tasks represent the 

number of active processes managed by the message-passing environment, considering 

all processes with no regards to their states (running, sleeping and blocked). The 

processing load represents the dispute for processing time through the number of 

threads in the operating system execution queue, normalized by the computational 

power of the node. The processor usage represents the ratio of effective processing time 

of processors. 

 Each instance of the policy broadcasts its local load information to other 

instances through amigod. When load information from a remote instance is received, 

the local instance of the policy calculates the weight of the remote node through an 

exponential moving average of the ratio between the processing load and the number of 

executing tasks. The smoothing factor of the exponential moving average is adjustable 

in the configuration of the policy, being 0.1 its default value. In the situation where the 

number of running tasks is equal to zero, the policy keeps the node weight previously 

calculated. 

4.2. Initial Deployment Component 

The initial deployment component of the policy is activated in response to a process-

scheduling request received from amigod. The policy receives the number of tasks that 

should be created and identifiers of the architecture and the operating system of the 

receiving nodes that should be selected for scheduling. The policy determines the best 

distribution of tasks that satisfies the requirements and returns how many tasks should 

be created in each node of the environment. 

 For each node of the environment, the policy keeps information about its real 

and expected loads. The real load of the node represents the last load value received 

from the remote instance of the policy. The expected load is initially set to the real load, 

but varies as the local instance of the policy makes scheduling decisions, allowing a 

more precise scheduling until the next collection of load information from remote 

instances. 

 Tasks are distributed among the selected nodes in order to balance their loads, 

transferring tasks preferentially to nodes with the lowest loads, reducing the variance 

among the loads of the nodes. In an unbalanced cluster, this makes the load of less-

loaded nodes to approximate to the cluster average load. 

 Load distribution is performed based on the expected load and the calculated 

weight of each node. The receiver of each requested task is selected iteratively, picking 

the node with the least expected load and updating it by summing the calculated weight 

of that node. 

4.3. Process Migration Component 

The process migration component of the policy is responsible for detecting the load 

unbalance over the cluster during the parallel application execution and for initiating the 

migration of one or more processes in order to redistribute the load. 
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 During process migration, only a single node may act as a sender. Although the 

policy is distributed, there is a centralized component that controls which node is 

allowed to act as a sender, so that no two nodes will send processes to other nodes at the 

same time. After the node in greater need for load distribution is selected to be the first 

one to try migration, the algorithm proceeds in the selected node. This mechanism can 

be improved in future versions by using a distributed commit protocol in order to 

remove the dependency in a centralized component and increase fault resilience. 

 The process migration component is activated periodically, every minute. When 

activated, the nodes that are potential senders are selected according with a number of 

conditions. Potential senders must have a processor usage index near or equal to 100%, 

processing load index greater than one, number of executing tasks greater than or equal 

to one and must be able to migrate processes. The most loaded node has priority when 

initiating process migration. 

 Some checking operations are performed as part of the activation policy: if the 

node really is able to participate in the migration, if there is at least one other 

compatible node in the environment for process exchange and if there are local tasks 

that can be migrated. If any of these conditions is not met, the local instance of policy 

resigns its status of sender. 

 After the local instance of the policy decides its node is a sender and has 

permission to initiate migration, the next step is to determine the number of processes 

that should be migrated and select them. The number of processes is determined by the 

difference of the load index of the sender to the cluster load average. Based on the 

weight index of the node, a number of tasks are selected for migration as necessary in 

order to decrease the node load to the cluster average load. The processes selected for 

migration are those with the biggest processing time and smallest time elapsed since its 

creation. In other words, those processes created a short time ago (more likely to have 

caused the load unbalance) and which consumed the most amount of CPU time (in order 

to avoid selecting idle processes, which are unlikely to affect the node load). 

 Finally, receivers for the processes selected for migration are determined. The 

same selection procedure of the initial deployment component is used, but now 

restricted to a specific set of potential receivers, that are those compatible for process 

exchange (has the same architecture and operating system as the sender). 

 Like the initial deployment component, the process migration component uses 

the node weight and expected load indices in order to determine the receivers of 

migrated processes and to keep a prediction of the load changes of the other nodes. 

 After having determined which processes will be migrated and the receivers for 

each process, the local instance of the policy instructs the message-passing environment 

to perform the migration. 

4.4. Implementation 

JUMP was implemented as part of the AMIGO scheduling environment, allowing it to 

be used with any message-passing environment that was adapted for its integration with 

AMIGO. Among the message-passing environments with support to process migration 

available, currently only DPVM [Iskra et al. 2000] has compatibility with AMIGO, 

being the one chosen as development and test environment for the policy. 
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 Other message-passing environments modified for its use integrated to AMIGO 

can also use the JUMP policy. In this case, the process migration component is disabled 

when the environment does not provide such support. This is a consequence of the 

uniform API provided by AMIGO to scheduling policies. Although allowed, this 

situation is not optimal and the user will not benefit from the full potential of JUMP if 

the environment does not provide support for process migration. New message-passing 

environments may use the JUMP policy given they are adapted to work together with 

AMIGO. 

5. Performance Evaluation 

 There are many different ways to perform process scheduling in distributed 

systems, using different tools and scheduling policies. Each policy may be more suitable 

for some specific situations than others. Performance evaluation provides secure 

statements with regards to the practical benefits of some tools and policies when 

compared to others, in specific situations. 

 One way to verify the end user satisfaction with a new configuration is through a 

smaller response time of the distributed application being executed. A smaller response 

time is obtained by optimizing the environment resource usage, which is a direct 

consequence of an effective load balancing. This is the goal of the JUMP scheduling 

policy. In this paper, the response time is considered as the elapsed time from when the 

user launches the distributed parallel application until when the application finishes its 

processing and presents the result back to the user. 

 In this section, the experiments performed in order to evaluate and analyze the 

performance of the JUMP scheduling policy are described. 

5.1. Platform Description 

All experiments were executed using a cluster of four personal computers with IBM/PC 

x86 32-bits architecture. The nodes have non-uniform configuration, with differences in 

processing power and amount of memory. Thus, it is a heterogeneous cluster and was 

chosen because it is the environment where the benefits of process migration are more 

evident. 

 The cluster is composed of a master node, Intel Pentium 4 3.00 GHz, 512 MB of 

memory and 40 GB of hard disk storage. The slave nodes vary in configuration, from an 

Intel Pentium II to an Intel Pentium 4, from 128 MB to 256 MB of RAM and no hard 

disks (using network boot). 

 All computers run the Linux 2.4.26 operating system kernel, with the glibc 

2.3.2-dynckpt system library. This configuration is required by the message-passing 

environment DPVM 2.0. The cluster does not share users and was specially prepared so 

that each node runs only the most fundamental services and thus minimizing the 

influence of external processes on the evaluation. 

 The computers were interconnected by a FastEthernet network (100 Mbps), with 

a switch using the same technology and full-duplex communication. 
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5.2. Applications Used 

Since the scheduling policy developed in this work aims at optimizing the performance 

of applications that demands intensive processing, three such applications were chosen 

for performance evaluation. Even among CPU-bound applications there are different 

execution profiles that may affect the quality of the process scheduling. Three 

applications with different execution profiles were chosen. 

 The first application used is a numerical calculus application which uses the 

composite trapezes method to calculate the result of a definite integral. The application 

demands intensive processing with floating point calculations and a very small amount 

of communication. 

 The second application calculates the product of two very large matrices. Like 

the previous application, this one demands intensive processing with floating point 

calculations, however, this application uses a lot more interprocess communication. 

 The third application performs Mandelbrot set fractal rendering in high 

resolution. This application has an execution characteristic that is very different from 

the other two. Each process of the application is entrusted to rendering a region of the 

fractal. The process estimates the amount of calculations that will be necessary to draw 

that region and, if a threshold is reached, the process creates new tasks in order to 

partition its work. Thus, the application forms a hierarchical structure of distributed 

processes. 

5.3. Experiments Performed 

Many sets of factors could be considered for performance evaluation. Since approaching 

all possible sets would result in a large multidimensional problem, the experiments 

performed tried to cover some of the combinations. 

 The factors considered in the work described in this paper were the scheduling 

policies used, the load level of the system and the applications used. These factors cover 

a large variety of possible uses of the JUMP policy and provide a good general view of 

its performance. 

 The performance of the JUMP policy is compared with other two policies 

implemented in AMIGO: round-robin and DPWP (Dynamic Policy Without 

Preemption) [Araújo et al. 1999]. The round-robin policy represents the trivial 

scheduling used by default by many message-passing environments, such as PVM 

[Geist et al. 1994], DPVM [Iskra et al. 2000] and LAM/MPI [Burns et al. 1994]. DPWP 

is a distributed scheduling policy for processing-intensive applications that uses the 

number of processes in the operating system execution queue as a load index, 

classifying each node according to its load in “idle”, “moderate” and “loaded”, 

distributing tasks to lesser loaded nodes. Both policies don’t support migration. 

 Three different system load situations were considered: idle system, loaded 

system and system with varying load. Each application was executed 30 times in each 

scenario, and the arithmetic average of the response times was calculated. 

 The warm-up technique was used during the experiments in order to allow the 

JUMP policy to detect and learn the heterogeneity of the cluster, providing better 
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results. Therefore, an additional number of executions were performed before the 30 

executions effectively measured in each of the scenarios. 

 The Hypothesis Test [Lehmann and Romano 2005] was used in order to verify 

the statistical significance of the results obtained during the policy performance 

evaluation. The significance level used in the tests was 0.05, and the test used was the 

comparison of the averages of two populations for independent samples. 

 Initially, the JUMP policy was compared with the performance of the other two 

policies in an idle system, that is, the only application running in the cluster was the 

application being evaluated itself. 

 The obtained results are shown in Figure 1. In this scenario, JUMP presents a 

significant performance gain compared to the other two policies. There is an observable 

variance in the response time of the applications for the JUMP policy, which is 

attributed to the synchronism of the applications with the process migration. Process 

migration is activated periodically with a frequency of once per minute. When process 

migration happens, the application can be near the beginning of its execution (thus 

being very benefited with the load balancing in its response time) or near the end (and 

virtually irrelevant or even damaging for its response time due to the migration 

overhead). 

 

Figure 1.Comparing round-robin, DPWP and JUMP policies, idle system. 

 In the second scenario, JUMP was compared to the other two policies in a 

previously loaded system. The same tests performed in the previous experiment, with 

the same parameters for each application, were performed upon this new scenario. 

Before running each test of this experiment, each computer was loaded with three dead 

weight processes, not managed by the message-passing environment. Each process 

keeps constantly demanding processing time until the end of the test. 

 The results obtained in this second experiment are shown in Figure 2. Both 

policies DPWP and JUMP presented better performance than round-robin for all 

applications. The JUMP policy presents a better performance than DPWP for the 

integral and fractal applications. For the matrix application, the JUMP policy does not 

reflect the same gains observed for the other two applications, having an inferior 

performance than for the DPWP policy. 
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 By investigating the behavior of the matrix application when scheduled by each 

of the policies, it was observed that a considerable amount of execution time for each 

process is spent with communication between nodes, when slave processes transmit 

their partitions of the resulting matrix to the master process. The JUMP policy schedule 

the processes in a way to keep the load of nodes well distributed throughout the cluster, 

and as a consequence, slave processes finish their execution with great synchronism, 

causing a peak in network utilization. The DPWP policy, on the other hand, schedule 

the processes in a less rigid way, making their communication more interleaved and not 

causing network usage peaks. 

 

Figure 2.Comparing round-robin, DPWP and JUMP policies, loaded system. 

 Finally, the scheduling policies were compared in a system where the load varies 

during the execution of the parallel application. During the execution of each test of this 

experiment two computers of the platform were loaded with dead weight processes that 

were not managed by the message-passing environment. 

 The results obtained in this experiment, shown in Figure 3, evidence precisely 

the best situation where a scheduling policy with process migration support is most 

efficient. 

 The results provided by DPWP are similar to the ones from round-robin. Since 

the policy does not support preemption, decisions of initial deployment are based on the 

initial state of the cluster (idle), and continue until the end of the application. The JUMP 

policy, on the other hand, presents an excellent performance in all cases, since the 

policy is able to detect the load unbalance and relocate processes in order to equalize it. 
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Figure 3.Comparing round-robin, DPWP and JUMP policies, system with 
varying load. 

6. Conclusion and Future Work 

This paper presented a new process scheduling policy for dynamic load balancing in 

distributed parallel environments with unified support for initial deployment and 

process migration. The policy is designed to be used for CPU-bound applications in 

heterogeneous clusters. 

 The results obtained through performance evaluation showed that the policy 

presents better application response time than the other policies implemented in the 

scheduling environment used, for most of the observed scenarios, with multiple system 

load situations and multiple applications. 

 The results presented in this paper are expected to incite research on other new 

policies with unified initial deployment and process migration mechanisms. For 

example, more generalized policies that also consider memory usage and 

communication in addition to processing load. Other goals to process migration may 

also be explored, like fault tolerance and system administration. 

 Other future work includes porting other process migration policies and 

environments to the same scheduling environment used, enabling the evaluation of 

JUMP against other process migration policies, and performance indices specific to 

such policies. 
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Resumo. O DCCP é um proeminente protocolo de transporte que vem atraindo
a atenção da comunidade cientı́fica pelos seus rápidos avanços e bons resul-
tados. Trabalhos anteriores consideram a avaliação de desempenho do DCCP
comparado a protocolos clássicos; entretanto, limitando-se a um protocolo de
cada vez por enlace e, além disso, enlaces supostamente isentos a falhas. Este
trabalho visa comparar o desempenho de duas variantes do DCCP e do TCP
SACK em um cenário mais realista, em que os protocolos competem no mesmo
meio, onde erros de transmissão podem ocorrer. Os resultados demonstram que
o DCCP, em especial com o CCID3, é mais eficiente na presença de erros de
transmissão do que o TCK SACK, que se sobressai em enlaces sem erros.

Abstract. DCCP is an outstanding transport protocol that has attracted the at-
tention of the scientific community for its rapid progress and good results. Pre-
vious works have compared the peformance of DCCP with standard transport
protocols, however limited to a single protocol per link, in assumed errorless
links. We evaluate the performance of two DCCP variants and TCP SACK in a
more realistic scenario, where protocols fight for the same link and transmission
errors can occur. The results point to a better performance of DCCP, specially
the CCID3 variant, when there are link errors, and TCP SACK outperforms
DCCP variants in errorless scenarios.

1. Introdução

As transmissões multimı́dia (e.g., fluxo de áudio e vı́deo, voz sobre IP, vı́deo interativo)
estão sendo consideradas serviços importantes em redes modernas. Isso requer que os
protocolos de rede usados para transmitir os serviços multimı́dia cooperem em harmonia
com os protocolos usados para os serviços de dados.

Muitos aplicativos multimı́dia não adotam o TCP [Postel 1980a] como protocolo
de transporte, mas o UDP [Postel 1980b], porque este privilegia o desempenho de trans-
missão em vez da confiabilidade. Essa caracterı́stica se encaixa perfeitamente no padrão
de comportamento dos aplicativos que usam multimı́dia em tempo real, cuja demanda
principal é a entrega de pacotes dentro de limites restritos de tempo. Entretanto, as trans-
missões UDP ocorrem a uma taxa constante, alheia à capacidade disponı́vel da rede. Em
particular, isso interpõe um obstáculo à implantação desse tipo de serviço em tecnologias
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com largura de banda limitada e com taxas de erro de transmissão variáveis como, por
exemplo, as redes sem fio.

A preocupação com o impacto do congestionamento provocado por transmissões
multimı́dia via UDP motivou o Internet Engineering Task Force (IETF) a produzir
um novo protocolo padrão da Internet: o Datagram Congestion Control Protocol
(DCCP) [Kohler et al. 2006]. A inovação do DCCP está no fato de priorizar o desempe-
nho de entrega, como o UDP, apto também a realizar controle de congestionamento, como
o TCP. O DCCP vem ganhando notoriedade, atraindo a atenção da comunidade cientı́fica,
pela velocidade em que avança o seu desenvolvimento e pelos resultados já alcançados.

Este trabalho visa comparar o desempenho do DCCP, representado pelas suas va-
riantes CCID2 [Floyd and Kohler 2006] e CCID3 [Floyd et al. 2006], com o TCP, repre-
sentado por sua variante TCP SACK [Mathis et al. 1996]. A Seção 2 trata dos trabalhos
relacionados e faz uma rápida explanação sobre o estado da arte. A Seção 3 versa sobre o
DCCP e as variantes utilizadas. Os três protocolos são comparados dois a dois, disputando
espaço no mesmo enlace, de forma a ser possı́vel comparar também o aspecto concernente
à justiça (i.e., fairness) de cada protocolo. Para tanto, foram realizadas simulações deta-
lhadas, através do simulador de redes NS-2 [Fall and Varadhan 2007]. A Seção 4 descreve
a metodologia utilizada para o comparativo dos protocolos e os resultados são analisados
na Seção 5. Por fim, a Seção 6 conclui este trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
Trabalhos anteriores realizaram simulações para comparar diferentes protocolos de trans-
porte com o DCCP. Os artigos [Bhatti et al. 2008a] [Bhatti and Bateman 2009] [Bhatti
et al. 2008b] apresentam comparações de desempenho dos protocolos TCP NewReno,
TCP BIC, TCP CUBIC e DCCP CCID2. Os autores buscaram medir a propriedade justiça
de cada protocolo e concluı́ram que: (i) o DCCP CCID2 é justo com o TCP NewReno
quando o valor do RTT está entre 25ms e 200ms e (ii) o TCP BIC e o TCP CUBIC são
injustos com o DCCP CCID2, quando o RTT tem valores superiores a 25ms.

Takeuchi et al. [Takeuchi et al. 2005] compararam os protocolos UDP, DCCP
CCID2, TCP SACK, TCP NewReno e TCP RENO e concluı́ram que a justiça entre os
fluxos do TCP SACK e do DCCP CCID2 depende fortemente do valor utilizado no RTT.
Também, os autores concluı́ram que a injustiça mensurada nas simulações, é causada pela
incompatibilidade entre o DCCP e o algoritmo de recuperação rápida do TCP.

Sales [de Sales et al. 2008] comparou os protocolos UDP, DCCP CCID2, DCCP
CCID3, TCP CUBIC, em redes ad hoc com aplicações multimı́dia. Nos cenários propos-
tos, o TCP CUBIC e o DCCP puderam partilhar a mesma largura de banda da rede, sem
prejuı́zos. Entretanto, em geral o UDP se mostrou o protocolo mais injusto, consumindo
toda a banda disponı́vel.

Mattsson [Mattsson 2004] comparou os protocolos DCCP CCID2 e TCP SACK.
O autor relatou que o módulo do DCCP foi criado para ter um rendimento melhor do que
o TCP, mas as simulações mostraram que a taxa de perda e o atraso são semelhantes.

Esse artigo se diferencia dos seus predecessores porque defende que tais trabalhos
adotaram metodologias pouco realistas, como executar um protocolo de cada vez em cada
enlace, evitando assim a disputa entre os protocolos e, além disso, assumindo ausência
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total de falhas de transmissão nos enlaces.

3. Descrição dos Protocolos DCCP e TCP SACK

3.1. DCCP

O DCCP é um protocolo da camada de transporte, orientado a conexão, que não garante
nem a ordenação nem a entrega dos dados. Dentre os aplicativos que podem usar o DCCP
estão aqueles que priorizam o desempenho de entrega de pacotes em vez de confiabili-
dade. Esses aplicativos se beneficiam da semântica de envio baseado em fluxo do TCP,
mas não precisam de uma entrega ordenada e confiável. Particularmente, os aplicativos
de multimı́dia em tempo real são indicados a usar o DCCP. O DCCP é uma alternativa
ao UDP para entrega eficiente de conteúdos multimı́dia, porque pode cooperar de forma
mais justa com outros protocolos de transporte.

Para apoiar a entrega de pacotes multimı́dia, o DCCP possui um mecanismo de-
nominado escolha tardia de dados. O conceito de escolha tardia de dados consiste em
possibilitar à camada de aplicação a alteração do conteúdo de um pacote antes deste
ser transmitido à rede, mesmo que os dados não estejam mais na camada de aplicação.
Esse mecanismo é vantajoso para aplicações multimı́dia porque, dependendo do nı́vel de
contenção da rede, alguns pacotes atrasados podem não ser mais relevantes para a camada
de aplicação. O DCCP possui controle de congestionamento modular, sendo possı́vel
acoplar um novo algoritmo de controle de congestionamento sem que seja necessário re-
escrever o protocolo. Durante negociação de uma conexão DCCP, o tipo de controle de
congestionamento é definido através do Congestion Control Identifier (CCID). As varian-
tes do DCCP (i.e., CCID2, CCID3 e CCID4 [Floyd and Kohler 2009]) oferecem diferentes
mecanismos de controle de congestionamento.

A variante DCCP TCP-Like Congestion Control (CCID2) realiza controle de con-
gestionamento de forma similar ao TCP SACK, através de janelas de congestionamento.
Quando o nó emissor recebe um pacote de confirmação (i.e., ACK) do receptor, atualiza
o tempo de espera para os demais ACKs e aumenta o tamanho da janela de transmissão.
Quando o emissor perde um pacote por confirmação duplicada ou quando expira seu tem-
porizador de espera de confirmação, o tamanho da janela é reduzido.

A variante DCCP TCP Friendly Rate Control (CCID3) realiza controle de con-
gestionamento baseado em relatórios emitidos pelo receptor. Os relatórios carregam
informações sobre a taxa de recepção de pacotes, o intervalo de perda e o tempo que
um pacote permanece no buffer de recepção. Essas informações são úteis para calibrar a
taxa de transmissão de pacotes e evitar congestionamento nas filas dos roteadores.

A variante DCCP TCP-Friendly Rate Control for Small Packets (CCID4) é uma
sutil modificação do CCID3, com pacotes menores e otimizados. Essa versão ainda é
considerada experimental e não será considerada neste trabalho.

3.2. TCK SACK

O TCP Selective Acknowledgment (TCP SACK) é uma variante do protocolo TCP, que
se diferencia pelo método utilizado nas retransmissões de pacotes perdidos. Sempre que
um receptor TCP perde um pacote, informa a perda ao nó emissor, um pacote de cada
vez. Um receptor TCP SACK envia um pacote de confirmação referente a um conjunto
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de pacotes de dados não sequencial. Assim, em apenas uma mensagem, o emissor toma
conhecimento dos pacotes que necessitam ser retransmitidos.

4. Metodologia

Para comparar o desempenho dos protocolos DCCP CCID2, DCCP CCID3 e TCP SACK,
foram realizadas simulações de rede com o simulador Network Simulator 2 (ns2) na sua
versão 2.33. A topologia utilizada é detalhada na Seção 4.1. As simulações foram re-
alizadas com os protocolos agrupados em pares para facilitar a percepção da noção de
justiça de cada protocolo. O conceito de justiça utilizado foi o de coexistência dos proto-
colos quanto ao acesso ao meio para transmissão. Um protocolo é dito justo quando não
impede que os protocolos concorrentes adquiram recursos para sua execução. Os pares
formados foram: (a) TCP SACK versus DCCP CCID2, (b) DCCP CCID2 versus DCCP
CCID3 e (c) TCP SACK versus DCCP CCID3.

O TCP SACK foi escolhido para a comparação porque a idéia foi comparar pro-
tocolos gradualmente diferentes. O controle de congestionamento CCID2 do DCCP se
assemelha ao controle de congestionamento do TCP SACK. A diferença mais significa-
tiva entre esses dois protocolos é o mecanismo de retransmissão do TCP SACK. O DCCP
CCID3 possui controle de congestionamento significativamente diferente do TCP SACK
e do DCCP CCID2.

Para verificar o comportamento dos protocolos na ocorrência de falhas de trans-
missão nos enlaces, em alguns cenários, o simulador foi instruı́do a provocar perdas sis-
temáticas de pacotes no enlace principal da topologia (entre os roteadores R1 e R2). Cada
cenário proposto foi simulado três vezes, introduzindo-se diferentes quantidades de falhas
de transmissão no enlace principal, como segue: (i) sem falhas de transmissão, (ii) com
falhas de transmissão, na razão de 1:10.000 pacotes, e (iii) com falhas de transmissão, na
razão de 1:1.000 pacotes.

4.1. Descrição do Ambiente de Simulação

A topologia, em halteres, é formada por dois roteadores (R1 e R2) e quatro nós (X, Y, Z e
W). O nó X e o nó Z se comunicam através do protocolo TCP SACK ou DCCP CCID2.
O nó Y e o nó W se comunicam através do protocolo DCCP CCID2 ou DCCP CCID3. A
Figura 1 ilustra a topologia utilizada nas simulações.

Figura 1. Topologia adotada nas simulações.

Nos quatro enlaces que ligam os nós aos roteadores, a largura de banda foi ajustada
para 10 Mbps, com latência de 1 ms. No enlace entre os roteadores R1 e R2 foram
utilizadas, separadamente, três opções de largura de banda: 1 Mbps, 2 Mbps e 10 Mbps,
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(a) Taxa de Entrega (b) Pacotes Enviados (c) Pacotes Descartados

(d) Taxa de Entrega (e) Pacotes Enviados (f) Pacotes Descartados

Figura 2. Taxa de Entrega (Enlace Sem Falhas).

todas com latência de 20 ms. A capacidade máxima da fila entre os roteadores foi ajustada
para 500 pacotes, com a polı́tica de descarte DropTail.

Foram utilizados geradores de tráfego do tipo Constant Bit Rate (CBR), com duas
opções de tamanho de pacote: 500 Bytes ou 1000 Bytes. As taxas de geração de pacotes
foram ajustadas exatamente ao valor de cada largura de banda: 1 Mbps, 2 Mbps e 10
Mbps.

Os resultados das simulações foram dispostos em gráficos, sendo que cada valor
plotado em cada gráfico de barras se refere à média de dez rodadas de simulação. Em cada
rodada, variou-se de forma aleatória a inicialização dos CBRs, num intervalo entre 0 s e
100 s. Tal variação foi inspirada na ferramenta CBRGEN do simulador NS-2, criada para
simulações de redes móveis ad hoc. Os intervalos de confiança plotados têm confiança
mı́nima de 95%. Os gráficos de linhas foram gerados com base em apenas uma rodada de
simulação. A rodada escolhida foi a em que ambos os fluxos CBR iniciam no tempo 0 s.
O tempo de duração de cada simulação foi de 900 s.

Os resultados das simulações entre o TCP SACK versus DCCP CCID3 e DCCP
CCID2 versus DCCP CCID3 são similares e por uma questão de espaço, só foram in-
cluı́dos os resultados do DCCP CCID2 versus DCCP CCID3.

5. Resultados das Simulações
5.1. Taxa de Entrega
Os resultados das simulações (i), (ii) e (iii), definidas na Seção 4, estão representados nas
Figuras 2, 3 e 4, apresentando os valores de taxa de entrega, pacotes enviados e pacotes
descartados. A taxa de entrega não alcançou 100% em nenhum cenário devido a perdas

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 369



(a) Taxa de Entrega (b) Pacotes Enviados (c) Pacotes Descartados

(d) Taxa de Entrega (e) Pacotes Enviados (f) Pacotes Descartados

Figura 3. Taxa de Entrega (Enlace com Falhas - 1:10.000 Pacotes).

ou descartes de pacotes. Na simulação (i) houve descarte de pacotes por abarrotamento
da fila no enlace entre os roteadores R1 e R2. Na simulação (ii), além de descartes na fila
entre R1 e R2, ocorreram perdas de pacotes no mesmo enlace, provocadas pelas falhas
de transmissão programadas. Na simulação (iii), ocorreram apenas perdas de pacotes por
falhas de transmissão programadas.

Simulação (i)

Nota-se no gráfico da Figura 2(b) que o TCP SACK emitiu mais pacotes do que
o DCCP CCID2. Isso ocorreu porque ambos os protocolos competem pelo enlace, numa
busca natural do aumento da sua janela de transmissão, provocando descartes de pacotes
na fila entre R1 e R2 nos momentos de congestionamento. Ao detectarem descartes de
pacote, os protocolos TCP SACK e DCCP CCID2 simplesmente reduzem suas janelas de
congestionamento e a emissão de pacotes. Como o protocolo DCCP CCID2 sofreu mais
perdas de pacotes nessas disputas, o TCP SACK conseguiu aumentar mais sua janela de
transmissão e emitiu mais pacotes, como pode ser visto na Figura 2(c).

No gráfico apresentado na Figura 2(e), nota-se que o DCCP CCID2 emitiu mais
pacotes do que o DCCP CCID3. Isso ocorreu porque o emissor DCCP CCID3 recebeu
relatórios gerados pelo receptor, informando atraso nos pacotes, e reduziu a emissão de
pacotes para evitar o abarrotamento da fila entre os roteadores. Oportunamente, o DCCP
CCID2 aumentou a sua janela de transmissão. Por enviar mais pacotes, o DCCP CCID2
teve maior probabilidade de descarte de pacotes, o que pode ser conferido na Figura 2(f).

Simulação (ii)

Com a introdução de falhas de transmissão, os protocolos em disputa tiveram o
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(a) Taxa de Entrega (b) Pacotes Enviados (c) Pacotes Descartados

(d) Taxa de Entrega (e) Pacotes Enviados (f) Pacotes Descartados

Figura 4. Taxa de Entrega (Enlace com Falhas - 1:1.000 Pacotes).

descarte de pacotes acentuado quando comparado ao das simulações sem falhas de enlace.
Isso ocorreu porque, além dos descartes por abarrotamento da fila dos roteadores, as falhas
de transmissão programadas forçaram, de maneira alternada, um protocolo a reduzir a
emissão de pacotes e deram ao protocolo adversário a oportunidade de aumentar a emissão
de pacotes. Assim, como resultado final, os protocolos enviaram aproximadamente a
mesma quantidade de pacotes, tiveram uma taxa de entrega melhor e um pequeno aumento
no número de pacotes descartados, conforme ilustrado na Figura 3.

Simulação (iii)

Com o aumento na razão de falhas de transmissão, o TCP SACK e o DCCP CCID2
foram forçados a reduzir suas janelas de transmissão diversas vezes e, consequentemente,
a emissão de pacotes. Por outro lado, como não houve muito atraso nos pacotes, o DCCP
CCID3 recebeu relatórios informando que o protocolo poderia aumentar a sua transmissão
de pacotes. Tais relatórios permitiram que o DCCP CCID3 emitisse mais pacotes que nas
simulações anteriores e obtivesse um desempenho superior aos protocolos DCCP CCID2
e TCP SACK. Nota-se nos gráficos da figura 4 que os protocolos descartaram muitos
pacotes, tiveram valores de emissão de pacotes próximos e mantêm uma taxa de entrega
de 99% para todas as simulações.

Os três cenários proporcionaram uma oportunidade de se medir o fator justiça
quando os protocolos coexistem em diversas situações. Por exemplo, as simulações com
enlaces sem falhas de transmissão apontaram que DCCP CCID3, em disputa com o TCP
SACK ou o DCCP CCID2, reduz a emissão de pacotes para reduzir o atraso, sendo que
esse objetivo nunca é alcançado porque o protocolo adversário oportunamente aumenta
sua emissão de pacotes. Isso aponta para o fato de que, embora o TCP SACK e o DCCP
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(a) Enlace Sem Falhas (b) Com Falhas - 1:10.000 Pacotes (c) Com Falhas - 1:1.000 Pacotes

Figura 5. Atraso Médio.

CCID2 realizem controle de congestionamento, e por isso sejam mais justos que o UDP,
ainda assim oprimem o DCCP CCID3 quando em ambiente compartilhado. É fácil per-
ceber que, nessa situação, o DCCP CCID3 atende melhor ao quesito justiça do que seus
oponentes considerados neste trabalho. Prova disso foi o bom desempenho do DCCP
CCID3, quando o TCP SACK e o CCID2 foram forçados a recuar, na presença de falhas
de transmissão da simulação (iii).

5.2. Atraso Médio Fim a Fim
Conforme apresentado na Figura 5(a), na simulação (i) o atraso é maior porque a fila do
enlace entre R1 e R2 atinge o seu limite frequentemente, fazendo com que os pacotes
passem muito tempo no buffer da fila e acarretando descarte de pacotes por insuficiência
de espaço. Na simulação (ii), o atraso é similar ao da simulação (i), com discreta redução.
O atraso dos pacotes na simulação (iii) é consideravelmente menor porque a introdução
das falhas programadas fez com que os protocolos reduzissem suas taxas de emissão de
pacotes e não obstruı́ssem a fila do enlace entre os roteadores R1 e R2. O comportamento
ilustrado no gráfico da Figura 5 é similar às demais simulações e, por questão de espaço
limitado, não foram incluı́dos neste artigo. É possı́vel perceber ainda que os pacotes de
1000 Bytes produzem um atraso correspondente ao dobro do atraso dos pacotes de 500
Bytes, o que é perfeitamente aceitável e esperado.

5.3. Vazão Média
Como pode ser observado no gráfico da Figura 6, o TCP SACK teve sua vazão média
prejudicada à medida que falhas de transmissão foram introduzidas nas simulações. Como
nas considerações anteriores, o TCP SACK recua o tamanho da janela de transmissão
quando percebe perda de pacotes, produzindo resultados favoráveis ao oponente DCCP.
Quando disputando com TCP SACK, as variantes do DCCP melhoraram sua vazão média
à medida que as falhas de transmissão aumentaram.

Os gráficos referentes a vazão e latência examinados até aqui fornecem elementos
que sugerem uma melhor aptidão do DCCP para transmissões em meios com propensão
a falhas de transmissão, como ocorre nas redes móveis ad hoc. Também, pode-se de-
preender dos resultados que o controle de congestionamento do DCCP CCID3 reage de
maneira mais precisa e menos abrupta às variações no congestionamento da rede. Esse
resultado é desejável, visto que pode evitar efeito de fase em cenários compartilhados
reais.

372 Anais



(a) Enlace Sem Falhas (b) Com Falhas - 1:10.000 (c) Com Falhas - 1:1.000

(d) Enlace Sem Falhas (e) Com Falhas - 1:10.000 (f) Com Falhas - 1:1.000

Figura 6. Vazão Média.

5.4. Análise de Comportamento dos Protocolos

Nos gráficos das figuras 7 a 12, que apresentam os resultados do tamanho da fila versus
tamanho da janela e os resultados de vazão instantânea, cada ponto do gráfico é referente
a um intervalo de 10 s de simulação. O valor de 10 s foi escolhido porque valores menores
produzem um gráfico com variações muito densas, dificultando a análise. Por definição, o
NS-2 configura as filas de pacotes nos enlaces. Como mencionado na Seção 4.1, a capa-
cidade máxima da fila de pacotes no enlace entre R1 e R2 foi ajustada para 500 pacotes.
O tamanho das janelas de transmissão dos protocolos nos nós X e Y e o tamanho da fila
no enlace de saı́da em R1 no enlace com R2 foram monitorados através do mecanismo de
monitoramento nativo do simulador NS-2. Nos gráficos concernentes ao DCCP CCID3
só foram plotadas as janelas do TCP SACK ou do DCCP CCID2, porque o DCCP CCID3
não controla congestionamento por janelas, mas sim através de relatórios enviados pelo
receptor.

Nas simulações sem falhas de transmissão no enlace, as perdas de pacotes ocor-
reram devido a descartes por abarrotamento da fila no enlace entre os roteadores. Como
pode ser visto no gráfico apresentado na Figura 7, a fila dos roteadores alcança o seu
limite de 500 pacotes diversas vezes, especialmente no enlace de 10 Mbps.

Como destacado na Seção 5.1, a emissão de pacotes do TCP SACK versus DCCP
CCID2 se alternaram ao longo da avaliação. Com pacotes de 500 bytes, no enlace de
1 Mbps, o TCP SACK emitiu mais pacotes do que o DCCP CCID2. Já no enlace de 2
Mbps, o DCCP CCID2 emitiu mais pacotes do que o TCP SACK. Finalmente, no enlace
de 10 Mbps o TCP SACK voltou a emitir mais pacotes. Pode-se extrair dos resultados
apresentados na Figura 7 que a janela de transmissão do TCP SACK permaneceu maior
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(a) 1Mbps (b) 2Mbps (c) 10Mbps

(d) 1Mbps (e) 2Mbps (f) 10Mbps

Figura 7. Tamanho da Fila x Tamanho da Janela, Sem Falhas de Transmissão.

nos enlaces de 1 Mbps e 10 Mbps. A janela do DCCP CCID2 esteve melhor no enlace
de 2 Mbps. Enfatiza-se novamente que o CCID3 não tem sua curva de desempenho
mostrada na Figura 7, considerando-se que o CCID3 não adota mecanismo de controle de
congestionamento por janela de segmentos.

Nota-se nos gráficos referentes a vazão instantânea, uma simetria vertical das li-
nhas dos protocolos TCP SACK e DCCP. Quando ocorreu um aumento na vazão de um
protocolo, imediatamente ocorreu redução na vazão do protocolo adversário. O gráfico da
Figura 8 indica que no enlace de 1 Mbps o TCP SACK teve uma vazão maior. No enlace
de 2 Mbps, o DCCP CCID2 teve uma vazão maior ao longo de toda simulação. No enlace
de 10 Mbps as vazões desses protocolos se alternaram. Esse comportamento se deve ao
aumento e redução do tamanho da janela de transmissão. A vazão instantânea do DCCP
CCID3 foi menor nos enlaces de 1 Mbps e 2 Mbps, quando a janela de transmissão do
DCCP CCID2 se manteve por mais tempo em crescimento. Nota-se no gráfico apresen-
tado na Figura 7(f), que a janela do DCCP CCID2 teve um crescimento significativo entre
0 s e 150 s, mas após esse instante a janela foi reduzida. Como pode ser visto no gráfico
da Figura 8(f), a vazão instantânea desse protocolo foi maior no instante entre 0 s e 350
s, embora após esse instante a vazão do DCCP CCID3 tenha aumentado e se mantido
superior até o fim da simulação.

Apenas no enlace de 10 Mbps o DCCP CCID3 conseguiu uma vazão maior do
que a dos protocolos TCP SACK e DCCP CCCID2. Isso ocorreu porque as perdas de
pacotes ocorreram com maior freqüência, reduzindo a janela de transmissão do oponente
diversas vezes. O DCCP CCID3 não obteve um valor de emissão de pacotes maior porque
não manteve uma vazão superior durante toda a simulação. Assim, a média dos pacotes
enviados do TCP SACK e do DCCP CCID2 foi maior do que a do DCCP CCID3.
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(a) 1Mbps (b) 2Mbps (c) 10Mbps

(d) 1Mbps (e) 2Mbps (f) 10Mbps

Figura 8. Vazão Instantânea Sem Falhas de Transmissão no Enlace.

Nota-se nos gráficos apresentados na Figura 9 que, após os instantes iniciais, não
houve mais disputa pelo enlace e os protocolos foram forçados a reduzir suas emissões de
pacotes, resultado das falhas de transmissão programadas. Com essa situação, o DCCP
CCID3 recebeu poucos relatórios informando atraso e pôde enviar mais pacotes do que
nas outras simulações.

O gráfico ilustrado na Figura 9(a) demonstra que no enlace de 1 Mbps, o TCP
SACK obteve um desempenho melhor do que o DCCP CCID2, o que pode ser também
comprovado no gráfico 10(a). Nos enlaces de 2 Mbps e 10 Mbps, os valores de janela
dos protocolos se intercalam e se sobrepuseram ao longo da simulação, o que definiu
também uma vazão intercalada. Nota-se nos gráficos (a), (b) e (c) da Figura 10 que a
vazão instantânea dos protocolos se intercalam nos três tipos de enlace, o que não ocorreu
na ausência de falhas de transmissão (veja Figura 8).

Na disputa entre DCCP CCID2 e DCCP CCID3, a vazão instantânea do DCCP
CCID3 foi maior nos cenários com falhas de transmissão. No enlace de 10 Mbps os
protocolos apresentaram vazão intercalada desde o inı́cio da simulação. Nos resultados
apresentados na Figura 11 é possı́vel ver que na simulação (iii) os descartes de pacotes
ocorreram devido às falhas de transmissão.

Nos resultados constantes da Figura 12, as frequentes reduções da janela de con-
gestionamento do TCP SACK e do DCCP CCID2 não permitiram que a fila entre R1 e
R2 ultrapassasse o valor de 150 pacotes após os 10s de simulação. Na disputa entre o
TCP SACK e o DCCP CCID2, a diferença de desempenho desses protocolos foi discreta
porque ambos os protocolos sofreram com as falhas de transmissão. As vazões dos proto-
colos se intercalam ao longo de toda a simulação. O comportamento ilustrado nos gráficos

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 375



das Figuras 11 e 12 foi observado ao longo de todas as simulações, independentemente
do tamanho do pacote e da largura de banda do enlace.

(a) 1Mbps (b) 2Mbps (c) 10Mbps

(d) 1Mbps (e) 2Mbps (f) 10Mbps

Figura 9. Tamanho da Fila x Tamanho da Janela, com Falhas de Transmissão -
1:10.000 Pacotes.

(a) 1Mbps (b) 2Mbps (c) 10Mbps

(d) 1Mbps (e) 2Mbps (f) 10Mbps

Figura 10. Vazão Instantânea com Falhas de Transmissão - 1:10.000 Pacotes.
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(a) 1Mbps (b) 1Mbps (c) 1Mbps

Figura 11. Tamanho da Fila x Tamanho da Janela, com Falhas de Transmissão -
1:1.000 Pacotes.

(a) 1Mbps (b) 1Mbps (c) 1Mbps

Figura 12. Vazão instantânea com taxa de erro para cada 1.000 pacotes no en-
lace.

6. Conclusão
Neste trabalho foram comparados os desempenhos dos protocolos de transporte DCCP
CCID2, DCCP CCID3 e TCP SACK, em cenários mais realı́sticos, onde foram introduzi-
das falhas de transmissão no enlace e os protocolos compartilharam o mesmo enlace dois
a dois. Para tanto, foi utilizado o simulador de redes Network Simulator 2 (ns2). Trabalhos
anteriores já compararam o desempenho do DCCP com outros protocolos de transporte;
entretanto, neste trabalho, até o limite do nosso conhecimento, esta é a primeira vez que
os protocolos são comparados coexistindo num mesmo enlace e com presença de falhas
de transmissão no enlace.

Foi possı́vel colher impressões sobre a propriedade da justiça dos protocolos com-
parados. Os resultados demonstraram que, embora os três protocolos em questão possuam
controle de congestionamento e sejam mais justos que o UDP, o TCP SACK e o DCCP
CCID2 são menos justos que o DCCP CCID3, quando em disputa por espaço num mesmo
enlace. De fato, o DCCP CCID3 teve sua emissão de pacotes oprimida pelo avanço do
protocolo adversário, na maioria das simulações.

Da análise dos resultados, também foi possı́vel perceber que o DCCP CCID3
sobressaiu em cenários onde as falhas de transmissão foram mais constantes. Esse é um
resultado significativo, sobretudo porque indica o uso do DCCP CCID3 para transmissões
multimı́dia em cenários reais, onde falhas de transmissão são esperadas, como as redes
móveis sem fio. A motivação para esse fenômeno está no fato de o DCCP ser mais
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resiliente a perdas de pacotes que o TCP SACK. Por fim, o DCCP CCID3 demonstrou ter
o mecanismo de controle de congestionamento mais célere e preciso dos três protocolos,
ajustando a sua emissão de pacotes de maneira menos abrupta que seus concorrentes.
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Abstract. The large traffic due to unwanted e-mail (spam) that crosses the Inter-
net may consume network resources that could be put to better uses otherwise.
Understanding the characteristics of SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
traffic in the Internet provider’s network is a fundamental task to enable the
development of mechanisms to block unwanted messages at their origin. This
paper characterizes the SMTP traffic in an Internet provider from approxima-
tely 5,500 broadband users during a 28 day period. Results show that metrics
such as the rate a user’s SMTP transactions and the number of distinct e-mail
servers contacted may be used to stop, at their source and without examining
the content of the messages, the transmission of unwanted e-mail.

Resumo. O grande volume de tráfego de e-mails indesejados (spam) que circu-
lam na Internet consome recursos que poderiam ser melhor utilizados. Enten-
der as características do tráfego SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), sob o
ponto de vista do provedor de acesso, é tarefa fundamental para propor meca-
nismos que permitam o bloqueio de mensagens indesejadas na origem. Este ar-
tigo apresenta uma caracterização de tráfego SMTP gerado por cerca de 5.500
usuários de um provedor de Internet de banda larga em um período de 28 dias.
Os resultados mostram que métricas, tais como o número de transações SMTP
realizadas por um usuário por unidade de tempo e o número de servidores de e-
mail distintos contactados por ele, podem ser utilizadas para identificar, ainda
na rede de origem e sem a necessidade de inspeção do conteúdo da mensagem,
tráfego gerado por usuários que fogem ao padrão de comportamento esperado
de usuários comuns, permitindo a identificação de possíveis envios de mensa-
gens indesejadas.
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1. Introdução

Relatórios recentes [IronPort 2008, MessageLabs 2009] indicam que cerca de
90% das mensagens eletrônicas (e-mails) que circulam pela Internet são mensagens inde-
sejadas, muitas vezes caracterizadas comospam. Para reduzir o impacto dessas mensa-
gens indesejadas sobre o serviço de correio eletrônico, provedores de correio eletrônico
utilizam filtros de e-mails que as classificam, descartam ou colocam em quarentena, evi-
tando que elas sobrecarreguem as caixas postais dos destinatários. Entretanto, esses filtros
não evitam o desperdício de recursos da rede, pois as mensagens recebidas geram tráfego
noslinkse consomem CPU para serem encaminhadas e processadas.

Com o propósito de atenuar o uso desnecessário de recursos da Internet com essas
mensagens, técnicas de pré-filtragem poderiam ser utilizadas [Schatzmann et al. 2009,
Ramachandran et al. 2007, Hao et al. 2009]. Tais técnicas são aplicadas antes da chegada
do e-mail ao servidor destino, por exemplo, na rede de origem da mensagem. A pré-
filtragem de mensagens indesejadas poderia ser aplicada, por exemplo, por provedores
de acesso à Internet de banda larga. A partir da análise do tráfego SMTP originado em
suas redes, esses provedores poderiam bloquear mensagens eletrônicas que, conforme ca-
racterísticas de comportamento de seus remetentes, seriam descartadas pelo servidor de
destino. Além de economizar recursos computacionais utilizados desnecessariamente, a
pré-filtragem de e-mails pode contribuir para melhoria da reputação de provedores de ser-
viços de Internet, diminuindo a frequência de sua inserção em listas de bloqueio baseadas
em endereços IP como, por exemplo, as mantidas pelo Spamhaus1.

Para isso, uma caracterização de tráfego SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
de clientes residenciais de um provedor de Internet de banda larga seria o primeiro passo
para entender a carga de trabalho gerada por esse tipo de usuário e, assim, permitir o de-
senvolvimento de mecanismos que permitam o bloqueio de mensagens indesejadas na sua
origem, com base na análise do comportamento de seus remetentes, sem a necessidade
de inspeção do conteúdo da mensagem. Este trabalho propõe uma metodologia de carac-
terização que foi aplicada a um conjunto de dados reais contendo informações agregadas
e anonimizadas dos usuários de um provedor de Internet de banda larga residencial. O
conjunto de dados analisado é formado por cerca de 6,4 milhões de transações SMTP,
realizadas por aproximadamente 5,5 mil usuários distintos em um período de 28 dias.

Os resultados da caracterização mostram que métricas utilizadas no estudo, tais
como o número de transações SMTP realizadas por um usuário por unidade de tempo
e o número de servidores de e-mail distintos contactados por ele podem ser utilizadas
para identificar, ainda na rede de origem e sem a inspeção do conteúdo da mensagem,
tráfego que foge ao padrão de comportamento esperado de usuários comuns, permitindo
a identificação de possíveis envios de mensagens indesejadas. Além disso, a metodologia
proposta permite a organização dos usuários SMTP em grupos com características espe-
cíficas que evidenciam a diferença de comportamento entre uso normal e uso abusivo do
serviço de envio de e-mails.

Este trabalho está organizado em cinco seções. Os trabalhos relacionados são
discutidos na seção 2. Na seção 3, a metodologia da caracterização é descrita. A seção 4
apresenta e discute os resultados mais relevantes e a conclusão é apresentada na seção 5.

1http://www.spamhaus.org/.
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2. Referencial Teórico

Entre os trabalhos de caracterização de comportamento de usuários de e-mail
destaca-se o de [Barabasi 2005]. O estudo aponta que, enquanto muitas ações humanas
são aleatoriamente distribuídas ao longo do tempo, sendo bem aproximadas por processos
de Poisson, o envio de e-mails é marcado pelo envio de rajadas de mensagens seguido de
longos períodos de inatividade. Esse comportamento é consequência de um processo de
tomada de decisão baseado em prioridades, o que leva o tempo de chegada dos eventos
a ser melhor modelado por distribuições de cauda pesada. Os resultados do estudo são
utilizados como base nas análises realizadas neste trabalho.

Na área de caracterização de cargas de trabalho de e-mail, o estudo de
[Gomes et al. 2004] busca características que diferenciemspamde mensagens legítimas.
São analisados o processo de chegada de mensagens, o tamanho das mensagens e a po-
pularidade e a localidade temporal de endereços remetentes. Numa extensão deste tra-
balho, [Gomes et al. 2005] analisam também uma carga de trabalho de tráfego de e-mail,
dessa vez a fim de levantar propriedades de grafos traçados entre remetentes e desti-
natários. Ambos os estudos encontram diferenças entrespame e-mails legítimos nos
aspectos escolhidos para análise. Porém, ambos utilizam dados da camada de aplica-
ção no destino e não da camada de rede, como proposto aqui. O trabalho apresentado
em [Gomes et al. 2009], também baseado em dados coletados da camada de aplicação,
utiliza o conceito de entropia da comunicação para analisar o comportamento despam-
mersao longo do tempo. Os resultados apontam que tráfego legítimo apresenta menor
entropia que tráfego oportunista, gerado pelo envio despam. Conjectura-se que as di-
ferenças encontradas em todos os três artigos se devem ao comportamento distinto de
um usuário legítimo de e-mail, envolvido em relações sociais com os destinatários, e de
spammers, enviando e-mails indiscriminadamente para seus alvos.

Ainda na área de caracterização, o estudo de [Ramachandran e Feamster 2006]
tenta determinar características de tráfego, dessa vez da camada de rede, que sejam co-
muns aspammers. O trabalho analisa características como a persistência de endereços
IP e rotas e características específicas debotnets2. Outro trabalho que busca caracterizar
o comportamento despammersna rede é o trabalho de [Calais et al. 2009], que observa
os padrões de comunicação presentes em uma campanha despam. Apesar desses dois
trabalhos focarem em aspectos de tráfego, eles se baseiam na observação em um ponto
interior da rede, enquanto neste trabalho discutimos os padrões de tráfego observados
internamente a um provedor de acesso, próximo aos clientes que geram esse tráfego.

Entre os estudos que apresentam técnicas de pré-filtragem de e-mail, o trabalho
de [Ramachandran et al. 2007] apresenta um sistema chamadoSpamTracker. O sistema
utiliza uma técnica debehavioral blacklisting(bloqueio por comportamento) que classi-
fica ohostque envia a mensagem de e-mail baseado em seu comportamento e não em sua
identidade, como seu IP, por exemplo. Porém, enquanto em [Ramachandran et al. 2007]
a identidade e o comportamento de umhostsão determinados pelos domínios para onde
o mesmo envia mensagens, o que pode agrupar tráfego de equipamentos de rede distintos
numa mesma identidade, neste trabalho analisa-se o comportamento de usuários, identifi-
cados unicamente como detalhado na seção 3.

2Botnetssão grupos de computadores infectados pormalware, chamados neste caso debots, controlados
remotamente e utilizados muitas vezes para o envio despamou para atacar outras redes de computadores.
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Por fim, o estudo de [Hao et al. 2009], também apresenta um sistema de pré-
filtragem de e-mail e faz um levantamento de características da camada de rede e da
camada de aplicação que podem ser utilizadas em pré-filtragem despam. As caracte-
rísticas analisadas são divididas em características que podem ser obtidas a partir de um
único pacote, características que podem ser obtidas a partir de uma única mensagem de
e-mail e características agregadas, coletadas ao longo do tempo. O estudo propõe um
sistema de reputação baseado nessas características. O trabalho aqui apresentado se rela-
ciona diretamente a este estudo, utilizando inclusive uma métrica proposta pelos autores,
explicada em detalhes também na seção 3. Entretanto, a análise desta métrica é considera-
velmente distinta nos dois trabalhos. Além disso, os estudos possuem objetivos distintos.
Enquanto aquele estudo visava propor um sistema de pré-classificação de mensagens de
e-mail comospamou mensagens legítimas, o estudo apresentado aqui visa diferenciar
comportamentos dos usuários durante o envio de e-mails.

3. Metodologia de Caracterização

A caracterização de tráfego SMTP foi feita sobre duas fontes de dados: (a) ologdo
tráfego de um provedor de Internet banda larga cobrindo o período de 01 a 28 de Março de
2009 (28 dias), e (b) olog do serviço de DHCP prestado pelo provedor aos seus assinantes
nesse mesmo período. Olog de tráfego foi coletado por equipamentos da plataforma
Cisco Service Control Engine(SCE) [Cisco 2008], que contém amostras das transações
realizadas através da infra-estrutura do provedor. Uma transação é uma conexão TCP ou
um fluxo de dados UDP que é coletado e analisado do ponto de vista das camadas de
rede e de aplicação. Nesse processo o equipamento extrai as principais informações sobre
a comunicação e armazena os dados com os endereços IP de origem e destino e com o
serviço/protocolo sendo utilizado. Os principais campos de uma transação são: data/hora
inicial, duração, serviço/protocolo, volume de bytes recebidos, volume de bytes enviados,
e endereços IP de origem e destino.

O log do serviço de DHCP foi utilizado para identificar os usuários do provedor
através doMAC addressdo equipamento utilizado para acessar a Internet. As duas fontes
de dados foram integradas com base no endereço IP do assinante e pela data e hora,
campos presentes em ambos oslogs. Vale mencionar que os campos de endereço foram
todos anonimizados anteriormente à nossa análise.

Em termos gerais, os logs continham 68,2 milhões de transações associadas a 48,7
mil usuários. Entretanto, foram desconsideradas transações que estavam ativas no início
ou no fim do período de coleta (17,45% do total, devido a transações de longa duração)
e transações de assinantes não-residenciais (6,09% do total), uma vez que optamos por
focar nossa análise em padrões comportamentais de usuários residenciais apenas. Dado
o foco deste trabalho, restringimos nossa análise a transações SMTP apenas. Note que
especificamente para SMTP, uma única transação (uma conexão) pode ser usada para
entregar diversos e-mails a um mesmo servidor. Portanto, este estudo se diferencia de
trabalhos anteriores [Gomes et al. 2004] por focar no tráfego em nível de transações e
não de mensagens individuais.

Finalmente, optamos por filtrar transações que representavam possíveis erros de
coleta, tais como transações com duração nula (0,14%) ou com zero bytes enviados
(0,1%) ou recebidos (menos de 0,01%). Também foram removidas transações SMTP
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que enviaram menos de 160 bytes (1,89%) ou que receberam menosde 80 bytes (0,02%).
Esses limiares foram definidos por corresponderem ao número mínimo de bytes neces-
sário para se estabelecer e encerrar uma conexão TCP (considerando-se 40 bytes para
os cabeçalhos IP e TCP nos pacotes dothree-way handshakee de finalização). Note-se
que essas transações consideradas inválidas podem ser indicativas, por exemplo, de uma
busca por servidores SMTP ativos realizada por usuários maliciosos oubots. Pretendemos
considerar os padrões que emergem dessas transações em trabalhos futuros.

Dentre as transações restantes após a filtragem, foram analisadas as transações
SMTP: 6,4 milhões de transações, realizadas por 5,5 mil usuários distintos. Os padrões
de comportamento desses usuários, no que tange às transações SMTP por eles realiza-
das, foram então caracterizados, de acordo com cinco métricas principais: número de
transações SMTP realizadas no período de coleta, número de servidores SMTP distintos
acessados, tamanho das transações (em bytes enviados), distância geodésica entre os en-
dereços IP de origem e de destino das transações e tempo entre chegadas de transações
sucessivas de um usuário no provedor (inter-arrival time– IAT).

O número de transações por usuário é útil para distinguir usuários que fazem
pouco uso de SMTP daqueles que o utilizam com grande intensidade. Entretanto, o
uso isolado dessa métrica para detecção despammerspode levar a altas taxas de falsos-
positivos e de falsos-negativos. Além disso, nós consideramos o número de servidores
SMTP distintos acessados como uma métrica de interesse. Consideramos que, enquanto
o uso de poucos servidores é o esperado para usuários legítimos, o acesso a um número
muito grande pode indicar a operação deopen proxies3 ou deopen mail relays4 sendo
explorados para o envio despam[Taveira e Duarte 2008, Calais et al. 2008] por usuários
maliciosos oubots.

Considerou-se também o tamanho médio das transações SMTP realizadas por um
usuário, uma vez que trabalhos anteriores [Gomes et al. 2004, Taveira e Duarte 2008] in-
dicaram que mensagens despamtendem a ser menores que mensagens legítimas. Mesmo
não dispondo do tamanho de cada mensagem individual em uma transação SMTP, espera-
se que a análise dos tamanhos das transações SMTP, conjuntamente com as demais mé-
tricas, possa explicitar padrões de comportamento diferentes entre os usuários.

Já a escolha da distância geodésica5 como métrica para análise se baseia na hi-
pótese de que conexões maliciosas, para envio despam, tendem a ocorrer entre IPs mais
distantes que conexões legítimas [Hao et al. 2009]. Segundo os autores, conexões legí-
timas ocorrem como parte de relações sociais existentes, tais como e-mails enviados a
colegas de trabalho pelo servidor SMTP da empresa, tendendo assim a percorrerem me-
nores distâncias. Conexões maliciosas por outro lado não são parte de relações sociais,
tendendo a ocorrer entre clientes e servidores mais distantes. Para obter a distância geo-
désica entre dois IPs foi utilizada a base de dados GeoLite Country [MaxMind 2009], que
possui em muitos casos apenas a precisão de país, ou seja, a maior parte dos endereços
encontrados em um país recebem um mesmo par latitude-longitude.

3Servidores HTTP ou SOCKS que servem de intermediários para conexões a outras máquinas.
4Servidores SMTP que permitem o envio de e-mails a partir de outras máquinas sem qualquer tipo de

autenticação, ou validação.
5Menor distância entre dois pontos ao longo da superfície da Terra.
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Tabela 1. Métricas para o conjunto de usuários que realizaram transações SMTP.
Todos os usuários

Mínimo Média (CV) Máximo
Número de transações SMTP 1 1.160 (6,33) 306.099
Número de servidores SMTP distintos acessados 1 449 (4,55) 53.268
Tamanho das transações SMTP (KB) 0,16 500 (7,34) 170.339
Distância geodésica entre os IPs envolvidos (km) 0 3.965 (0,97) 17.499
Tempo entre chegadas de transações SMTP (h)0,00028 41 (1,32) 318

Finalmente, o tempo entre chegadas (IAT) é calculado como o tempo decorrido
entre duas transações SMTP consecutivas de um mesmo usuário. Ele indica com que
frequência o usuário inicia um envio de mensagens. Pela sua definição, o IAT só pode ser
calculado para usuários com pelo menos duas transações SMTP.

4. Resultados

Ao analisar os dados coletados, apresentamos primeiramente uma caracterização
da carga como um todo, destacando a alta variabilidade dos dados nesse caso. Em seguida
apresentamos a aplicação da técnica de agrupamento.

4.1. Análise Geral da Carga de Trabalho

Esta seção analisa as cinco métricas escolhidas como chave para compreender
quantitativamente e qualitativamente a carga de trabalho de envio de e-mail, aplicadas
aqui aos usuários que realizaram atividade SMTP. Todas as métricas foram calculadas
para todos os usuários que realizaram pelo menos uma transação SMTP ao longo do
período de coleta, exceto pelo cálculo do IAT, que só faz sentido para usuários que reali-
zaram pelo menos duas transações.

Analisando-se a Figura 1(a), que apresenta a função de distribuição acumulada
ou CDF (Cumulative Distribution Function) da métrica número de transações SMTP,
observa-se que 65% dos usuários realizaram 10 transações SMTP ou menos no período
de coleta. Pouco mais de 10% dos usuários realizam mais de 1.000 transações SMTP
e menos de 5% realizam mais de 10.000. Os usuários que fazem uso intenso de SMTP
são responsáveis pela alta média de 1,1 mil transações SMTP por usuário, apresentada
na Tabela 1. O CV de 6,33 dessa média e a enorme diferença entre o número mínimo
(1) e máximo (306.099) de transações SMTP indica a alta variabilidade dessa métrica no
conjunto de dados. Percebe-se que os usuários possuem comportamentos bem distintos
no uso de SMTP, o que reforça a divisão dos usuários em grupos, como proposto.

Analisando-se a distribuição do número de servidores SMTP distintos acessados,
apresentada na Figura 1(b), vemos que cerca de 70% dos usuários utilizaram 5 ou menos
servidores SMTP distintos em suas transações, pouco menos de 10% utilizaram mais de
1.000 servidores SMTP distintos e, destes, apenas cerca de 1% utilizaram mais de 10.000
servidores distintos durante o período da amostra. Observa-se na Tabela 1 os altos valores
da média (449 servidores acessados) e do CV (4,55) e a grande diferença entre o número
mínimo (1) e máximo (53.268) de servidores.

A CDF do tamanho das transações SMTP, apresentada na Figura 1(c), mostra que
cerca de 55% dos usuários realizam transações SMTP menores que aproximadamente 10
KB e que menos de 10% realizam transações SMTP maiores que aproximadamente 1 MB.
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Figura 1. CDFs para o conjunto de usuários que realizaram transações SMTP.

Menos de 1% dos usuários realizam transações SMTP maiores que 10 MB. A Tabela 1
mostra novamente a alta variabilidade dos dados por usuário: média de 500 KB, CV de
7,34 e diferença de 166MB entre o menor e o maior tamanho médio por usuário.

Observa-se na Tabela 1 que a média da distância geodésica por usuário é de
3.965 km, com um CV de 0,97. A Figura 1(d), que apresenta a função de distribuição
dessa métrica, mostra que cerca de 45% dos usuários possuem média de distância geodé-
sica igual a 0 km, o que significa que esses usuários realizam transações SMTP apenas
em servidores brasileiros. A Figura mostra ainda que cerca de 25% dos usuários possuem
média de distância geodésica entre 6.000 km e cerca de 7.000 km. Esse degrau no gráfico
é devido à baixa resolução da base de dados utilizada, como mencionado anteriormente.
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Tabela 2. Métricas para os grupos de uso baixo, médio e intenso de SMTP.
Uso baixo de SMTP Uso médio Uso intenso

Subgrupo 1 Subgrupo 2 de SMTP de SMTP
Média (CV) Média (CV) Média (CV) Média (CV)

Número de transações SMTP 1,00 (0,00) 3,57 (0,45) 911,20 (2,85) 38.056,82 (1,01)
Número de servidores SMTP distintos acessados 1,00 (0,00) 1,33 (0,52) 425,94 (2,43) 12.462,84 (0,60)
Tamanho das transações SMTP (KB) 641,48 (4,35) 855,67 (5,40) 329,59 (11,35) 1,71 (0,59)
Distância geodésica entre os IPs envolvidos (km)2.640,67 (1,32) 2.171,06 (1,43) 5.061,49 (0,74) 8.414,93 (0,15)
Tempo entre chegadas de transações SMTP (h) Não se aplica 120,88 (0,41) 16,11 (1,25) 0,02 (0,57)

Cerca de 1% dos usuários possuem média de distância geodésica maior que 12.000 km.
A alta variabilidade dos dados agregados, responsável pela média pouco representativa
(3.965 km) e pelo CV alto (0,97), não permite conclusões sobre a validade da métrica, o
que justifica novamente a análise dos usuários divididos em grupos distintos.

A CDF do IAT das transações SMTP no provedor de acesso é apresentada na
Figura 1(e). Observa-se que cerca de 25% dos usuários possuem IAT médio menor que
aproximadamente 15 min (1.000 s), que cerca de 35% possuem IAT médio menor que
cerca de 2 horas e meia (10.000 s), que mais de 40% dos usuários possuem IAT médio
menor que aproximadamente 1 dia e 3 horas (100.000 s). A Tabela 1 apresenta a alta
média do IAT (41 horas) quando todos os usuários que realizaram atividade SMTP são
considerados em conjunto. Os usuários que realizaram poucas transações ao longo do
período de coleta influenciam diretamente esta média, devido ao grande valor de IAT
associado a eles.

4.2. Análise do Agrupamento dos Usuários

Esta seção analisa os grupos de usuários (clusters) resultantes do processo de agru-
pamento (clustering), realizado com o uso de todas as métricas propostas em conjunto.
Na busca de comportamentos distintos entre os grupos indicados pelo método X-means
e analisando-se a média e o CV das métricas calculadas para cada grupo na Tabela 2,
pode-se perceber que os dois primeiros grupos, respectivamente com 1.452 (26,5%) e
973 (17,8%) usuários, possuem métricas com valores muito próximos, além de bem dis-
tintos dos outros dois grupos. A razão para a separação em dois grupos nesse caso foi
aparentemente o peso do agrupamento de usuários que tiveram apenas uma transação
SMTP no primeiro grupo. Com base nessa análise inicial, decidimos considerar os dois
primeiros grupos como subgrupos de um mesmo grupo maior, representando todos os
usuários de uso baixo de SMTP. Os dois grupos restantes representam usuários de uso
médio (2.958 usuários, 53,9% do total) e intenso (96 usuários, 1,8% do total) de SMTP,
respectivamente. A caracterização apresentada nesta seção tem como foco estes três gru-
pos. Assim, é possível analisar o vetor de métricas dos usuários sob uma nova perspectiva,
visando dessa vez caracterizar o grupo ao qual o usuário faz parte. Com essa caracteriza-
ção dos grupos de uso baixo, médio e intenso de SMTP pode-se analisar quão efetivas são
as métricas adotadas na diferenciação de comportamentos distintos de envio de e-mail.

4.2.1. Grupo de Uso Baixo de SMTP

O grupo de uso baixo de SMTP é o grupo mais uniforme, com menor variabili-
dade, entre os três. Observa-se mais uma vez na Tabela 2 que em média seus usuários
realizam poucas transações SMTP (1,0 ou 3,6), acessam poucos servidores SMTP dis-
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tintos (1,00 ou 1,33) e executam suas transações com longos intervalos de inatividade
entre elas (121 horas de inatividade). A distância geodésica média entre os IPs origem e
destino e, principalmente, o tamanho médio das transações SMTP possuem uma variabi-
lidade maior nesse grupo.

Como mencionado anteriormente, o primeiro subgrupo é formado exclusivamente
pelos usuários que realizaram uma única transação SMTP ao longo do período de coleta.
Por esse motivo, não há uma curva para este subgrupo nas Figuras 2(a), 2(b) e 2(e). A
distância geodésica média desse subgrupo, mostrada na figura 2(d), possui um compor-
tamento simples, já que com apenas uma transação, essa pode ocorrer dentro do Brasil
(mais de 60% dos casos) ou fora dele (onde há pequenas variações na distância, mas
provavelmente a maioria dos acessos é direcionada a servidores nos EUA6). Esses aces-
sos podem ser explicados pelo número de usuários que utilizam grandes provedores de
serviço de e-mail como Gmail, Yahoo!, Hotmail, entre outros, que possuem servidores
localizados principalmente nos EUA. Menos de 1% dos usuários possuem distância ge-
odésica média maior que 7.000 km, com menos de 0,1% destes chegando a 17.500 km.
O tamanho médio das transações SMTP desse subgrupo é a métrica com maior variabi-
lidade, apresentando um CV de 4,35. O tamanho médio das transações varia de 1 KB,
correspondendo ao envio de mensagens curtas que contêm apenas texto, a mais de 44
MB, que poderia representar o envio de mensagens com anexos maiores, como fotos ou
vídeos. Pela Figura 2(c) tem-se que mais de 50% dos usuários desse subgrupo efetuam
transações SMTP menores que cerca de 10 KB, que cerca de 90% efetuam transações
menores que 1 MB e que menos de 5% dos usuários efetuam transações maiores que
aproximadamente 10 MB. Percebe-se que mesmo efetuando uma única transação SMTP
ao longo do período de coleta, os usuários desse subgrupo possuem comportamentos bem
distintos quanto ao tamanho das transações efetuadas.

O segundo subgrupo também é formado por usuários que realizam poucas transa-
ções SMTP. O número de transações SMTP realizadas e o número de servidores SMTP
distintos acessados, que não possuem variabilidade no subgrupo anterior, aqui apresen-
tam baixa variabilidade (CVs de 0,45 e 0,52, respectivamente). Como as médias das duas
métricas são baixas, esse CV não é significativo, sendo possível concluir que o subgrupo
efetua poucas transações SMTP, utilizando poucos servidores SMTP distintos. Já o inter-
valo entre chegadas, varia de mais de 1 dia (10.000 s) a mais de 11 dias (100.000 s), como
observado na Figura 2(e). A distância geodésica média desse subgrupo possui uma vari-
abilidade semelhante à do subgrupo anterior (CV de 1,43), variando entre 0 e 9.900 km.
Pela Figura 2(d) pode-se observar, assim como no subgrupo anterior, que a distância ge-
odésica média de cerca de 65% dos usuários é igual a 0 km e que a de mais de 99% é
menor que 6.900 km, o que indica novamente acesso a servidores brasileiros e a servi-
dores nos EUA. A distância geodésica média dos demais, menos de 1% dos usuários, é
menor que 10.000 km. O tamanho médio das transações SMTP, novamente como no sub-
grupo anterior, apresenta um CV alto (5,4) e, analisando a Figura 2(c), varia de 1 KB a
aproximadamente 100 MB. Analisando as duas curvas pode-se observar que os usuários
do segundo subgrupo possuem médias de tamanho maiores em geral, mas que as duas
curvas convergem. De qualquer forma, percebe-se uma variabilidade grande de compor-
tamento quanto ao tamanho das transações efetuadas, o que pode ser devido à utilização

6A distância geodésica entre o Brasil e os EUA, pela base de dados utilizada, é de 6.877 km.
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Figura 2. CDFs das métricas por grupo de uso baixo, médio e intenso de SMTP.

de muitos anexos grandes, fato normalmente associado a usuários nãospammers.

4.2.2. Grupo de Uso Médio de SMTP

O grupo de uso médio de SMTP é o grupo com maior número de usuários e
com maior variabilidade nos dados. Pela Tabela 2 nota-se que os CVs do número de
transações SMTP (2,85), do número de servidores SMTP distintos acessados (2,43) e
do tamanho médio das transações SMTP (11,35) são os maiores do grupo. Os CVs da
distância geodésica média (0,74) e do IAT médio (1,25) são menores, mas ainda assim
significativos, como mostrado abaixo.
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Pela Figura 2(a), percebe-se que o número de transações SMTP fica abaixo de 10
para cerca de 35% dos usuários desse grupo, o que representa menos de 1 transação SMTP
por dia no período de 28 dias analisado. Porém, cerca de 65% dos usuários do grupo
efetuam 100 transações SMTP ou menos no mesmo período, ou seja, mais de 3 transações
SMTP por dia. Pouco menos de 20% dos usuários efetuam mais de 1.000 transações
SMTP nesse período, sendo que menos de 5% destes realizam mais de 10.000 transações
SMTP, ou seja, mais de 350 transações SMTP por dia em média. Conclui-se que o grupo
não apresenta uniformidade quanto ao número de transações SMTP, parecendo agregar
comportamentos possivelmente legítimos e comportamentos possivelmente abusivos.

O número de servidores SMTP distintos acessados, observando-se a Figura 2(b),
possui uma variação similar. Mais de 55% dos usuários utilizam 10 servidores SMTP
ou menos, o que poderia ser considerado uso legítimo de serviço de envio de e-mail.
Porém, pouco menos de 30% dos usuários desse grupo utilizam 100 servidores SMTP
ou mais, o que passa a ser um comportamento suspeito. E menos de 15% dos usuários
utilizam 1.000 servidores SMTP distintos ou mais, o que pode ser compreendido como
comportamento abusivo, já que espera-se que usuários legítimos de e-mail não utilizem tal
número de servidores para envio de suas mensagens. Novamente, o grupo não apresenta
uniformidade quanto à métrica.

O tamanho das transações SMTP apresenta uma variação similar à do grupo de
uso baixo de SMTP, porém, mais acentuada devido à presença de valores extremos. Pela
Figura 2(c) tem-se que mais de 60% dos usuários efetuam transações SMTP com tamanho
médio inferior a aproximadamente 10 KB e que cerca de 95% efetuam transações SMTP
menores que 1 MB. Os demais 5% realizam transações SMTP de tamanho médio entre 1
MB e mais de 100 MB, o que faz com que o CV da média seja alto.

Quanto à média da distância geodésica dos IPs envolvidos nas transações SMTP
deste grupo, percebe-se, analisando a Figura 2(d), que cerca de 30% dos usuários pos-
suem média de distância geodésica igual a 0 km, indicando o uso de servidores SMTP
brasileiros, e que 60% dos usuários possuem média de distância geodésica menor que
6.900 km, indicando o uso de servidores SMTP localizados nos EUA. Cerca de 90% pos-
suem média de distância geodésica menor que 9.000 km e mais de 95% possuem média
menor que 10.000 km.

Por fim, a análise do tempo entre chegadas das transações SMTP deste grupo, com
base na Figura 2(e), revela que mais de 45% dos usuários possuem média de IAT menor
que aproximadamente 2h e meia (10.000 s) e que cerca de 75% possuem média menor
que 1 dia e 3 horas (100.000 s). Diferentemente do grupo de uso baixo de SMTP, a maior
parte dos usuários desse grupo já apresentam IAT menor que aproximadamente 1 dia.

4.2.3. Grupo de Uso Intenso de SMTP

O grupo de uso intenso de SMTP é formado por apenas 96 usuários, 1,75% do to-
tal de usuários que efetuaram transações SMTP no período analisado. A Tabela 2 indica
que o grupo possui baixa variabilidade, com os CVs das métricas variando de 0,15 a 1,01.
As médias desse grupo são bem distintas das médias dos demais grupos, sendo conside-
ravelmente maiores, como no caso das contagens de transações SMTP e de servidores

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 389



SMTP distintos acessados, ou menores, como no caso do tamanhomédio das transações
SMTP e do IAT médio dessas transações.

O número de transações SMTP efetuadas pelos usuários desse grupo já indica o
comportamento potencialmente abusivo dos mesmos. Analisando a Figura 2(a), percebe-
se que todos os usuários do grupo efetuam mais de 10.000 transações SMTP no período
de 28 dias analisado, equivalente a efetuar mais de 350 transações SMTP diariamente.
Cerca de 5% efetuam mais de 100.000 transações SMTP. Destes 5%, dois usuários se
destacam, efetuando 184.084 e 306.099 transações SMTP no período de coleta. O alto
número de transações SMTP dos usuários deste grupo pode ser indicativo de infecção por
malware, fazendo com que a máquina do usuário se comporte como umbot de envio de
spam, ou de comportamento abusivo do próprio usuário.

O número de servidores SMTP distintos acessados também indica comportamento
abusivo. Pela Figura 2(b), percebe-se que todos os usuários utilizam mais de 1.000 ser-
vidores SMTP distintos e que cerca de 50% utilizam 10.000 servidores ou mais. Os dois
usuários destacados acima utilizam, respectivamente, 47.435 e 53.268 servidores SMTP
distintos, sendo os usuários que possuem maior número de servidores SMTP utilizados.
Como dito anteriormente, o uso de diversos servidores SMTP distintos pode indicar abuso
deopen proxieseopen mail relayspara envio despam.

O grupo de uso intenso de SMTP é o único grupo que apresenta baixa variabili-
dade no tamanho das transações SMTP efetuadas. Considerando o comportamento apa-
rentemente abusivo dos usuários desse grupo, apontado pelas demais métricas analisadas,
esse resultado encontra apoio na literatura [Gomes et al. 2004, Taveira e Duarte 2008],
que indica que mensagens despamtendem a ser menores em tamanho que mensagens le-
gítimas. O resultado reforça a suspeita de comportamento abusivo por parte dos usuários
deste grupo. Pela Figura 2(c) percebe-se que o tamanho médio das transações SMTP deste
grupo varia de 1 KB a menos de 10 KB apenas, com um CV de 0,59, como apresentado
na Tabela 2.

A média da distância geodésica dos IPs envolvidos nas transações SMTP deste
grupo apresenta menor variabilidade e possui a maior média dos três grupos analisa-
dos. Cerca de 50% dos usuários possuem média da distância geodésica pouco maior
que 8.000 km, enquanto 90% possuem média menor que cerca de 9.500 km. Menos de
5% dos usuários possuem média menor que 12.000 km, sendo esse o maior valor encon-
trado no grupo. Considerando a suspeita de envio despampor usuários do grupo, estes
resultados reforçam a hipótese apresentada em [Hao et al. 2009], de quespamtende a
percorrer maiores distâncias que e-mails legítimos.

Como consequência do alto número de transações SMTP efetuadas pelos usuários
deste grupo, pode-se observar pela Tabela 2 e pela Figura 2(e) os baixos valores de IAT
e a baixa variabilidade da métrica no grupo. Cerca de 85% dos usuários possuem IAT
médio menor que 1 minuto e meio (100 s) e nenhum usuário do grupo possui IAT médio
maior ou igual a 2 minutos e meio. Isso significa que cada usuário deste grupo executa
uma nova transação SMTP a cada 1 ou 2 minutos.

5. Conclusões
Neste trabalho foi apresentada e aplicada uma metodologia de caracterização hi-

erárquica do uso do protocolo SMTP dos usuários de um provedor de acesso à Internet
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de banda larga. A metodologia consiste na análise de um conjunto de métricas da carga
de trabalho de forma a diferenciar comportamentos de interesse. No caso, busca-se di-
ferenciar comportamentos legítimos de envio de e-mail de comportamentos suspeitos ou
abusivos, analisando apenas dados obtidos da camada de rede de conexões SMTP. A meto-
dologia proposta foi aplicada em um conjunto significativo de dados reais de um provedor
de acesso à Internet. A carga de trabalho do provedor foi analisada como um todo e em
seguida foi utilizado um algoritmo de agrupamento para dividir os usuários segundo seus
padrões de comportamento, quando foram identificados três perfis claramente distintos:
usuários uso baixo, médio e intenso de SMTP.

A análise dos grupos de usuários sugere que as métricas escolhidas são eficazes
na distinção entre os comportamentos procurados. O grupo de uso baixo de SMTP, que
compreende 44,3% dos usuários e menos de 1% do total de transações, possui comporta-
mento aparentemente legítimo no envio de mensagens: realizando transações SMTP com
longos períodos de inatividade entre elas (como indica o trabalho de [Barabasi 2005]), uti-
lizando poucos servidores distintos e possuindo tamanhos de transação variáveis. O grupo
de uso médio de SMTP, com 53,9% dos usuários e 42,4% do total de transações, possui
um comportamento indefinido, parecendo agregar comportamentos legítimos e abusivos
num mesmo grupo. Por fim, o grupo de uso intenso de SMTP, com 1,8% dos usuários
e 58% das transações, possui comportamento aparentemente abusivo: realizando gran-
des quantidades de transações, em milhares de servidores SMTP distintos, fazendo de
transações pequenas (o que pode ser indicativo de envio despam, segundo os estudos
de [Gomes et al. 2004, Taveira e Duarte 2008]) e com suas transações percorrendo gran-
des distâncias geodésicas (outro indicativo de envio despam, segundo [Hao et al. 2009]).
Logo, foi possível, com o uso das métricas escolhidas, apontar comportamentos distintos
na carga de trabalho, que podem ser interpretados como uso legítimo de serviço de envio
de e-mail e uso suspeito ou abusivo deste serviço.

Melhorias e extensões dessa metodologia podem contribuir para a pré-filtragem
de conexões SMTP abusivas, como as utilizadas para o envio despame demalware.
Como trabalho futuro propõe-se a busca de métricas que possam diminuir a porcentagem
de usuários no grupo heterogêneo citado acima, assim como o desenvolvimento de um
algoritmo que use estas métricas para realizar uma pré-identificação e filtragem despam.
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Abstract. This paper contains the description and evaluation of the congestion 

control algorithm for rate-based protocols called Homeostatic Congestion 

Control (HCC).  The name homeostatic comes from the use of two mechanisms 

with opposing bias to achieve a dynamic equilibrium. HCC uses timing 

information to infer congestion. Packet pairs are sent periodically to probe the 

network, which may overestimate the available bandwidth. HCC also 

measures available bandwidth measuring the variation of the arrival time 

(jitter) of packets in the sequence of evenly spaced packets given by the rate-

based approach. The error in the current rate measured by the jitter is fed 

back into the control loop. The rate is then balanced between a probing 

mechanism that raises the rate, and an error feedback, which lowers it. HCC 

is evaluated not only on its ability to avoid congestion, but also on its 

convergence to available bandwidth, its stability by itself and in the face of 

competing traffic, and its fairness. 

1.  Background_ 

Congestion control is important for the well-being of the network infrastructure. The 
earliest version of the Transmission Control Protocol did not have congestion control 
[Nagle 1984]. Packets were sent in bursts of one flow control window at a time. 
Although this worked when the network was lightly loaded, it resulted in poor 
throughput as network usage increased. Lost packets caused retransmissions that in turn 
further congested the link, generating more lost packets in a vicious circle, until network 
capacity was completely taken by retransmissions. Congestion control was added to 
TCP by Jacobson [Jacobson 1988], with variations in the algorithm accounting for the 
numerous flavors of TCP. Today, new congestion control algorithms must be designed 
to co-exist with TCP, as it is the transport protocol most widely used in the Internet 
[Qian 2009]. The concept of maintaining the same throughput that TCP would under the 
same network conditions is called TCP-friendliness [Floyd 2000]. 

The main contribution of this paper is the definition of the Homeostatic Congestion 
Control, which is suitable for rate-based protocols. HCC uses packet pairs and inter-
arrival times for bandwidth measurement that set the rate. In contrast, RAP 
[Rejaie1999] uses additive increase, multiplicative decrease (AIMD) for congestion 
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control. AIMD has been shown to converge [Zhang 2004] and it is a good alternative to 
HCC, although a secondary constraint of dividing a flow into multiple paths for use in 
mobile multi-homed hosts led to the use of bandwidth measurements, which can be used 
for both congestion control and for load-balancing.  

The idea of using a pacing algorithm to smooth the burstiness of TCP and for achieving 
higher throughput has been through a revival since TCP Pacing was found wanting [Wei 
INFOCOM 2006]. Protocols such as TCP-AP (Adaptive Pacing) [ElRakabawy 2005] 
[ElRakabawy 2009], tailored for mesh networks, implements rate-based scheduling of 
transmissions within the TCP congestion window. 

The need for achieving higher throughputs due to the introduction of last mile links 
capable of gigabit speeds, which show the limitation of TCP’s current congestion 
control algorithm, has brought a number of new protocols for high speed links, such as 
MulTCP [Nabeshima 2005], which uses multiple simultaneous TCP links to achieve 
high throughput, Cubic-tcp [Ha 2008], which uses a cubic increase function to be able 
to increase bandwidth use more rapidly, and FAST TCP [Wei 2006]. FAST TCP 
advocates the use of delay as a congestion measure, which is an approach similar to 
what is done in HCC and TCP Vegas [Brakmo 1995]. The main argument is that delay 
has a richer information content than the one-bit given by packet loss. However, HCC 
does the processing on the receiver end, to get more reliable one-way estimates, and 
FAST keeps the receiver simple by making congestion estimation at the sender. 

All protocols have to deal with the problem of TCP-friendliness. Some do it directly, 
e.g. the TCP Friendly Rate Control Protocol (TFRCP [Handley 2003]) uses the actual 
analytic formula for TCP throughput to limit the sending rate of the protocol, which can 
guarantee that it will not get more bandwidth than TCP under similar delay conditions. 
Others set their behavior to mimic TCP under loss conditions.  

This paper begins describing the general problem of congestion control in Section 2, 
presents the rate-based mechanisms in Section 3, how congestion can be inferred by the 
algorithm in Section 4, how to adapt to varying network conditions in Section 5, the 
central idea of Homeostatic Control in Section 6, the Homeostatic Congestion Control 
algorithm in Section 7, validation in Section 8 and ends with conclusions in Section 9. 

2.  Bandwidth Estimation, Congestion Detection and Control 

The central question of a congestion control algorithm is how to detect if congestion is 
happening. Due to the reliability of most physical links in the Internet, lost packets can 
be used as a congestion indication. The receiver can infer the sender is overwhelming 
the buffer space of a router in the path when a packet is lost. That loss can then be 
reported back to the sender, which can lower the sending rate to stop the congestion. 
This heuristic is not devoid of problems. The most obvious is that not all packet drops 
are caused by congestion, especially when wireless links without link layer reliability 
are being used. Another problem is the time lag between congestion and prevention. The 
receiver must notice the loss, which normally entails receiving one or more packets after 
the loss event. The information must then be reported back to the sender, which requires 
half an RTT, or the expiration of a timer. An approach to minimize the lag is to use 
Explicit Congestion Notification (ECN [Ramakrishnan 2001]), in which congested 
routers warn hosts that packets are being dropped.  
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Ideally, a sender would know how much data the network is able to transfer, that is, the 
available bandwidth in a network path; however, without reservations, this is almost 
impossible to know beforehand. Although TCP’s congestion control algorithm 
converges, it does not measure the available bandwidth, but instead the sum of network 
bandwidth and routers’ queues. Furthermore, it requires straining the network (by 
causing losses) to find network limits. The elasticity of the routers, designed to accept 
bursty traffic, is in part responsible for the inaccuracy of the measurement, requiring not 
only the incoming packet rate to be larger than the outgoing packet rate, but also this 
situation has to last long enough to fill the router’s outgoing queues. The result is that 
TCP overestimates the path bandwidth, and keeps causing losses even in stable 
conditions. In response, the challenge is to measure the instantaneous available 
bandwidth without causing congestion on the network. 

The first step in designing congestion control algorithms is finding a good congestion 
indicator. Packet loss is used by TCP, but end-to-end statistics are noisy and do not have 
a good correlation to loss type [Biaz 1999], often misclassifying transmission losses as 
congestion losses. Delay measurements are also noisy, but to improve the correlation 
between interarrival time and network conditions, a rate-based transmission mechanism 
can be used. Transmitting packets at regular intervals prevents the burstiness inherent to 
an ack-clocked design, limiting the amount of variance in the transmission of packets 
and creating a flow with characteristics better suited to analysis. 

3.  Rate Based Mechanisms 

For rate based transmission schemes, packets are transmitted at regular intervals, as 
opposed to ack-clocked mechanisms that are inherently bursty because the arrival of an 
ack may trigger the sending of several back-to-back packets.  A flow that uses HCC will 
be a sequence of constant bit rate (CBR) streams, each with a different rate, with 
boundaries between streams occurring when the rate changes. Given no competing 
traffic, if the transmission rate of a rate-based stream is below the capacity of the 
network path, the time dependencies between any two consecutive packets should stay 
constant, excluding boundary effects when the rate is changed.  Moreover, each packet 
after the first encounters the same conditions in each router in the path, so the total 
transmit time between source and destination is constant.  On the other hand, when the 
rate is above the capacity of the bottleneck link, a queue starts forming and the rate seen 
at the receiver becomes the service rate at the bottleneck.  

Therefore, in the case of no intervening traffic, feeding back the rate observed at the 
receiver to the sender, and adjusting the rate at the sender if it is above the rate observed 
at the receiver, can avoid congestion. Of course this adjustment mechanism is only 
needed if the rate is overestimated: if the rate used is below that of the bottleneck link, 
no change will be perceived at the receiver. One way to find the real bottleneck capacity 
is to send packets at the sender’s maximum rate (back-to-back) and measure their 
interarrival time.  The interarrival time is the dispersion caused by the bottleneck link. If 
packets are sent at the rate that produces this dispersion, no further delays will be caused 
at the bottleneck link.  

The above idea is the packet pair method [Keshav 1992]. With no competing traffic, the 
queueing policy at the routers is not important, since it will have no effect on the 
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dynamics of the pair. When there is intervening traffic, fair queueing effectively isolates 
each flow from the effects of burstiness in other traffic and the packet pair method will 
measure the share of bandwidth allocated to the flow. On the other hand, if a FIFO 
policy is used (as is common in many Internet routers), a more complex behavior 
ensues. Two effects come into play: time compression, when there is a queue in a router 
and the first packet gets delayed; and time expansion, when one or more packets get 
between the first and second packets in the packet pair. Both effects can affect the same 
packet pair in different routers along a path, which generates a large dispersal in the 
interarrival values measured at the receiver.  

4.  Congestion Indicators 

When using packet pair to measure the bottleneck bandwidth, time compression and 
time expansion must be filtered out. Unfortunately, as shown by [Dovrolis 2004] the 
distribution of the interarrival times is multi-modal, and the main mode does not 
necessarily correspond to the bottleneck bandwidth. This lack of correspondence 
invalidates statistical filtering of the dispersal values to find the bottleneck capacity 
[Biaz 1998]. Although it is still noisy, the best way to measure timing information is to 
use information gathered at the receiver, because it is being affected only by the 
conditions of the one-way path between sender and receiver, and feed back this 
information to the sender. This introduces a delay between the measurement and its use, 
which makes the information only a hint of the current network conditions due to the 
dynamic nature of the network.  However, if a mechanism to correct the effects of the 
low accuracy is present, the tool will be effective. This is, of course, a limitation of all 
transport protocols: senders always operate on stale data about the network. Therefore, 
protocols need a heuristic to deal with the unknown varying network conditions, and a 
way to correct the failed predictions. 

5.  Congestion Control Mechanisms 

The basic mechanism chosen for bandwidth measurements in HCC is packet dispersion, 
the time difference between arrivals of two packets. A single instance of packet pair 
does not give reliable information. It can underestimate or overestimate the fair share of 
bandwidth. To accurately track available bandwidth, two variants of the packet 
dispersion algorithms are used: the first is the above cited packet pair method, where 
two packets are sent back-to-back, and the second is the regular measurements of jitter, 
the difference between the interarrival times of packets at the receiver and the rate with 
which they were sent. This is more meaningful due to the rate-based sending 
mechanism, where packets are sent at a known regular rate. In both cases, the packet 
dispersion is measured. The first technique has been used extensively to measure the 
minimum capacity link in a path (and not fair share), but requires many repeated 
experiments and statistical analysis ([Liu 2004], [Park 2009]). The second technique has 
also been used for capacity, with similar requirements ([Strauss 2003]). 

The objective of the dual mechanisms is to achieve homeostasis, where two opposite 
forces balance out in a dynamic equilibrium. The operational point which must be 
achieved, called “fair share”, is such that connections with equal characteristics will get 
the same share in the critical routers, and connections with different characteristics (e.g. 
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higher RTT) will not be starved out. The critical routers are those that have low 
available capacity due to actual low link bandwidth and/or heavy traffic.  

The description of the two mechanisms that follows assumes that FIFO queueing is 
being used at the routers. The first mechanism, packet pair, produces a bandwidth 
measurement at the receiver. This measurement goes through a weighted average to 
smooth out transitions and prevent oscillations. A randomizer is used to prevent 
synchronization, which can be a problem for rate based protocols [Aggarwal 2000]. The 
resulting value is sent back to the sender and used as the new rate. If the new rate value 
is below the “fair share”, the interarrival times will tend to be dispersed, and positive 
and negative values of jitter will be received. This happens because the critical router is 
not working at maximum capacity. Sometimes the packet pair will be queued together, 
and the resulting value of jitter will be negative as they arrive at a lower interval than the 
sending rate; sometimes the packets will be separated, and if this time separation is 
greater than the rate the jitter will be positive. However, if the new rate is above the “fair 
share”, there will be a bias towards positive jitter values, because after the critical router 
the packets will tend to be spaced farther apart than they were sent. When a threshold of 
consecutive positive jitter values is seen, it serves as an indication that the current rate 
has overshot the accepted “fair share” rate. The receiver requests a rate decrease, using 
the average value of the jitter as the amount of overshoot in the rate. 

It is important to notice that the “fair share” concept does not guarantee that protocols 
with different congestion control mechanisms will get equal throughput. Even among 
TCP connections, if connections have different RTTs, they will not get the same 
bandwidth on the links they share [Klein 2004]. Connections with lower RTTs will tend 
to get a greater share of bandwidth, everything else being the same. 

5.1   Adapting to dynamic conditions 

As will be shown below, three parameters can be altered to change the behavior of 
protocols using the proposed mechanism. The first is the parameter of the weighted 
average used on the rate calculation after a packet pair is received. The weighting factor 
regulates how much history is kept when a new rate is calculated and can be adjusted so 
the protocol adapts slower or faster to the current network conditions. While it would be 
nice to adapt as fast as possible, every rate adjustment has influence on all traffic on that 
path, including the adapting flow. If the value overshoots the desired operational point, 
it is possible that the next adjustment will try to correct this, possibly creating 
oscillations. The second parameter is in the jitter monitoring mechanism. If the rate 
overshoots the operational point, this mechanism notices positive jitters, and adapts the 
rate. A value proportional to the average jitter is used to correct the rate. The threshold 
(how many consecutive positive jitters) can be adjusted, and how much of the jitter is 
used to correct the rate can be adjusted so that the protocol backs-off faster or slower, 
and more or less in case of errors in the “fair share” rate calculation. The third parameter 
is the amount of back off due to congestion, defining how much the rate has to be 
decreased in case of packet losses. TCP uses a multiplicative decrease, halving its 
window in case of losses. A similar approach is used, and the rate is halved in case of 
losses. Although halving the window and halving the rate are not exactly equal, the 
effect is the same, namely, to back off enough so the queues that have been building up 
in the network have a chance to clear.  
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6.  Homeostatic Control 

In this section the details of the congestion control heuristics are given. The name 
homeostatic control comes from the two mechanisms used for achieving balance. The 
heuristic tries to keep balance by overestimating the available bandwidth (due to the bias 
of the packet pair to measure link capacity and not available bandwidth), and correcting 
the estimate by slowing down the rate using jitter averages. 

6.1   Rate based sending mechanism and jitter monitoring 

Using a rate-based sending mechanism means that packets are sent at a certain rate, or 
conversely, that packets are sent with a certain period. Due to flow conservation, the 
number of packets that enter the network must be equal to the number of packets that 
leave the network. Packets may leave the network either by arriving at the destination or 
by being dropped at one of the routers in the path. In a best effort network, packets are 
only dropped because of errors in the header field (caused for example by bit errors in 
transmission) or because there are no buffers available at the router output queue. 

The existence of buffer queues in the routers means that it is possible to violate the 
maximum service rate for a limited time without packet loss. In fact, this is the common 
case for TCP. Large bursts in the network can cause packet loss even if the average 
packet rate is below the service rate of all routers in the path, by causing temporary 
buffer overflows. If evenly spaced packets are sent, this possibility can be ruled out. 

Figure 1: positive and negative jitter 

If the transit times of all packets were the same, they should keep the same timing 
relation with which they were sent. Unfortunately, due to the presence of cross traffic, 
even packets sent at a rate below the maximum service rate of a path will have different 
transit times (packets sent above the maximum service rate will certainly be delayed, 
and if the rate is kept for long enough, some of them will be lost).  Let jitter be defined 
as the difference between the interarrival time of two packets and the period with which 
they were sent.  Using this definition, packets can experience both positive and negative 
jitter.  Negative jitter occurs when the first packet of a pair is delayed, but the second 
packet is not, positive jitter occurs when the first packet is delayed less than the second 
(see Figure 1). Positive and negative jitters should alternate. When a series of positive 
jitters is noticed, the network service rate is being violated. When using homeostatic 
control, two consecutive positive jitters are taken as an indication of rate violation, and 
the period is corrected, given the conditions observed by those two packets.  

 

time 

sender 

receiver 
rate 

rate 

Positive 
jitter 

rate 

Negative 
jitter 

ideal 

real 

398 Anais



  

Jitter monitoring prevents the period from straying from the network operational point. 
Unfortunately, this is not enough to guarantee that the network will operate with no 
losses. It is possible that small differences will build up eventually, even when positive 
and negative jitters are perfectly intermingled. The correction mechanism should 
decrease the rate to a point below the operational point, allowing any queues that have 
formed to shrink. This is also a good place to add some randomness. If different rate-
base flows become synchronized, they will increase and decrease their rates in tandem. 
While this may increase network utilization for a short time, if all flows violate the 
network service rate at the same time, they may all experience simultaneous losses. If 
those losses are coupled with a backoff mechanism, then all flows will backoff at the 
same time, leading to a large waste in bandwidth [Klein 2004]. By varying the amount 
of rate decrease using a random function, different flows avoid becoming synchronized, 
at the cost of never achieving full link bandwidth.  

7.  Algorithm 

The HCC algorithm consists of three phases: exponential increase, congestion 
avoidance and congestion control. The objective of the exponential increase phase is to 
converge quickly to the available bandwidth. Packet pairs are sent once every 5 packets. 
Let P0 be the initial period estimated by sending one packet pair and using twice their 
interarrival time as its value. The period in which packets are sent is then adjusted for 
each measurement according to  

Pn+1 = (1 – αααα) * Pn +  αααα * PMeasured, αααα ∈∈∈∈ [0,1].  

The error, or difference between the optimal period and the current period is given by  

Error = ((1 - αααα)n) * (P0-POptimal)  

if the bandwidth is stable. Thus, the error decreases exponentially for a static scenario. 

The congestion avoidance phase is signaled by a sequence of positive jitters, showing 
that the network is getting loaded, and queues are increasing. In that phase, the period is 
corrected by the error between the current period and the optimal period. The magnitude 
of the error is given by the sum of the jitters, because the jitter is caused by the 
difference between what was measured and what packets experienced while in the 
network, yielding a new period Pn+1= Pn + (jitter1+…+jittern)/n, where n is the number 
of measurements and jittern is the difference between the rate the packets were sent and 
the actual inter-arrival time of packets.. 

In the congestion control phase, triggered by congestion related losses, the protocol 
starts multiplicative decrease, doubling the period every RTT if:  

current_time > time_last_loss + RTT + 2* Pn. 

Let Pc be the current period, PMeasured the measured period and POptimal the true optimal 
period. We have 3 cases:  

Too small,  PMeasured < (POptimal – (1–αααα) * Pc) / αααα;  

Sweet spot, POptimal > PMeasured > (POptimal - (1-αααα) * Pc) / αααα;  

Too large,  PMeasured > POptimal 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 399



  

If the period is too small, the rate will be too high, and may cause congestion. If the 
period is too large, the protocol will not achieve maximum throughput. If the period 
falls in the sweet spot, the new period will be close to the one that will result in using all 
the available bandwidth of the link. The homeostatic nature of the congestion control 
acts to correct the errors in measurement. Because there is a bias to overestimate 
available bandwidth, normally the measurements will vary between optimal and too 
small. Undersized measurements will generate positive jitters, and jitter correction will 
come into play, slowing down the rate. Oversized measurements are rarer, and only 
temporarily slow down the rate, until the next measurement. The jitter can be only as 
large as the sum of the time a packet can expend at the router queues in a path, giving a 
bound on its maximum absolute value. 

8.  Simulations 

In this section, the results of ns2 simulations are presented. These simulations use the 
HCC-protocol module called XMTP, and were designed to test six aspects of HCC: 
convergence to link bandwidth, convergence to available bandwidth, fairness, stability, 
TCP friendliness, and performance. Previous work ([Magalhaes ICNP 2001], 
[Magalhaes 2001]) presents the description and implementation of a HCC in real world 
environments. The protocols were constrained to low bandwidth links due to low timer 
granularity, such as the then current 2 Mbps wireless links. Recently, timer granularity 
has improved significantly. The current “tickless” design of the Linux kernel allows for 
workable protocols on high bandwidth links, and research has begun on this direction.  

8.1   Convergence to Bottleneck Bandwidth 

This experiment consists of a single flow with no cross traffic going through a 
bottleneck link. The delay of the bottleneck link is changed with each run. The results 
shown are for a single run for each delay. The number of packets that arrive at 
destination in each second is recorded and compared to a TCP New Reno flow. 

TCP New Reno has problems with high delays due to its inherent burstiness. Therefore, 
for a certain bandwidth/delay product, if the queues at the routers are not large enough, 
TCP New Reno cannot achieve the path throughput. At higher RTTs TCP cannot 
achieve the maximum throughput of 124 packets per second, even though the only 
variable changed in each run was the link delay on the bottleneck link. Although scaling 
the queues to the bandwidth delay product of the path would allow TCP to achieve link 
bandwidth for all delays, this was not done to illustrate that XMTP does not heavily load 
the routers in the path due to its rate-based mechanism.  

During the handshake phase of XMTP, an estimate of the bottleneck bandwidth is 
acquired by using the packet pair method. To be conservative, the value obtained is 
doubled, so the initial value of the rate should be below that of the bottleneck link, 
allowing room for refinement as more information is gathered. In this experiment, 
because there is no cross traffic, the value obtained should accurately measure the 
bottleneck bandwidth. Because the value is doubled, the rate will be half of the 
maximum rate available and each subsequent measurement should increase the rate, 
until it converges to the available bandwidth. The rate of increase is directly connected 
to the amount of history kept in each iteration of the probing packet pair. 
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Because XMTP is rate-based, it does not suffer from the problem of overflowing queues 
that prevent TCP from achieving the maximum throughput possible. Although XMTP 
does not achieve the maximum available bandwidth of 124 packets per second, the only 
influence on the link delay is the ramp-up time. Flows with different bottleneck delays 
still achieve the same throughput. The effect of randomness can be seen in Figure 2 as 
the throughput fluctuation during “steady-state.” This random variance was introduced 
to avoid synchronization. 

Figure 2: XMTP and TCP New Reno Throughput 

Figure 2 shows results for XMTP and TCP New Reno for the lowest and highest values 
of RTT. XMTP is not dependant on router queues to compensate for different 
bandwidth/delay products, so it can achieve maximum bandwidth with any delay, only 
limited by its synchronization avoidance mechanism to stay below the link maximum. 
XMTP does not achieve the maximum bandwidth by design. If data were transmitted at 
the maximum available bandwidth, it would be impossible for queues forming at routers 
to drain, because there would be no bandwidth left over. Although counter-intuitive, this 
leads to greater link utilization under most scenarios by avoiding congestion losses. 

8.2   Convergence to available bandwidth 

A non-responsive flow by definition will not change its rate due to congestion. 
Multimedia flows are often non-responsive either because they lack the mechanism to 
measure network conditions, or because they cannot change the source encoding rate. In 
this case, most applications assume that it is better to suffer some losses than to fail in 
transmission, especially because most multimedia streams will degrade gracefully in the 
presence of a small percentage of losses. This set of experiments depicts the reaction of 
an established flow (converged to the bottleneck bandwidth) to a non-responsive flow. 

Under the same scenario, The unresponsive flow uses 1.5Mbps of the 2Mbps bottleneck 
link. The link delay on the bottleneck link is changed and throughput is measured. The 
ideal responsive flow should show an inverted square wave. The objective is to measure 
how long it takes a flow to decrease its throughput, which minimizes losses, and how 
long it takes to regain its previous throughput once the non-responsive flow is gone. 
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XMTP reacts as expected; dropping its throughput in response to the CBR flow and 
returning to the same level after the flow is gone. It takes two seconds for XMTP to 
drop to the new available bandwidth, and two to three seconds to return to the initial 
level once the unresponsive flow is gone, depending on the bottleneck link delay. In 
Figure 3 XMTP and TCP are compared, and it is shown that they have similar behavior. 
TCP is faster than XMTP to regain bandwidth once the CBR flow stops, but XMTP is 
less affected by differences in path delay. 

Figure 3: TCP and XMTP response to a CBR Flow 

8.3   Fairness and Bandwidth sharing 

A congestion control algorithm should be fair in the sense that when multiple flows are 
present, each gets an equal share of bandwidth. This is hard, and even TCP will not be 
fair if conditions are not the same for all flows. If flows with larger RTTs are sharing the 
same link, they tend to get a smaller share because they take longer to recover from 
losses.  In this experiment, simulations are run with five flows, changing the mix from 5 
TCP flows to 5 XMTP flows. The total number of packets that was received for each 
flow is recorded. Then the usage, or total number of packets is calculated, along with the 
fairness. To calculate fairness, we use Jain’s fairness index:(∑i

n xi)
2/ n(∑i

n xi
2). Where n 

is the number of flows and xi is the number of packets for each flow. 

Table 1: Fairness for XMTP & TCP flows 

 Flow 1 Flow 2 Flow 3 Flow 4 Flow 5 Usage Fairness 

5 TCP 6274 6188 6188 6100 6193 30943 0.999 

1XMTP/4TCP 2930 7137 7137 6858 6866 30928 0.935 

2XMTP/3TCP 5480 6541 6541 5998 5935 30495 0.996 

3XMTP/2TCP 5384 5473 5473 6265 5884 28479 0.997 

4XMTP/1TCP 2204 5712 5712 6831 6192 26651 0.916 

5 XMTP 4277 5238 5238 5682 5471 25906 0.990 

The experiment shows XMTP’s behavior in presence of reactive traffic. The questions 
are if XMTP flows will be stable, each flow converging to a fair share of bandwidth 
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without oscillations, and if new flows will be able to get bandwidth from established 
flows. This is compared with the performance of TCP flows under the same conditions.  

A scenario similar to the previous runs was used with five flows, each with its own 
starting and ending node, and shared a bottleneck link. The bandwidth on each link is 
10Mbps, (2Mbps per flow). The delay on the bottleneck link was changed on each run. 

Table 1 shows the results obtained for a 50ms delay on the bottleneck link. Each line 
represents one experiment with darker cells indicating TCP flows (i.e.,. line 1 depicts an 
experiment with 5 TCP flows). For the test with only TCP the fairness is almost 1. In 
line 2, the single XMTP flow is less aggressive than TCP and therefore captures a 
smaller portion of the bandwidth. This demonstrates that XMTP is not interfering with 
TCP, and although it is able to use only half of the bandwidth of the other flows, it is not 
completely stopped by TCP. A better result is obtained on lines 3 and 4, where TCP and 
XMTP share the link equally. In line 5, because one flow did not perform well, both 
usage and fairness dropped, but no flow was starved, and TCP’s performance is not 
hampered. In the case with only XMTP flows, each flow is near 17% below the 
maximum (by design), and though there are differences in the bandwidth experienced by 
each flow, the fairness is still high. In general, TCP performs better at smaller RTTs, 
while at larger RTTs XMTP tends to outperform TCP. In both cases neither is starved. 

Table 2: Fairness for TCP and XMTP flows for different bottleneck delays 

8.4   Stability 

This experiment was designed to test the stability of the congestion control mechanism 
when multiple flows are sharing the same link. A dumbbell-shaped scenario was 
created, where 100 nodes are connected to a single node though links with 1Mbps 
throughput and 10ms delay each. This node is connected to another using a single link 
with a 50Mbps bandwidth (half the aggregated bandwidth) and variable delay. Finally, 
the last node has another 100 nodes connected to it. Each node in one extreme is paired 
with another in the other extreme, and a reliable connection, using either TCP New 
Reno or XMTP is established. The simulation is run for 25 seconds, and the number of 
packets received is recorded. This number is then input into Jain’s Fairness Index. 
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This simulation is parameterized so the following can be varied: the delay of the 
bottleneck link, how many of the hundred flows is TCP or XMTP and the duration of 
the run. Delays of 10ms, 50ms and 100ms were chosen for the bottleneck link, and the 
mix of TCP and XMTP was varied in five steps: 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 and 100/0.  

These results are summarized in Table 2. It can be observed that TCP flows are very fair 
to each other, as expected, and XMTP flows are also very fair, because fairness never 
drops below 0.9. But the combined TCP/XMTP flows are not as fair, although the 
fairness never drops below 0.8. Under the conditions chosen, TCP gets more bandwidth. 

8.5   TCP Friendliness 

Fairness is a very close concept to “friendliness”. Both measure the concept of a 
network “good neighbor”. In the last set of experiments, the objective is to investigate 
how TCP and XMTP interact. Two flows, one XMTP and one TCP share the same path, 
and the throughput in packets per second is measured. 

Figure 4: TCP and XMTP Throughput  

(10ms delay) 
Figure 5: TCP and XMTP Throughput 

(50ms delay) 

Figure 4, shows how both flows share a 10ms delay link. With low delay, TCP is more 
aggressive, and tends to get more bandwidth than XMTP. The converse is true for larger 
RTTs. With a 50 ms delay, Figure 5 shows that XMTP dominates. Nevertheless, in both 
cases neither TCP nor XMTP starve out the other. Even with larger delays (not shown), 
when TCP cannot achieve full link bandwidth, XMTP does not starve  it out. 

9.  Conclusions and Future Research 

This paper presented the Homeostatic Congestion Control algorithm, which is suitable 
for congestion control of rate-based transport protocols. HCC is a congestion avoidance 
algorithm, because it can react to changing network conditions before congestion takes 
place, by measuring available bandwidth and dropping the protocol transmission rate if 
it exceeds the perceived available bandwidth of the network. HCC measures available 
bandwidth using two strategies: packet pair and jitter correction. To measure increases 
in available bandwidth, it uses the packet-pair method. This allows it to converge faster 
to available bandwidth than an AIMD algorithm, but may lead to an overestimation of 
available bandwidth. To measure decreases in available bandwidth, and to compensate 
for the overestimation of available bandwidth by the packet-pair measurement, HCC 
corrects the rate by using the error information, which is the difference between the 
expected rate and the inter-arrival times of the packets. By adding this quantity (jitter) to 

TCP and XMTP Throughput 10ms RTT

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Time (sec)

P
a
c

k
e
ts

/S
e

c

Reno

XMTP

average

TCP and XMTP Throughput 50ms RTT 

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Time (sec)

P
a

c
k
e
ts

/s
e
c

Reno

XMTP

average

404 Anais



  

the rate, both congestion avoidance and rate correction are achieved. HCC has an 
additional mechanism if congestion avoidance is not enough and losses still occur. If 
losses are detected, the rate is halved once for each RTT that contains a loss event. 
Finally, HCC uses a novel strategy to avoid synchronized losses, which can affect rate-
based protocols. A randomizer is used to add up to 10% to the value calculated for the 
rate. Because the value is random, different flows will use different values for the rate, 
which will fluctuate slightly, preventing synchronization. The performance of HCC was 
tested using a protocol (XMTP) implemented in ns2. XMTP was shown to converge to 
link bandwidth and respond well to both CBR and TCP flows, regaining bandwidth 
when competing flows are shut off. XMTP was shown to be stable and TCP friendly. 

HCC can be augmented with a loss discrimination heuristic, which was shown in 
another paper [Magalhaes 2003]. One of the weaknesses of HCC is its need of good 
timers. User space implementations of HCC, (described in [Magalhaes ICNP 2001] and 
[Magalhaes 2001]) are limited to the timer resolution offered to user programs. Current 
high resolution timers provide milliseconds resolution [Vasudevan 2009], and enable 
higher throughputs than possible at the time, which motivates further investigation.  
Additionally, HCC could be improved by adapting the probing interval to the path RTT. 

References 

A. Aggarwal, S. Savage, and T. Anderson (2000) “Understanding the performance of 
TCP pacing”. In IEEE INFOCOM, pages 1157--1165, Tel-Aviv, Israel 

S. Biaz, N. Vaidya (1998) "Distinguishing congestion losses from wireless transmission 
losses: a negative result," in Proc. 7th Int. Conf. Comp. Com. and Net. 

S. Biaz, N. H. Vaidya (1999) "Discriminating Congestion Losses from Wireless Losses 
using Inter-Arrival Times at the Receiver," IEEE Symposium ASSET'99. 

L. Brakmo, L. Peterson (1995) “TCP Vegas: end-to-end congestion avoidance on a 
global internet,” IEEE J. Sel. Area Comm., vol. 13, no. 8, pp. 1465–1480. 

W. Cleveland, D. Sun, “Internet Traffic Data” (2000) Journal of the American Statistical 
Association, 95, 979-985. 

C. Dovrolis, P. Ramanathan, D. Moore (2004) "Packet Dispersion Techniques and a 
Capacity Estimation Methodology", IEEE/ACM Transactions on Net 12(6):963–977. 

S. ElRakabawy, A.Klemm, C. Lindemann (2005) “TCP with adaptive pacing for 
multihop wireless networks”, Proc. ACM MobiHoc, Urbana-Champaign, IL,USA. 

S. ElRakabawy, C. Lindemann (2009) “Practical Rate-based Congestion Control for 
Wireless Mesh Networks”. http://rvs.informatik.uni-leipzig.de/de/publikationen/. 

S. Floyd, M. Handley, J. Padhye, J. Widmer (2000) "Equation-Based Congestion 
Control for Unicast Applications", ACM SIGCOMM 2000, Stockholm.  

S. Ha, I. Rhee, L. Xu (2008) CUBIC: a new TCP-friendly high-speed TCP variant. 
SIGOPS Oper. Syst. Rev. 42, 5 (Jul. 2008), 64-74. 

M. Handley, S. Floyd, J. Padhye, J. Widmer (2003) "TCP Friendly Rate Control 
(TFRC): Protocol Specification", RFC 3448. 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 405



  

V. Jacobson (1988) “Congestion avoidance and control”, In Proceedings of the 
SIGCOMM ’88 Symposium, pages 314-329. 

J. Ke and C. Williamson (2000) "Towards a Rate-Based TCP Protocol for the Web", 
Proc. of 8th Int. Symp. on Modeling, Analysis and Sim. of Comp. and Telecom. Syst. 

S. Keshav (1992) "A Control-Theoretic Approach to Flow Control," presented at 
Proceedings of the SIGCOMM '92 Symposium. 

T. Klein, K. Leung, H. Zheng (2004) "Enhanced Scheduling Algorithms for Improved 
TCP Performance in Wireless IP Networks", IEEE Globecom.  

X. Liu, K. Ravindran, B. Liu, and D. Loguinov(2004) "Single-Hop Probing Asymptotics 
in Available Bandwidth Estimation: A Sample-Path Analysis, " ACM IMC.  

L. Magalhaes, R. Kravets (2001) “MMTP: Multimedia Multiplexing Transport 
Protocol”. in SIGCOMM-LA 2001, San Jose, Costa Rica.ACM, v. 31. p. 220-243. 

L. Magalhaes, R. Kravets, A. Harris (2003) “Improving Performance of Rate-Based 
Transport Protocols in Wireless Environments”, In: XX SBrT, Rio de Janeiro.  

L. Magalhaes, R. Kravets (2001) “Transport Level Mechanisms for Bandwidth 
Aggregation on Mobile Hosts”. In: ICNP 2001, Riverside, CA.  

M. Nabeshima (2005) “Performance Evaluation of MulTCP in High-Speed Wide Area 
Networks”, IEICE Trans. Commun. E88-B, Nº 1. 

J. Nagle (1984) "Congestion Control in IP/TCP Internetworks", RFC 896. 

K. Park, H. Lim, J. Hou, C. Choi (2009) "Feedback-assisted robust estimation of 
available bandwidth": The Int. J. of Comp. and Telecom. Net, v.53 n.7, p.896-912.  

F. Qian, A. Gerber, Z. Mao, S. Sen, ,O. Spatscheck, W. Willinger. “TCP Revisited: A 
Fresh Look at TCP in the Wild”, ACM SIGCOMM, pages 76-89, Chicago, IL, 2009 

K. Ramakrishnan, S. Floyd, D. Black (2001) "The Addition of Explicit Congestion 
Notification (ECN) to IP", Request for Comments: 3168. 

R. Rejaie, M. Handely, D. Estrin (1999) "RAP: An End-to-end Rate-based Congestion 
Control Mechanism for Realtime Streams in the Internet", Proc. IEEE Infocom'99. 

J. Strauss, D. Katabi, F. Kaashoek (2003) "A measurement study of available bandwidth 
estimation tools", In 3rd ACM SIGCOMM, Miami Beach, FL pages 39-44. 

V. Vasudevan, et al (2009) “Safe and Effective Fine-grained TCP Retransmissions for 
Datacenter Communication”, ACM SIGCOMM, pages 303-314.  

D. Wei, P. Cao, and S. Low (2006) “TCP Pacing Revisited,” in IEEE INFOCOM. 

D. Wei, C. Jin, S. Low, S. Hegde (2006) "FAST TCP: Motivation, Architecture, 
Algorithms, Performance" IEEE/ACMTransactionson Net,vol.14,no.6,pp.1246-1259. 

Y. Zhang , S. Kang , D. Loguinov (2004) “Delayed stability and performance of 
distributed congestion control”, ACM SIGCOMM Comp. Com. Review,v.34 n.4. 

406 Anais



Medição, análise e modelagem de tempos de ida-e-volta na
Internet

Everthon Valadão1, Assahaf Geçary1, Thiago Silva1,
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Abstract. Round-trip times (RTTs) are an important metric for the operation
of many protocols in the Internet: they are taken into account when choosing
servers or peers in streaming systems, they impact the operation of fault de-
tectors and congestion control algorithms. Therefore, detailed knowledge about
RTTs in the Internet is important for application and protocol developers. In this
work we present results on measuring RTTs between 81 PlanetLab nodes every
ten seconds, for ten days. The resulting dataset has over 550 million measure-
ments. Our analysis of that dataset gives us a profile of delays in the network
and identifies a Gamma distribution as the model that best fits our data. We
observe that asymmetry is prevalent in the measurements. By using a cluster-
ing technique we observe that links can be divided in five groups based on the
distribution of RTTs over time and observed losses.

Resumo. Tempos de ida-e-volta (round-trip times, ou RTT) são uma métrica
importante para diversos tipos de protocolos na Internet: eles são considera-
dos na escolha de servidores ou pares em sistemas de troca de arquivos e de
streaming, têm impacto na operação de mecanismos de detecção de falhas e de
controle de congestionamento. Por esse motivo, um conhecimento detalhado do
comportamento dos RTTs na rede é importante para o projeto de protocolos e
aplicações. Neste trabalho apresentamos os resultados da medição de tempos
de ida-e-volta entre 81 nós da rede PlanetLab a cada dez segundos, por dez dias.
O conjunto de dados resultante possui cerca de 550 milhões de medições. A
análise desse conjunto nos permite traçar um perfil detalhado do atraso na rede
e identificar uma distribuição Gamma como a que melhor aproxima os dados
coletados. Verificamos que a assimetria nas conexões é frequente. Aplicando
uma técnica de clusterização verificamos que os enlaces podem ser classifica-
dos em cinco grupos distintos com base na distribuição dos RTTs, sua variação
e as perdas observadas.

1. Introdução
Na Internet atual, muitas aplicações dependem de informações sobre os tempos de ida-e-
volta pela rede (Round-Trip Times, ou RTT) para certas decisões. Esses tempos são im-
portantes para aplicações que operam segundo o princı́pio de requisição resposta, como
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DNS e aplicações baseadas em chamadas de procedimentos remotos (RPC). Além disso,
essa informação também é usada quando se objetiva reduzir as latências de transmissão
e dimensionar buffers na rede [Wille et al. 2008]. Por exemplo, aplicações de multicast
de áudio/vı́deo dependem dessa informação para montar suas árvores de distribuição;
aplicações peer-to-peer como Gnutella e KAD escolhem como vizinhos nós que respon-
dem mais rápido a consultas.

Um estudo sobre a distribuição de atrasos (unidirecionais ou de ida-e-volta) é im-
portante para servir como base para auxiliar projetistas de protocolos e aplicações em
seu trabalho, já que fornece dados de referência para a tomada de decisões. Além disso,
os dados coletados podem servir como entrada realista para simulações de sistemas dis-
tribuı́dos e como base para o desenvolvimento de modelos sintéticos a serem usados em
simuladores.

Tendo esses objetivos em mente, neste trabalho apresentamos um estudo sobre
tempos de ida-e-volta e atrasos unidirecionais na Internet. Medidas de RTT foram cole-
tadas entre aproximadamente 100 pontos da rede a cada dez segundos durante dez dias.
Os dados coletados foram analisados utilizando ferramentas estatı́sticas e de mineração de
dados, buscando fornecer uma caracterização detalhada dos dados coletados. Analisamos,
entre outros aspectos, a distribuição de atrasos e perdas observadas, o nı́vel de assimetria
observado durante as medições e a existência de agrupamentos de canais de comunicação
com caracterı́sticas distintas. Além disso, desenvolvemos um modelo sintético para a
distribuição de RTTs.

Para uma medida precisa de tempos de ida-e-volta e de atrasos unidirecionais é
necessário acesso aos dois extremos do canal de comunicação que se deseja medir, o que
descarta o uso de aplicações usuais que utilizam o protocolo ICMP, como o comando
ping. Sendo assim, utilizamos nós da rede PlanetLab em nossas medições, tendo o
cuidado de selecionar máquinas com uma ampla cobertura geográfica, localizadas tanto
em redes acadêmicas/de pesquisa quanto em redes comercias.

Nossos resultados mostram que os RTTs variam significativamente entre pares de
máquinas na Internet, como seria de se esperar, mas também podem variar significativa-
mente entre duas máquinas definidas, mesmo em escalas de tempo reduzidas. Apesar da
variabilidade, nossa análise indica que há alguns grupos de comportamento similar em
função da estrutura da rede. Perdas, em geral, são baixas e tendem a se concentrar nos
canais mais longos (aqueles com maiores RTTs).

O restante deste trabalho é organizado da seguinte forma: a seção a seguir discute
conceitos e trabalhos relacionados, para então discutirmos o processo de medição e coleta
de dados na seção 3. Os resultados são apresentados na seção 4, com sub-seções para os
principais elementos da nossa análise. Finalmente, concluı́mos com algumas observações
e uma discussão de possı́veis trabalhos futuros.

2. Trabalhos relacionados

Choi e Yoo propuseram uma técnica para derivar atrasos unidirecionais, analisada pe-
los autores através de simulações [Choi and Yoo 2005], porém, não chegaram a aplicá-la
na análise de assimetria ou em um estudo abrangente na Internet. Pela necessidade de
medição nos dois extremos da comunicação e da existência de mecanismos de sincronização
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de relógios nesses extremos, estudos sistemáticos sobre RTT (round-trip time) na Internet
só se tornaram viáveis recentemente, como o advento do PlanetLab 1.

Tipicamente, projetos desenvolvidos para medir atrasos na Internet foram basea-
dos em perı́odos longos de amostragem. O All-Pairs Ping2 (APP) foi um projeto que
mediu RTTs no PlanetLab a cada 15 minutos por 2 anos. Nesse caso o comando ping
foi utilizado, o que não permite o casamento preciso entre as informações nas duas ex-
tremidades do canal de comunicação. Já o serviço CoMon [Park and Pai 2006] realiza no
PlanetLab a monitoração do RTT, além de diversas métricas de carga, mas não armazena
a relação entre os pares de nós utilizados e se limita a um intervalo de 5 minutos. Numa
análise do progresso evolutivo do RTT médio do PlanetLab [Tang et al. 2007] os autores
observaram uma considerável variação no RTT, mesmo entre curtos perı́odos de tempo.
Entretanto, o intervalo de amostragem por eles utilizado foi de 15 minutos, enquanto
nosso objetivo neste trabalho é o acompanhamento de RTTs com amostras muito mais
frequentes, a cada 10 segundos.

Em uma análise mais recente da assimetria dos atrasos na Internet, Pathak e outros
realizaram um estudo abrangente no qual mediram a severidade da assimetria no atraso
entre diversos pares de nós do PlanetLab [Pathak et al. 2008]. Seus resultados estão de
acordo com os de Tang e outros, sendo observado que a assimetria dos atrasos prevalece
na grande maioria dos nós, podendo ser em parte atribuı́da à assimetria nas rotas e em
parte a congestionamentos transientes. Um resumo comparativo dos principais trabalhos
de análise dos tempos de ida-e-volta em cenários da Internet e no PlanetLab é apresentado
na Tabela 1.

Trabalho Método Intervalo / Duração Variação Atraso Assimetria Modelo Sintético Escala
[Choi and Yoo 2005] one-way ∼1 ms / 100 seg.

√
- - 2 nós

[Tang et al. 2007] ping 15 min. / 2 anos
√

- - 600 nós
[Pathak et al. 2008] one-way 20 min. / 10 dias

√ √
- 94 nós

Este trabalho two-way 10 seg. / 10 dias
√ √ √

81 nós

Tabela 1. Sumário comparativo das pesquisas sobre atrasos na Internet

O uso do PlanetLab para experimentos sobre a Internet é abordado por Pathak e
outros, que observaram uma diferença de conectividade entre nós da Internet acadêmica
e da Internet comercial [Pathak et al. 2008]. Levamos esse aspecto em consideração ao
incluir nós localizados em redes comerciais em nossas medições. Também, neste trabalho,
utilizamos uma técnica derivada de Pathak e outros para medir atrasos unidirecionais,
com base no uso do protocolo NTP 3 para sincronização dos relógios das máquinas e
avaliação dos erros máximos envolvidos. Rocha e outros discutem as limitações dessa
técnica [Rocha et al. 2004], especialmente os problemas de atualização de relógio, que
foram consideradas ao se excluir nós problemáticos conforme veremos adiante.

3. Medição de tempos de ida-e-volta
O RTT (round-trip time) entre dois nós A e B é definido como sendo a soma do atraso di-
reto de A para B e do atraso inverso de B para A. Ele tem sido utilizado largamente como

1http://www.planet-lab.org/
2http://pdos.csail.mit.edu/˜strib/pl_app/
3http://www.ietf.org/rfc/rfc1305.txt

Todos os endereços foram acessados pela última vez em 30/03/2010.
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métrica em diversas aplicações de rede que necessitam inferir atrasos e/ou localização
dos nós. O RTT é comumente utilizado para derivar tais atrasos individuais, onde normal-
mente assume-se seu valor como sendo 1/2 RTT. Porém a existência de assimetrias nesses
atrasos individuais prejudica a precisão e desempenho das aplicações que se utilizam deste
pressuposto [Pathak et al. 2008]. Portanto, se possı́vel, a utilização dos atrasos individu-
ais de cada direção do enlace é desejável por trazer consigo benefı́cios decorrentes de sua
maior precisão.

Para a realização da coleta dos atrasos de rede e dados de utilização de recur-
sos dos nós no PlanetLab foi necessário realizar o projeto e implementação de um soft-
ware próprio, visto que o ping (ICMP echo request) não nos proveria as informações
necessárias para inferir os atrasos individuais de cada direção da comunicação. Optamos
por utilizar uma abordagem “Three-Way Ping”, de maneira a ter acesso ao RTT nos dois
sentidos em momentos próximos.

O Three-Way Ping (TWP) funciona da seguinte maneira: o nó A envia periodica-
mente solicitações ao nó B, através de mensagens UDP. A solicitação inicial é denominada
PING, ao passo que o nó B responderá um PING-ACK. Ao receber a resposta do nó B,
o nó A devolve um ACK para fechar a rodada de troca de mensagens deste protocolo.
Assim, o TWP possibilita que, em um nó A qualquer, calculemos o RTT de A para B
como sendo o intervalo de tempo entre a emissão um PING e o recebimento da resposta
PING-ACK. Para um momento imediatamente posterior, é também possı́vel calcular em
B o RTT de B para A como sendo o intervalo entre a emissão de um PING-ACK e o
recebimento do ACK, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1. Sequência de Troca de Mensagens no TWP

Caso ambos os nós A e B estejam com seus relógios sincronizados, é possı́vel
também calcular os atrasos individuais se estes forem de ordem de grandeza superior ao
escorregamento dos relógios (clock-drift). Os relógios dos nós do PlanetLab não escor-
regam muito de seus servidores NTP: 60% apresentam um escorregamento de menos de
2 milissegundos e 40% apresentam um erro máximo estimado pelo NTP de menos de 10
milissegundos [Pathak et al. 2008]. O atraso direto de A para B é calculado subtraindo-
se o tempo de chegada da solicitação PING em B do seu tempo de envio em A. O atraso
inverso também poderá ser calculado ao subtrair-se o tempo de chegada da resposta PING-
ACK em A do seu tempo de envio em B. Ademais, uma estimativa da precisão do atraso
direto pode ser realizada se for considerado também o atraso direto disponibilizado pe-
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los tempos de envio e chegada da confirmação final ACK. Estes atrasos individuais serão
utilizados na análise de assimetria (conforme será visto na seção 4.4).

Implementamos o TWP em Java, como um software para coleta dos atrasos de
rede no PlanetLab. Cada mensagem do protocolo TWP consiste num datagrama UDP
com a especificação do tipo de mensagem (PING, PING-ACK ou ACK) e um número de
sequência, para ordenação e identificação única de cada sequência de TWP. Para os iden-
tificadores, que cobriram todo o espaço de endereçamento a eles dedicado algumas vezes
durante o experimento, foi utilizado um mecanismo idêntico ao utilizado pelo TCP no
tratamento de seus números de sequência. No ato de envio e recebimento das mensagens,
cada nó armazena em seu trace a quı́ntupla: (timestamp, número de sequência, tipo de
mensagem, ID do nó fonte, ID do nó destino). Para reduzir a quantidade de mensagens
trocadas e evitar redundância, cada nó inicia TWPs para metade do conjunto restante de
nós e responde às solicitações da outra metade do conjunto.

A operação de todo o sistema é controlada por um nó coordenador, que centraliza
as informações de inicialização de todos os nós participantes e as repassam aos demais,
determinando como cada participante deverá atuar durante o experimento. Os nós par-
ticipantes armazenam o trace localmente com um mecanismo de rotação periódica. Os
arquivos que já foram rotacionados são comprimidos e enviados para o servidor por uma
tarefa de fundo (background), possuindo um sistema de escalonamento de transmissões
para evitar que os nós sobrecarreguem o coordenador com acessos simultâneos. Ao final
do experimento, o coordenador envia um comando para os nós participantes finalizarem
a troca de mensagens e enviarem a ele os resultados restantes.

A coleta foi realizada por 10 dias em 2009, do dia 27 de maio ao dia 05 de junho.
Nesse perı́odo, 14 nós foram reiniciados pelo menos uma vez. Quando um nó era reinici-
ado ele comunicava-se com o coordenador para obter a lista dos demais nós participantes
e voltava a trocar requisições TWP com eles. Entretanto, durante a reinicialização desses
14 nós houve o problema de nova sincronização de relógios pelo NTP e de identificadores
pelos programas de monitoração. Outros 5 nós apresentaram problemas de contato ao
servidor NTP associado. A premissa da sincronização de relógios não seria importante
para uma análise local dos tempos em uma máquina, mas é essencial para podermos cor-
relacionar as medições de diversas máquinas ao longo do tempo para as análises com base
temporal. Por esse motivo precisamos descartar os 19 nós que tiveram algum problema
de sincronização durante o perı́odo. Assim, os traces utilizados neste trabalho ser referem
aos 81 nós restantes.

Nos 81 traces analisados, ignoramos as três primeiras e as três últimas horas do
experimento para evitar valores discrepantes nas perdas e atrasos, devidos ao inı́cio e
encerramento dos diversos programas envolvidos e a sobrecarga do coordenador com as
transferências finais. Acerca da intrusividade da ferramenta, a monitoração gerou um
volume de tráfego de cerca de 2,2 Kbps por máquina (com 10 segundos entre TWPs). Tal
volume é pouco significativo para a rede do PlanetLab, onde os enlaces de última milha
raramente são inferiores a 1 Mbps. Quanto à carga de processamento gerada nos nós, essa
foi sempre inferior a 1 % (CPU utilization).
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4. Análise dos dados coletados

O tamanho médio dos traces colhidos foi de 85000 ('10*24*3600s/10s) Three-Way
Pings/nó, o que leva a cerca de 255.000 mensagens trocadas por cada par de nós (conside-
rando-se que cada TWP gera três mensagens: PING, PING-ACK e ACK). Como cada
nó troca TWPs com os (N-1) outros nós, ao todo os traces coletados nos 81 nós con-
siderados resultam em 81*80=6480 enlaces de comunicações entre dois pares de nós.
Porém como vimos na seção 3, cada nó envia TWPs a N/2 nós e responde da outra
metade. Assim, ao todo coletamos cerca de 85000*3240'275 milhões de TWPs, ou 826
milhões de mensagens trocadas durante os 10 dias da coleta. Pela definição do Three-
Way Ping, cada TWP nos permite calcular dois RTTs, chegando a um total aproximado
de 551 milhões de medidas de RTT. Consideramos como perda de mensagem os PINGs
(e PING-ACKs) enviados mas não respondidos (identificados pelo número de sequência
de cada mensagem), quando um RTT não pode ser calculado. Ao todo, os 81 traces
binários ocupam 20 GiB de espaço em disco (4 GiB com compressão 7Zip). O trace
completo, bem como os programas de medição e coleta dos TWP podem ser obtidos em
http://www.speed.dcc.ufmg.br/.

4.1. Evolução diária

Como mencionado anteriormente, a coleta foi realizada dos dias 27/05/2009 a 05/06/2009,
incluindo portanto um final de semana (dias 4 e 5 da coleta). A Figura 2 apresenta as
médias diárias para algumas grandezas medidas a partir do trace. Nos quatro casos, as
barras verticais indicam os intervalos com 99% de confiança para a grandeza calculada.

(a) RTT médio (b) Variação do RTT (CV)

(c) RTT mediano (d) Perdas

Figura 2. Evolução diária das medições

412 Anais



A Figura 2(a) exibe a evolução diária do RTT médio ao longo do trace. Nela é
possı́vel observar que do 2o ao 6o dia houve um perı́odo de queda no RTT médio, que
foi de 183 ms a 169 ms, incluindo um fim de semana. Após este perı́odo observa-se
uma breve subida do 7o ao 8o dia para o valor de 177 ms e uma nova queda até o fim
da coleta no 10o dia, alcançando então o menor valor para o RTT médio: 168 ms. Já
a mediana, exibida na Figura 2(c), manteve-se ligeiramente inferior à média, indicando
uma concentração maior em valores mais baixos.

A variabilidade das medições é ilustrada na Figura 2(b), que exibe a evolução
diária da variabilidade média dos atrasos ao longo do trace. Nela é possı́vel observar
que, tal como observado no RTT médio, do 2o ao 8o dia houve um perı́odo de queda na
variabilidade, seguido de uma subida do 8o ao 9o dia. Ou seja, ao mesmo tempo que o
RTT médio decaiu, observou-se uma maior homogeneidade no coeficiente de variação
dos atrasos do referido perı́odo.

Finalmente, a Figura 2(d) exibe a evolução diária da perda média de mensagens
ao longo do trace. Observamos que a perda de mensagens apresentou uma maior varia-
bilidade nos 3 primeiros dias da coleta, passando a demostrar valores mais homogêneos
a partir do 4o dia. O 3o dia apresentou o maior valor global de 0,86% para a perda média
de mensagens e o 9o dia apresentou o menor valor global de 0,18%.

É interessante observar que as médias diárias, calculadas considerando todos os 81
pares, apresentam quedas durante o final de semana para todas as grandezas ilustradas na
Figura 2. Se aceitarmos que o tráfego na Internet pode ser mais reduzido durante os finais
de semana, a variação observada pode ser atribuı́da à redução das filas nos roteadores
naquele perı́odo (e, consequentemente, a redução da fração da latência associada).

4.2. Distribuição Acumulada dos RTTs

Uma outra forma de interpretar os dados é determinando como os tempos de ida-e-volta
e as perdas se comportam para cada par de máquinas participantes. Para isso, calculamos
as métricas de interesse separadamente para cada par e apresentamos aqui as distribuições
acumuladas obtidas.

Para o RTT, foi obtida uma média global de 181 ms. Conforme pode ser observado
na Figura 3(a), apenas 40% dos pares apresentaram médias acima de 181 ms, com um
máximo de 537 ms para o RTT médio. Se observarmos os resultados para o 99-quantil na
Figura 3(b), veremos que em 90% dos pares de máquinas considerados, apenas um por
cento dos RTTs medidos ficou acima de 500 ms.

O coeficiente de variação (CV) é apresentado na Figura 3(c) e indica a variabi-
lidade dos dados. É calculado pelo desvio-padrão dividido pela média, de maneira que
quanto menor o CV, mais homogêneo é o conjunto de dados. Foram observadas altas
variabilidades nos atrasos das mensagens para a maioria dos pares. Uma fração pequena
dos pares (menos de 5%) apresentaram CVs abaixo de 0,05; 50% ficaram abaixo de 0,56,
e 50% ficaram entre 0,22 e 1,74.

Na Figura 3(d) podemos observar que, em geral, a taxa de perda de mensagens foi
baixa. A taxa de perda média foi de 0,41% apenas, cerca de 60% dos pares de máquinas
experimentaram perdas inferiores a 0,1% e 90% dos nós apresentaram perdas abaixo de
0,90%, com um máximo de 8,6% de perda de mensagens.
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(a) RTT médio (ms) (b) RTT 99-quantil (ms)

(c) Coeficiente de Variação (CV) (d) Perdas (%)

Figura 3. Distribuições acumuladas das medições

Quanto aos valores extremos (máximos e mı́nimos) do RTT, cujos gráficos não
foram incluı́dos por questões de espaço, observamos que a média dos RTTs mı́nimos foi
de 145 ms, com 75% dos nós abaixo de 198 ms e 95% abaixo de 330 ms. O mı́nimo
absoluto foi de 1 ms (entre nós de uma mesma LAN) e o maior valor observado para o
RTT mı́nimo foi de 409 ms. Já a média dos RTTs máximos foi de 27 segundos, com
75% dos nós abaixo de 32 segundos e 95% abaixo de 112 segundos. O máximo absoluto
foi de 170 segundos, ou seja, 2,8 minutos de atraso. Esses casos de valores muito altos
não se encontravam em rajadas, mas, como mensagens que aparentemente se separaram
do fluxo usual e acabaram chegando ao destino muito mais tarde que aquelas enviadas
imediatamente antes e depois delas.

4.3. Caracterização da Distribuição dos Atrasos
Um dos objetivos deste trabalho era identificar a melhor distribuição estatı́stica que mo-
delasse os atrasos medidos. Tal distribuição poderia ser utilizada em trabalhos que neces-
sitem gerar valores sintéticos de RTT que acompanhem uma distribuição realista. Para
determinar a distribuição utilizamos o software Minitab4. Devido a suas limitações da
quantidade máxima de linhas permitidas e do tempo necessário para o processamento,
dos 551 milhões de medidas de RTT coletados obtivemos uma amostra aleatória de 0,1%,
ou 551 mil medidas.

A distribuição estatı́stica dos dados pode ser encontrada através de testes padrões
para determinar o grau de adequação (goodness of fit): Chi-square, Kolmogorov-Smirnov
(KS) e Anderson-Darling (AD) [Stephens 1974], dos quais o Minitab utiliza esse último.
Há uma grande quantidade de distribuições estatı́sticas que consistiriam em candidatos
a modelo de distribuição dos dados, das quais a Tabela 2 lista as distribuições que se

4http://www.minitab.com/
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mostraram mais apropriadas. Na segunda coluna, o coeficiente AD fornece-nos uma me-
dida da qualidade do ajuste. Ao compararmos o ajuste das distribuições para o conjunto
de dados, a distribuição com o menor valor de Anderson-Darling oferecerá o melhor
ajuste (best fit). Porém é necessário que ela rejeite a hipótese nula de que os dados têm
distribuição normal, de maneira que o p-value deve ser menor ou igual a 0,05.

Distribuição AD P-Value
3-Par Lognormal 202 *
Gamma 207 < 0,005
3-Par Loglogistic 214 *
Lognormal 267 < 0,005

Distribuição AD P-Value
3-Par Weibull 272 < 0,005
Weibull 471 < 0,010
Normal 985 < 0,005
2-Par Exponential 2376 < 0,010

Tabela 2. Qualidade do Ajuste da Distribuição dos Atrasos

Ao observar a Tabela 2 verificamos que as distribuições Lognormal de 3 parâmetros
e Gamma foram as que melhor se ajustaram aos atrasos observados. Porém, com a
Lognormal de 3 parâmetros não foi possı́vel rejeitar a hipótese de normalidade. Além
disso, das duas, a distribuição Gamma foi a que melhor se ajustou aos extremos (atrasos
<100 ms e >500 ms). Portanto, propomos a utilização da distribuição Gamma como um
modelo de distribuição apropriado para a modelagem de atrasos na rede, provendo um
balanço entre melhor ajuste e simplicidade.

Tabela 3. Estimativas dos Parâmetros da Distribuição dos Atrasos

Distribuição Localização µ Forma λ Escala Θ Limiar
Gamma - 4,63062 43,16537 -
3-Par Lognormal 5,34111 - 0,41280 -27,12915

A Tabela 3 exibe as estimativas dos parâmetros das distribuições para modelagem
do atraso de mensagens. Através dela é possı́vel configurar as distribuições para exibirem
atrasos de rede compatı́veis com o PlanetLab. Desta maneira, este trabalho fornece tanto
uma carga real quanto as distribuições estatı́sticas mais apropriadas para a modelagem
dos atrasos de rede através de uma carga sintética.

4.4. Assimetria dos Atrasos
Em uma análise do progresso evolutivo do RTT (round-trip time) médio do PlanetLab,
Tang e outros observaram uma considerável variação no RTT entre pares de nós (de 150
a 550 ms), mesmo entre curtos perı́odos de tempo (15 minutos) [Tang et al. 2007]. Isso
apresenta um desafio significativo aos modelos topológicos que pressupõem uma latência
fim-a-fim estática entre pares de nós. Em recente análise da assimetria dos atrasos na In-
ternet [Pathak et al. 2008] os autores realizaram um compreensivo estudo no qual medi-
ram a severidade da assimetria no atraso entre diversos pares de nós do PlanetLab. Seus
resultados estão de acordo com os de Tang e outros, sendo observado que a assimetria
dos atrasos prevalece na grande maioria dos nós, podendo ser em parte atribuı́da à as-
simetria nas rotas e em parte a congestionamentos transientes. Observaram também que
a assimetria é dinâmica, ou seja, à medida que o tempo progride, a assimetria dos atrasos
varia. Além disso, notaram que redes comerciais exibem nı́veis mais altos de assimetria
que redes educacionais e de pesquisa.
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Visto que a assimetria dos atrasos na Internet é uma realidade, conduzimos uma
análise da assimetria do trace coletado. Utilizamos a métrica assimetria relativa, que
consiste no módulo da diferença entre os atrasos direto e inverso normalizado pelo atraso
mı́nimo, conforme representado na equação 1. Nesta equação, quanto mais próximo de
zero for o resultado, mais simétrico será e consequentemente, quanto maior for o valor
encontrado, maior será a assimetria.

assimetria =
|atrasoAB − atrasoBA|
min(atrasoAB, atrasoBA)

(1)

Por exemplo, considere que em determinado momento o RTT observado num par
de nós foi de 150 ms e o atraso direto de 60 ms. Portanto, o atraso inverso foi de 90 ms
o que representa uma assimetria de 30 ms entre esses dois atrasos. Com 60 ms de atraso
direto e 90 ms de atraso inverso, temos uma assimetria relativa de abs(60-90)/60=0,50.
Isso significa que a direção com maior atraso apresentou um acréscimo de 50% em relação
ao valor do atraso da outra direção.

Média Desvio Padrão CV Q25 Mediana Q75 Q90 Q95 Q99

0,947 8,78 9,27 0,08 0,20 0,56 1,62 3,08 12,07

Tabela 4. Estatı́sticas da Assimetria Relativa dos Atrasos

Os resultados obtidos para esta métrica estão expressos na Tabela 4 e na Figura
4, onde podemos observar que a assimetria média do PlanetLab é alta (0,947), porém
com uma alta variabilidade (9,27). Mesmo a média calculada com a exclusão de 5% dos
valores discrepantes ainda pode ser considerada alta, com um valor de 0,409. Metade dos
nós apresentou uma assimetria relativa entre 0,08 e 0,56 e 95% deles apresentaram uma
assimetria abaixo de 3,08.

Figura 4. Resumo Estatı́stico da Assimetria Relativa dos Atrasos

4.5. Clusterização dos Enlaces
Realizamos também uma clusterização dos enlaces de acordo com suas estatı́sticas descri-
tivas (atraso médio, seus quantis, variabilidade do atraso e % de perda), buscando separá-
los em grupos que, para estas métricas, possuam um comportamento aproximado. Os
canais entre duas máquinas A e B foram considerados separadamente em cada sentido,
isto é, as medidas de RTT de A para B foram consideradas como um canal de medição e
as medidas de B para A como outro canal independente.
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Tabela 5. Estatı́sticas da Clusterização

Cluster RTT Média Taxa de Perda RTT Desvio Padrão RTT CV % Enlaces
c1 49 ms 0,22% 46 ms 1,12 21%
c2 131 ms 0,40% 673 ms 6,37 21%
c3 167 ms 0,30% 55 ms 0,33 24%
c4 269 ms 0,12% 266 ms 0,96 21%
c5 358 ms 1,40% 158 ms 0,44 13%

Global 181 ms 0,41% 240 ms 1,89 100%

Para a clusterização utilizamos o software Weka5com o algoritmo de clusterização
Expectation-Maximization (EM), donde chegamos às 5 instâncias de clusters listadas na
Tabela 5. Observamos que o cluster 1 apresentou um baixo RTT médio e baixa perda de
mensagens, ao contrário do cluster 5, que apresentou atrasos relativamente bem maiores
e uma maior taxa de perda de mensagens. O cluster 2 mostrou uma grande variabilidade
nos dados, dado seu alto CV, ao passo que o cluster 3 teve a menor variabilidade. Acerca
do cluster 4, podemos dizer que ele apresentou um comportamento próximo da média
global do PlanetLab.

A fim de exibir o comportamento tı́pico dos RTTs medidos por um nó, sele-
cionamos aleatoriamente uma conexão de cada cluster e geramos a série temporal dos
RTTs medidos para aquela conexão. A Figura 5 traz os resultados deste procedimento.

(a) cluster 1 (b) cluster 2

(c) cluster 3 (d) cluster 4

Figura 5. RTTs ao longo do tempo para os diferentes clusters

Pela Figura 5, nos exemplos pode-se observar algumas das caracterı́sticas que
identificam cada cluster: em (a) os valores baixos da maioria das medidas de RTT para o

5http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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par do cluster 1, porém com muitos picos elevados (alta variabilidade); em (b) a variabi-
lidade ainda mais elevada do par do cluster 2, ainda com um limite inferior baixo; em (c)
o menor número de variações nas medidas do cluster 3, porém já com um limite inferior
mais alto e, por fim, em (d), para o cluster 4, um valor médio ainda mais alto com signi-
ficativas variações. Um exemplo de série temporal para o cluster 5 não foi incluı́do por
limitações de espaço, mas também apresenta padrão visualmente diferente dos demais.

Para ilustrar mais claramente as diferenças entre os grupos exibimos abaixo as
distribuições acumuladas, já apresentadas para o trace completo mas agora com uma
curva para cada um dos clusters encontrados.

(a) RTT médio (ms) (b) Variação (CV)

(c) Assimetria (d) Perdas (%)

Figura 6. Análise comparativa dos clusters

Na Figura 6, notamos que as curvas de RTT médio (fig. 6(a)) são as que melhor
separam os clusters. Nas demais, alguns clusters apresentam distribuições semelhantes,
mas ainda assim é possı́vel observar as separações. As distribuições de perdas, apesar de
parecerem próximas, se diferenciam mais claramente nas duas extremidades, pela quan-
tidade de nós que experimentam poucas perdas em cada cluster e pelos valores máximos
de perdas em cada caso.

Finalmente, como os enlaces em cada cluster possuem caracterı́sticas próximas,
seria de se esperar que as medidas dos canais de A para B e de B para A fossem classifica-
dos no mesmo cluster. Como as medidas são obtidas pelo Three-Way Ping, normalmente,
um par de medidas (uma em cada direção) é obtido de cada vez. Usualmente, as duas
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medições de RTT em um TWP tendem a ser semelhantes, dado que cada uma envolve
uma mensagem em cada direção. Entretanto, oscilações rápidas da rede podem ocorrer
durante a primeira ou a terceira mensagens, levando a valores de RTTs ligeiramente difer-
entes, ou a terceira mensagem pode se perder, o que afetaria apenas a segunda medição de
RTT. Tais variações, quando frequentes, podem levar a casos onde as medidas de A para
B sejam classificadas em um cluster diferente das de B para A. A Tabela 6 mostra, para
cada cluster, de todos os pares de máquinas cujas medidas pertencem àquele cluster, qual
a porcentagem daqueles que foram incluı́dos nas duas direções.

Cluster c1 c2 c3 c4 c5
Pares mantidos juntos (%) 86 67 86 84 90

Tabela 6. Distribuição dos canais entre pares de máquinas pelos clusters

O cluster 2, que teve a maior quantidade de pares com canais também atribuı́dos
a outro grupo, foi aquele que teve a maior variabilidade (CV), muito acima dos demais
clusters. Portanto, essa maior variabilidade pode ter contribuı́do para maior dispersão dos
seus elementos.

5. Conclusão e trabalhos futuros
Tempos de ida-e-volta são importantes em diversas situações na Internet: eles podem, por
exemplo, determinar a seleção de certos pares ou servidores em aplicações distribuı́das,
afetando a forma como participantes do sistema se organizam. Por esse motivo, informa-
ções sobre RTTs são importantes para orientar o projeto de protocolos e como entrada para
sistemas de simulação, entre outros fatores. Neste trabalho apresentamos uma metodolo-
gia para medição de tempos de ida-e-volta pela Internet por um perı́odo de dez dias, com
um intervalo entre medições baixo (10 segundos), utilizando 81 máquinas distribuı́das
pela Internet em quatro continentes.

As medições foram avaliadas em termos dos RTTs médios, sua variabilidade ao
longo do tempo entre um mesmo par de máquinas e, em qualquer instante, entre pares
diferentes, bem como as perdas observadas em cada canal de medição. O padrão de
variação dos RTTs ao longo do tempo foi modelado como uma distribuição Gamma,
cujos parâmetros foram identificados, podendo ser usada na geração de atrasos em ambi-
entes de simulação, por exemplo. Com base no uso de relógios sincronizados avaliamos
também o atraso unidirecional entre as diversas máquinas, encontrando uma prevalência
significativa de assimetria nos canais. Finalmente, uma análise dos traces utilizando uma
técnica de clusterização mostrou a existência de cinco grupos, caracterizados por difer-
entes combinações de valor médio de RTT, taxas de perda e variabilidade das medições,
entre outros fatores. A inspeção de algumas amostras de cada grupo e a análise das
distribuições acumuladas das diversas métricas em cada caso confirmam as diferenças
entre os grupos e composições inter e intracontinentes.

Identificamos até o presente momento pelo menos duas linhas para trabalhos fu-
turos. Por um lado, pretendemos investigar os fatores de rede que levaram à formação
dos grupos identificados. Esperamos que isso leve a um modelo mais detalhado do com-
portamento da rede quanto aos tempos de ida-e-volta, com caracterização dos clusters
separadamente. Paralelamente, pretendemos reproduzir o experimento em maior escala,
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com mais pontos de medição e por perı́odos mais longos. A análise de intervalos maiores
ou variáveis se encontram entre os trabalhos que estamos desenvolvendo no momento,
junto com o projeto de uma versão adaptativa da malha de monitoração que permita a
realização de medidas entre um número maior de máquinas. Para tal utilizaremos uma
topologia do tipo par-a-par para minimizar a complexidade quadrática da quantidade de
nós intercomunicantes.

Disponibilidade dos dados
O trace completo, bem como os programas de medição e coleta dos TWP podem ser
obtidos em http://www.speed.dcc.ufmg.br/.
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Abstract. Several MAC-layer protocols for wireless sensor networks have been
proposed to schedule the sensors’ radio duty-cycle reducing the energy deple-
tion. Sensors’ radio are turned off in idle periods and back to operation only
when it is necessary. This approach leads to an intermittent connectivity caus-
ing large delays and disconnections and imposes new challenges to the routing
service. This work proposes a new routing protocol, namely OR-Tree (Oppor-
tunistic Routing Tree), which is provided by the awareness of the topology dy-
namics as a result of a cross-layer design with the MAC protocol. Simulation
results show that OR-Tree significantly reduces the latency and the energy con-
sumption without diminishes the delivery rate.

Resumo. Protocolos para a camada MAC em Redes de Sensores Sem Fio
(RSSFs) são propostos como intuito de fazer o escalonamento do rádio do
nó sensor e, assim, reduzir o consumo de energia. Com isso, os rádios de-
vem ser desligados em momentos de ociosidade e permanecerem ativos apenas
quando necessário. Essa abordagem torna a conectividade da rede intermitente,
gerando atrasos e desconexões na rede, e cria novos desafios para o roteamento
de dados. Nesse trabalho é proposto um novo protocolo para coleta de da-
dos, o OR-Tree (Opportunistic Routing Tree), que se adapta ao dinamismo da
conectividade da rede através de uma integração com o protocolo da camada
MAC. Resultados de simulação mostraram que é possı́vel reduzir a latência e o
consumo de energia sem comprometer a taxa de entrega de dados.

1. Introdução
As Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) são compostas de dispositivos sensores que atuam
em conjunto no sentido de monitorar, instrumentar e, eventualmente controlar aspectos
do mundo fı́sico [Akyildiz et al. 2002, Estrin et al. 1999, Intanagonwiwat et al. 2002].

∗Parcialmente financiada pelo Projeto Universal do CNPq número 478175/2008-6 referente ao Edital
MCT/CNPq 14/2008.
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Tais redes apresentam diversas restrições como, por exemplo, a quantidade limitada de
energia, baixo poder computacional e baixa taxa de transmissão.

Os nós sensores são dispositivos autônomos que apresentam capacidade de sen-
soriamento, processamento e comunicação e funcionam alimentados por baterias. A vida
útil da bateria varia, principalmente, com a quantidade de ações executadas pelo nó sen-
sor. Dessa maneira, em uma determinada rede, alguns sensores podem deixar de fun-
cionar devido ao descarregamento da bateria enquanto outros sensores ainda estão aptos
a funcionar. Alguns sensores também podem apresentar falhas por estarem em ambientes
inóspitos devido à ação do próprio ambiente. O ambiente monitorado e o fenômeno ob-
servado podem mudar constantemente fazendo com que a rede tenha que se adaptar a
essas mudanças. Uma RSSF deve coletar informações de interesse da aplicação e enviá-
las para um usuário. Esse envio de dados é realizado pelos nós sensores que reportam
suas informações coletadas a um elemento especial da rede chamado sink, responsável
por fazer a interface entre a RSSF e o usuário através, por exemplo, da Internet.

Nesse tipo de rede, a energia é um recurso crı́tico e diversas pesquisas têm
sido desenvolvidas no sentido de propor novas técnicas para criação de protocolos que
visam reduzir o consumo de energia e, consequentemente, aumentar o tempo de vida da
rede [Anastasi et al. 2009]. Uma maneira de economizar de energia é evitar transmissões
desnecessárias. Nesse sentido, alguns algoritmos de roteamento tentam minimizar o over-
head para construção da estrutura de roteamento e também reduzir a distância das trans-
missões com a utilização de uma comunicação com vários saltos.

Outra maneira de economizar energia é fracionar o tempo em que o rádio do nó
sensor permanece ligado. Assim, o funcionamento do rádio é alternado em perı́odos de
escuta e dormência de modo que apenas durante os perı́odos de escuta o rádio permanece
ligado, transmitindo e recebendo dados. Entretanto, poderão ocorrer quebras de rotas e
particionamento da rede devido à intermitência da conectividade de seus nós. Assim, um
caminho fim-a-fim entre a origem e o destino pode não existir durante um perı́odo ou
mesmo nunca venha a existir. Nesse cenário, as RSSFs podem ser consideradas como
Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões(DTNs) [Oliveira et al. 2007,Warthman 2003].

Tipicamente, os protocolos de camada MAC (medium access control) das RSSFs
configuram ciclos de trabalho de modo que os nós sensores fiquem acordados apenas
durante uma pequena fração de tempo, fazendo com que a topologia seja dinâmica. Dessa
maneira, em cenários realistas, os algoritmos de roteamento que não tomem ciência da
variação de topologia tendem a produzir atrasos elevados para a entrega dos dados. Por
exemplo, em um algoritmo de roteamento baseado em árvore, um nó sensor poderá atrasar
a transmissão dos seus dados, caso o seu ancestral se encontre com o rádio desligado no
momento do envio de pacotes. Em cenários nos quais as aplicações apresentem requisitos
de QoS mais rı́gidos, esses algoritmos podem não atender às necessidades da aplicação.

Neste contexto, este trabalho propõe um protocolo de roteamento ciente das
variações de topologia para RSSFs orientadas a evento, o OR-Tree (Opportunistic Routing
Tree). Esse protocolo visa interligar os nós fontes de todos os eventos ao sink, utilizando
uma estrutura de árvore. Diferentemente da maioria dos protocolos encontrados na lite-
ratura, o OR-Tree segue um projeto integrado entre as camadas MAC e de roteamento de
modo que o roteamento conheça a agenda de ciclos de trabalho dos seus vizinhos e, assim,
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possa se adaptar melhor aos requisitos de QoS das aplicações. Dessa maneira, o OR-Tree
se mostra capaz de lidar com os atrasos e desconexões originados pelo escalonamento do
rádio. Essa técnica é conhecida por roteamento oportunı́stico, uma vez que aproveita o
momento que o nó sensor tem conectividade com o seu vizinho para transmitir a men-
sagem e, assim, entregá-la ao sink.

Esse trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 2 discute alguns tra-
balhos relacionados, a seção 3 apresenta o protocolo OR-Tree e seus detalhes de fun-
cionamento, a seção 4 apresenta e discute os resultados da avaliação de desempenho do
OR-Tree e, finalmente, a seção 5 apresenta as conclusões e direções futuras deste trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTNs) são um tipo de rede com conexão
intermitente na qual um caminho fim-a-fim entre os nós que estão comunicando pode
nunca existir [e Hadi et al. 2007, Mundur and Seligman 2008, Kurhinen and Janatuinen
2007, Abdulla and Simon 2006]. Numa tentativa de contornar os problemas de atrasos
e desconexões, as redes DTN implementam técnicas de comutação de mensagens e de
armazenamento persistente. Uma mensagem é enviada na rede pelo modo armazena e
encaminha (store-and-forward), nó a nó, até alcançar o nó destino. Por fazer uso desta
técnica, as redes DTNs são conhecidas por redes do tipo armazena-e-encaminha. Assim
não há necessidade alguma do nó destino estar ativo no momento que o nó origem envia
a mensagem [Oliveira et al. 2007].

Para utilização da técnica de comutação de mensagens e armazenamento persis-
tente de dados, foi necessário a criação de uma sobrecamada (overlay) abaixo da camada
de aplicação, denominada camada de agregação ou Bundle Layer. Nessa camada, todos
os nós pertencentes à rede DTN executam um protocolo para agregação, desde a origem
até o destino. Além disso, as redes DTN estabelecem uma nomenclatura diferenciada
com a inclusão de diversos conceitos. Um deles é conceito de região, que consiste em
um agrupamento de nós (fixos ou móveis) com caracterı́sticas semelhantes. O nó que é
responsável pela conexão entre regiões é denominado de nó mensageiro. Esse é um tipo
especial de nó, tipicamente móvel, que participa de duas ou mais regiões a fim de pro-
porcionar a conexão e a troca de informações entre as regiões. Outro conceito importante
definido pelas redes DTN é o contato. Um contato é o momento que dois nós se encon-
tram na rede, uma oportunidade para ocorrer uma transmissão de dados [Jain et al. 2004].
Os contatos podem ser classificados de cinco maneiras:

• Contato persistente: são contatos que estão sempre disponı́veis. O nó pode enviar
a mensagem a qualquer momento que houver necessidade.
• Contato sob demanda: esse tipo de contato necessita que em algum momento uma

ação seja tomada com o objetivo de instanciar o contato. Depois de estabelecido,
se comportará como um contato persistente.
• Contato previsı́vel: nesse tipo de contato os nós fazem previsões acerca do horário

e da duração do contato conforme históricos armazenados de contatos passados.
• Contato oportunista: são contatos que ocorrem ao acaso, sem que haja prévia

programação.
• Contato programado: tipo de contato no qual o momento e a duração do contato

são pré-estabelecidos.
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Um exemplo de contato programado pode ser encontrado em RSSFs quando os
nós sensores “acordam” e “dormem” em horários preestabelecidos. Esse tipo de contato
ocorre quando a camada MAC utiliza dessa programação de contatos para desligar o
rádio dos nós sensores, com a finalidade de economizar energia. Diversos protocolos são
encontrados na literatura que aplicam essa técnica [Ye et al. 2002,Ye et al. 2004,Demirkol
et al. 2006, Polastre et al. 2004]. Entretanto, estudos recentes mostraram que, quanto
menor for o perı́odo em que o rádio do sensor permanecer ligado, maior será o tempo
de vida da rede. Em [Ye et al. 2006], é mostrado ser possı́vel efetuar o monitoramento
de uma área com perı́odos de rádio ligado muito pequenos, próximos de 1% do ciclo de
funcionamento do nó sensor.

Um dos principais desafios de pesquisa em redes DTN é o roteamento, pois, nesse
tipo de rede, é necessário que os protocolos de roteamento sejam capazes de superar
os problemas dos atrasos que são muito longos e as frequentes falhas e desconexões.
Como tarefa importante, os protocolos de roteamento precisam determinar rotas na rede
sem que exista um caminho possı́vel entre o nó fonte e o nó destino da informação. Na
literatura são encontrados alguns trabalhos que tratam o roteamento de dados em redes
DTN [Vahdat and Becker 2000, Harras et al. 2005, Juang et al. 2002]. Em [Vahdat
and Becker 2000], é proposto um protocolo de roteamento epidêmico. Nesse protocolo,
quando uma mensagem chega a um nó intermediário, o nó transmite essa mensagem
para todos os seus vizinhos. Esse protocolo trabalha com o princı́pio de que, quando
dois nós se encontram na rede, eles trocam entre si as mensagens que cada um tem e
ainda não foram recebidas pelo outro nó. Esse processo é repetido até que a mensagem
alcance seu destino. Nesse trabalho, é mostrado que o roteamento epidêmico é capaz de
entregar praticamente todas as mensagens transmitidas quando a capacidade do buffer é
suficientemente grande.

Harras em [Harras et al. 2005] apresentou um mecanismo de controle de
inundação em redes DTN como um complemento para a arquitetura DTN. O objeto é
reduzir a sobrecarga dos pacotes de controle e garantir a alta taxa de entrega das men-
sagens. Para isso, é proposto um novo conceito: “disponibilidade” que representa o grau
de disposição que cada nó tem em participar do encaminhamento de mensagens na rede.
Além disso, ela também controla variáveis que definem o intervalo de tempo entre o en-
vio de pacotes de controle para a descoberta de novos vizinhos. Para definição dessas
variáveis, fatores como bateria, tamanho do buffer e prioridade das mensagens são con-
siderados. Resultados mostraram que foi possı́vel reduzir o número de pacotes de controle
necessários para que as mensagens sejam entregues em seu destino.

Uma proposta de protocolo de roteamento para RSSFs tolerantes a atrasos e des-
conexões é apresenta em [Juang et al. 2002]. Nesse projeto, colares dotados de sensores
são anexados às zebras, com o objetivo de monitorar o estilo de vida desses animais.
Como os nós da rede estão em constante movimento, estudos de protocolos de roteamento
tolerantes a falhas e desconexões são efetuados. Então, duas abordagens foram escolhidas
para esse cenário: um protocolo de roteamento baseado em inundação na rede e outro
protocolo baseado em histórico. Na abordagem de inundação, os dados são enviados a
todos os vizinhos e, em um determinado momento, são entregues ao nó de monitoramento.
Na abordagem baseada em histórico, os nós sensores atribuem uma probabilidade para
eles transmitirem a mensagem para o nó sink, baseado nos últimos contatos com sucesso
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com o sink. Quanto maior for essa probabilidade, maior também será a chance do nó
encontrar o nó sink e realizar a entrega das mensagens. Experimentos feitos comprovaram
que a abordagem por histórico consegue uma boa redução do consumo de energia quando
comparado à abordagem por inundação.

Diferentemente dos trabalhos descritos acima, que consideram a mobilidade dos
nós para gerar altos atrasos na rede e desconexões, neste trabalho os altos atrasos são
criados pela utilização de um protocolo MAC que divide o funcionamento do rádio em
perı́odos de dormência e escuta. Além disso, devido às restrições de energia, estratégias
de roteamento como a epidêmica não parecem promissoras, pois a inundação da rede é
uma tarefa bastante dispendiosa. Assim, o desafio é construir a árvore de coleta de dados
de forma a reduzir os atrasos encontrados nesse cenário com as restrições de energia
presente nas RSSFs.

Este trabalho se propõe encontrar uma árvore de distribuição que conecte todos os
nós que possuem informações para enviar ao sink. Esta tarefa é um problema conhecido
por ser NP-completo [Krishnamachari et al. 2002], e também é conhecida na literatura
por construir a árvore de Steiner na rede.

De maneira mais formal, pode-se enunciar o problema da árvore mı́nima de
Steiner da seguinte maneira: dado um grafo G(N ,E), onde N é o conjunto de vértices,
E é um conjunto de arestas. Associado às arestas existe um custo, que é definido como
uma função não negativa, e, seja T ⊆N um subconjunto de vértices de interesse, a árvore
mı́nima de Steiner é qualquer subgrafo que conecta todos os vértices T e apresenta custo
mı́nimo. O custo do subgrafo é definido pela soma dos pesos atribuı́dos às arestas. Uma
vez que os pesos são positivos, este subgrafo é uma árvore. Nesse caso, G é o grafo que
representa a rede, N é o conjunto de sensores, E é o conjunto de interconexões que ligam
os nós sensores e T é o conjunto de nós sensores que deseja transmitir informações para
o sink.

Diversas heurı́sticas para o problema da árvore mı́nima de Steiner foram pro-
postas em diferentes contextos resultando em soluções aproximadas para este pro-
blema. Algumas heurı́sticas como a apresentada nos trabalhos de [Robins and Zelikovsky
2000, Hougardy and Prömel 1999], destacam pelo pequeno fator de aproximação para a
solução ótima, porém, em suas versões distribuı́das, necessitam uma grande quantidade
de troca de mensagens, tornando-as inadequadas para RSSF.

Grande parte das heurı́sticas propostas, mesmo as distribuı́das, é proativa, ou seja,
constroem periodicamente uma árvore de difusão. Isto envolve uma periodicidade de
troca de informações entre os nós e, consequentemente, um consumo adicional de energia
quando não há eventos de interesse presente na rede. Quando um nó detecta um evento
de interesse, a árvore de difusão já está pronta para que ele envie suas informações ao
sink. Neste trabalho, o interesse é nos algoritmos reativos, pois esses só constroem suas
infraestruturas de roteamento no momento em que um evento é detectado na rede.

No contexto de interesse deste trabalho, ou seja, em roteamento reativo nas RSSFs,
as seguintes técnicas se destacam: (i) Shortest Paths Tree (SPT) [Krishnamachari et al.
2002], (ii) Center at Nearest Source (CNS) [Krishnamachari et al. 2002], (iii) In-
FRA [Nakamura et al. 2009] e (iv) DAARP [Villas et al. 2009]. A utilização da heurı́stica
Shortest Paths Tree é uma das formas mais simples de construir uma solução aproximada
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para a árvore de Steiner distribuı́da. Nessa heurı́stica, cada nó Ni que detectou um evento
envia seu pacote contendo as informações coletadas para o sink, utilizando o menor ca-
minho entre o nó fonte e o sink. Quando o caminho entre o nó fonte Ni e Nj ao sink se
sobrepõe, o pacote é agregado. Na heurı́stica Center at Nearest Source, proposta em [Kr-
ishnamachari et al. 2002], cada nó sensor Ni que detecta um evento na rede transmite um
pacote contendo as informações sensoreadas para algum nó Nj mais próximo do sink. O
nó Nj agrega todos os pacotes recebidos e envia apenas um pacote para o sink.

O InFRA [Nakamura et al. 2009] consiste em uma abordagem reativa que es-
colhe dinamicamente o próximo salto de roteamento minimizando o impacto de quedas
de conectividades. Nesta técnica, os nós se agrupam ao detectarem os mesmos eventos e
um dos nós do agrupamento (cluster head) fica responsável por agregar os dados forneci-
dos pelos outros membros do agrupamento. Após os agrupamentos serem formados, o
roteamento ocorre seguindo o princı́pio de que a melhor rota leva ao menor caminho ao
sink que agrega o maior número de agrupamentos possı́vel.

O DAARP [Villas et al. 2009] utiliza uma estratégia de agrupamentos semelhante
à do InFRA. Porém, constrói a árvore de roteamento entre os cluster heads de maneira
incremental, ou seja, o cluster head responsável pelo agrupamento do primeiro evento
envia seus dados por uma rota de caminho mı́nimo. A cada novo evento, o respectivo
cluster head se agrega à estrutura de roteamento existente através de um caminho mı́nimo
para um dos nós dessa árvore.

Neste trabalho, é proposto o OR-Tree, um protocolo de roteamento que utiliza
informações de agendamento dos ciclos e trabalhos da tabela de vizinha do protocolo da
camada MAC para a construção da árvore de roteamento. Esse protocolo será descrito na
próxima seção e resultados de simulação demonstram que o OR-Tree reduz consideravel-
mente a latência sem prejudicar a taxa de entrega dos dados.

3. Abordagem Proposta
Nesta seção será apresentado o protocolo Oportunistic Routing Tree (OR-Tree). Esse
protocolo trata-se de uma heurı́stica para o problema da árvore de Steiner em RSSF tole-
rantes a atrasos e desconexões. O OR-Tree é um protocolo desenvolvido para a camada
de roteamento e tem como principal tarefa a construção de uma árvore de coleta de dados.
O OR-Tree trabalha em cooperação com a camada MAC, na qual é utilizado o protocolo
Sensor-MAC [Ye et al. 2002]. Na seção 3.1, será descrito o funcionamento do protocolo
S-MAC e como o mesmo contribui para a geração de um cenário com atrasos na rede. Em
seguida, na seção 3.2, será descrito como o protocolo OR-Tree interage com o S-MAC a
fim de criar as rotas para escoamento dos dados em direção ao sink.

3.1. Sensor-MAC
O protocolo Sensor-MAC [Ye et al. 2002, Ye et al. 2004] é proposto para camada MAC
em RSSFs e apresenta como metas a redução do consumo de energia e a redução de
colisões. Para alcançar essas metas, o S-MAC utiliza uma combinação de sincronização
de agendas e um esquema de contenção.

Uma das fontes de desperdı́cio de energia é conhecida por idle listening, que
ocorre quando o nó sensor mantém o seu rádio ligado mesmo quando não há eventos
na rede, desperdiçando energia. O S-MAC reduz o idle listening fazendo com que o ciclo
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de funcionamento do nó sensor seja dividido em perı́odos de escuta e dormência, con-
forme ilustrado na figura 1. Durante o perı́odo de dormência o nó desliga seu rádio e
ajusta um temporizador para acordá-lo mais tarde. Nos perı́odos de escuta, o nó liga o seu
rádio e realiza as devidas transmissões e recepções.

Figura 1. Perı́odos de escuta e dormência [Ye et al. 2002].

Os perı́odos de escuta são divididos em duas partes: SYNC e DADOS. Em SYNC,
os nós trocam suas agendas de funcionamento com seus vizinhos mais próximos, via di-
fusão. Esse sincronismo de agendas forma na rede agrupamento de nós com a mesma
agenda. A comunicação ocorre entre nós de mesmo agrupamento minimizando inter-
ferências. Nos perı́odos de DADOS, os dados são transmitidos. Essa abordagem tem
como desvantagem aumentar o atraso na comunicação devido aos perı́odos de dormência
de cada nó.

Esse cenário de constante dormência também acaba prejudicando a conectividade
da rede, tornando-a intermitente. Assim, o caminho entre a origem e o destino pode não
existir durante um perı́odo ou, ainda, pode ser que um caminho entre a origem e o destino
nunca chegue a ficar completamente conectado. Nesse contexto, os protocolos MAC que
controlam o ciclo de trabalho dos nós geram atrasos e desconexões, tı́picos das redes
DTNs [Oliveira et al. 2007].

3.2. OR-Tree
O OR-Tree é um protocolo de roteamento reativo que trabalha em cooperação com o
protocolo da camada MAC. Sua principal caracterı́stica é o dinamismo na criação de rotas
entre o nó fonte e o nó sink. Inicialmente o seu funcionamento é determinado pela fase de
descoberta de vizinhos do protocolo S-MAC. Nessa fase, todos os nós enviam pacotes de
informação via difusão para os seus vizinhos contendo a informação de quando será o seu
próximo perı́odo de escuta na rede. Assim, com essa informação, o nó conseguirá definir
em qual instante cada vizinho estará dormindo e quando estará acordado, determinando o
momento do próximo contato com cada vizinho.

Para evitar consumo de energia na construção e atualização da tabela de rotea-
mento, o protocolo S-MAC compartilha a tabela de vizinhos com o protocolo OR-Tree.
Desta forma, um projeto integrado de camadas é criado entre as camadas MAC e de rede.
Com isso, o protocolo de roteamento saberá o momento exato que ocorrerá contato com
cada vizinho. Ao detectar um evento, o nó que estiver na região deverá sensoriar os dados
e iniciar o processo de coleta dos dados.

No OR-Tree, a escolha do próximo nó é baseada em dois critérios: (i) escolher
dentre seus vizinhos o nó que pertença a um dos caminhos mı́nimos para o nó sink e
(ii) qual o contato ocorrerá mais cedo. Como exemplo, na figura 2 o nó N possui como
vizinhos nos caminhos mı́nimos para o nó sink os nós N1, N2, N3 e N4. Assim, dentre
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os nós escolhidos, o nó fonte escolherá o nó que acordará mais cedo e, por consequência,
o nó escolhido será aquele que proporcionará um contato mais rápido com o nó fonte do
evento. Ao escolher o nó que proporcionará um contato mais cedo, dentre os contatos
programados, obtém-se redução da latência na entrega de dados ao sink.

Figura 2. Escolha do próximo salto pelo protocolo OR-Tree.

A figura 3 ilustra o fluxo de funcionamento do OR-Tree. Ao receber um pacote
o nó deverá verificar primeiramente se ele é o nó sink ou se é um nó intermediário na
rota (A). Caso seja o sink, o nó apenas armazena as informações recebidas (B). Caso
contrário, o nó deverá escolher para qual dos seus vizinhos ele encaminha o pacote. O
nó então acessa a tabela de vizinhos (C) para verificar quais vizinhos estão nos caminhos
mı́nimos para o sink, formando um conjunto (D). Dentre os vizinhos escolhidos, o nó
verifica qual deles proporciona um contato mais cedo, escolhendo-o (E). Finalmente, o
pacote é encaminhado ao nó escolhido (F).

Figura 3. Diagrama de funcionamento do protocolo OR-Tree quando um pacote
é recebido.

4. Resultados

Esta seção apresenta os resultados de simulação para o protocolo OR-Tree. A seção 4.1,
descreve a configuração padrão do cenário e os parâmetros utilizados nas simulações.
Na seção 4.2, são apresentados os protocolos de roteamento que foram avaliados em
comparação com o protocolo OR-Tree. Finalmente, a seção 4.3, apresenta os resultados
obtidos com as simulações dos protocolos.
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4.1. Descrição do Cenário
O cenário para as simulações considera que os sensores são depositados em uma área for-
mando uma topologia plana de 100 × 100m2 com 200 nós posicionados aleatoriamente,
seguindo uma distribuição uniforme, exceto o sink, que está posicionado no canto inferior
esquerdo e possui posição fixa (0, 0). Não foi considerada nenhuma mobilidade para os
nós e todos eles possuem o mesmo hardware, caracterizando a rede como homogênea.
Cada nó sensor possui uma energia inicial de 25 J e o modelo do consumo de energia
utilizado é definido pelo simulador, que decrementa o gasto de energia de acordo com o
modo de operação que o rádio do nó sensor se encontra. Cada modo de operação tem
o seu consumo definido e, neste trabalho, o consumo dos modos foram configurados de
acordo com o nó sensor modelo Mica2 [Mica2 2004], conforme definido na tabela 1. O
ciclo de trabalho dos nós sensores é de 20 %. Todas as simulações foram feitas no simu-
lador Network Simulator 2.34 [ns2 2002] e o tempo de simulação é 1200 s. Os resultados
obtidos correspondem à média aritmética de r simulações, em que escolheu-se r de tal
forma que o intervalo de confiança seja de 95% dos valores [Jain 1991].

Tabela 1. Parâmetros de simulação utilizados.

Parâmetros

Topologia da rede plana
Nós (hardware) homogêneos
Dimensão da rede 100×100m2

Posição do sink (0, 0)
Quantidade de nós 200

Raio de comunicação 10 m
Energia inicial 25 J
Ciclo de trabalho 20 %

Eventos Aleatórios

Raio do evento mı́nimo 2 m
Raio do evento máximo 10 m
Valor do parâmetro λ 0.03

Consumo de Energia do Rádio

Transmissão de dados 27 mA
Recepção 10 mA
Estado de dormência 1µA
Potência +5 dBm

A geração de eventos na rede ocorre de forma aleatória, dentro das dimensões da
rede. O raio de influência de cada evento é um valor dentro do intervalo definido entre
raio do evento mı́nimo e raio do evento máximo e a duração máxima de cada evento é 50 s.
A chegada de eventos à rede é modelada por uma distribuição de Poisson, com parâmetro
λ (média) [Ross 1996].

As métricas consideradas nessa avaliação de desempenho são: (i) latência, que
captura o tempo entre a transmissão do pacote pelo nó fonte e a chegada do mesmo ao
nó sink; (ii) consumo de energia, que avalia a energia consumida por todas as operações
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realizadas por um nó na rede; (iii) taxa de entrega, ou seja, o número de pacotes que um
protocolo consegue entregar com sucesso para o sink; (iv) quantidade de contatos, que
contabiliza a quantidade de contatos que ocorreram para o encaminhamento da mensagem
do nó fonte até o nó sink.

4.2. Algoritmos Avaliados

Os dois algoritmos que foram avaliados juntamente com o OR-Tree constroem árvores de
escoamento com objetivos diferentes e são ilustrados na figura 4. Ambos os algoritmos
são aplicações da heurı́stica Shortest Path Tree (SPT) [Krishnamachari et al. 2002]. O
primeiro algoritmo, ilustrado na figura 4-(a), é chamado de Energy-Tree. Neste caso, as
mensagens são trafegadas por rotas que apresentam o menor custo de energia, baseado
em transmissões. O segundo algoritmo, ilustrado na figura 4-(b), é chamado Delay-Tree.
Esse algoritmo faz com que as mensagens sejam entregues ao sink com o menor atraso
possı́vel. Enquanto o algoritmo Energy-Tree faz a mensagem trafegar o maior número de
saltos possı́vel, o algoritmo Delay-Tree faz o contrário, fazendo com que os nós sensores
utilizem ao máximo as suas potências de transmissão, reduzindo o número de saltos que
a mensagem pode trafegar. Ambos os algoritmos também são executados sobre o cenário
DTN, utilizando o protocolo Sensor-MAC.

Figura 4. Árvores de escoamento usadas no roteamento.

4.3. Resultados de Simulação

Os resultados seguintes apresentam a avaliação das métricas frente à variação da quanti-
dade de eventos na rede para λ = 0.03 e λ = 0.09. Devido a etapa de configuração dos
algoritmos, a coleta de dados só é iniciada a partir do instante 150 s. Os gráficos da figura 5
apresentam os resultados da latência média acumulada durante o tempo de simulação para
os três algoritmos avaliados. É possı́vel verificar que o protocolo OR-Tree apresenta um
desempenho bem superior aos demais protocolos. Seu valor de latência é bem menor que
os demais protocolos e apresenta um comportamento constante, ou seja, baixa variância.
Essas caracterı́sticas são importantes para que padrões rı́gidos de QoS sejam atingidos.
Esse mesmo comportamento não pode ser observado com o protocolo Energy-Tree, que
apresenta latência média alta devido à grande quantidade de contatos necessários para
chegar ao sink.

A avaliação do consumo de energia dos protocolos é apresentada nos gráficos da
figura 6. Nota-se que o protocolo Energy-Tree apresentou o maior consumo de energia.
Isso se deve ao grande número de mensagens necessárias para configuração da árvore de
roteamento. Além disso, não foi realizado controle de potência para tirar proveito das
transmissões de curta distância.
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Figura 5. Latência média acumulada variando o valor de λ.

Observa-se também que os protocolos OR-Tree e Delay-Tree apresentam con-
sumo bem semelhante. Porém, o protocolo OR-Tree apresenta o consumo um pouco
menor que o Delay-Tree, cerca de 5% a menos. Essa redução se dá pelo fato do protocolo
OR-Tree não utilizar pacotes de controle para construção das rotas e sim as informações
compartilhadas com a camada MAC. Percebe-se pouca diferença do consumo de energia
nos dois cenários de eventos. Em ambos, o tamanho do ciclo de trabalho é o mesmo, 20%,
o que justifica a pequena diferença.
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Figura 6. Consumo médio de energia variando o valor de λ.

A figura 7 apresenta a quantidade de dados entregues ao sink durante o tempo de
duração dos eventos. Por apresentar um alto valor de latência, o Energy-Tree apresenta
uma baixa taxa de entrega comparada aos demais protocolos. Também é possı́vel verificar
que os protocolos Delay-Tree e OR-Tree apresentaram desempenho bem semelhante. Por
escolher sempre a rota com menor atraso, o protocolo Delay-Tree entrega mais dados,
mas, com o comportamento bem semelhante ao OR-Tree. A esses resultados foi apli-
cado o teste da média zero e foi possı́vel concluir que, para esse cenário, os protocolos
Delay-Tree e OR-Tree apresentam desempenhos similares. Entretanto, pode-se notar que
o aumento na quantidade de eventos também aumentou a taxa de entrega de dados.

Finalmente, os gráficos da figura 8 apresentam os resultados da quantidade de con-
tatos realizados quando a quantidade de eventos é variada. Pode-se observar que dentre
os protocolos avaliados, o que apresenta a menor quantidade de contatos é o OR-Tree.
Isto indica que esse protocolo apresenta melhor desempenho dentre os três, devido ao
fato de manter a taxa de entrega com uma quantidade menor de contatos, com um menor
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Figura 7. Taxa de entrega ao nó sink variando o valor de λ.

consumo de energia, e baixa latência.
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Figura 8. Quantidade de contatos realizados variando o valor de λ.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Esse trabalho apresentou um novo protocolo para camada de roteamento que faz uso da
interação entre camadas com a camada MAC para escolha do próximo salto do pacote.
Foi possı́vel concluir que, com o uso OR-Tree pode-se alcançar economia de energia,
redução na latência, redução na taxa de contatos sem interferir na taxa de entrega. Este
fato indica que o projeto integrado viabiliza a adaptação do roteamento à variação da
topologia, e que a modelagem das RSSFs como redes DTNs é útil para um expressivo
ganho de desempenho nas métricas citadas.

Como direções futuras pretende-se estudar novas técnicas para contornar proble-
mas no roteamento para RSSFs quando levam em conta atrasos e desconexões. Também
é possı́vel estender esse trabalho avaliando o desempenho desses protocolos em cenários
com falhas e também em cenários com outros tipos de eventos tais como: tráfego
contı́nuo, hı́brido e quando os eventos são iniciados pelo observador. Além disso,
pretende-se incluir técnicas de agregação e ajuste do ciclo de trabalho dos nós no pro-
tocolo OR-Tree.
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Abstract. One of the main challenges found in Delay and Disruption Tolerant
Networks is the efficient consumption of energy. Many studies indicate that this
consumption occurs mainly in the neighbour discovery process. There are many
approaches to reduce the energy consumption and increase the lifetime of the
network, however, all the approaches induce a decrease in number of contacts.
In this sense, this work proposes to identify the tradeoff between the number of
contacts and energy consumption during neighbour discovery process. Thus,
a new metric, the probability of lose opportunities of contact, is defined and a
new analytic model is proposed. Later, this model is evaluated and validated
through simulated results, giving new insights into resolution of energy con-
sumption problem.

Resumo. Um dos principais desafios encontrados em Redes Tolerantes a Atra-
sos e Interupções é o consumo eficiente de energia. Trabalhos indicam que
este consumo ocorre principalmente no processo de descoberta de dispositivos
vizinhos. Diversas são as estratégias para reduzir o consumo e garantir um au-
mento no tempo de vida operacional da rede, contudo, estas abordagens trazem
consigo uma redução do número de contatos. Nesse sentido, este trabalho tem
por objetivo identificar a relação custo/benefı́cio do número de contatos entre
dispositivos com o consumo de energia, durante o processo de descoberta de
nós vizinhos. Para isso, uma nova métrica, a probabilidade de perder oportu-
nidades de contato, é definida e um modelo analı́tico é proposto. Posteriormente
este modelo é avaliado e validado a partir de resultados simulados, gerando no-
vas ideias para a resolução do problema de consumo de energia.

1. Introdução
A Internet vem crescendo de forma acelerada. Desde sua concepção até a rede atual,
com aproximadamente 625 milhões de nós [ISC 2009], essa rede tem se tornado a in-
fraestrutura principal de disseminação de conteúdos em escala mundial. Este sucesso é
decorrente principalmente da Arquitetura TCP/IP [Postel 1981] na qual foi desenvolvida,
concebida para operar de forma independente da tecnologia de subrede, permitindo assim
maior flexibilidade, eficiência, robustez e capacidade de suportar diversas aplicações em
diferentes cenários.

Contudo, é consenso entre os pesquisadores, que as premissas adotadas principal-
mente no desenvolvimento dos protocolos da camada de transporte, não são capazes de
suportar novos modelos de comunicação como as Redes Móveis Ad Hoc [Toh 2002], as
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Redes de Sensores [Akyildiz et al. 2002], as Redes Subaquáticas [Akyildiz et al. 2005],
as Redes Veiculares [Luo and Hubaux 2004], dentre outras; gerando portanto um enorme
desafio para compatibilizar as tecnologias existentes com as demandas atuais. Neste con-
texto encontramos as Redes Tolerantes a Atrasos e Interupções.

As Redes Tolerantes a Atrasos e Interupções (DTN’s), tem por objetivo estender
as capacidades do modelo Internet(TCP/IP), resolvendo os problemas oriundos da neces-
sidade de se lidar com a disrupção de enlaces, recursos escassos como energia e poder
computacional, armazenamento restrito, além de altas taxas de perda de pacote, inex-
istência de caminhos fim-a-fim e alta latência.

2. Trabalhos Relacionados
De forma a estudar a dinâmica de uma DTN e verificar a importância do subsistema de
comunicação no consumo de energia, diversos estudos foram elaborados em
[Feeney and Nilsson 2001]. Neste trabalho os autores executaram diversos testes em
equipamentos com interfaces de rede sem fio em uma rede Móvel Ad Hoc e concluiram
que o maior responsável pelo consumo de energia é o subsistema de comunicação, prin-
cipalmente durante uma transmissão de dados.

Para resolver esse problema e aumentar a autonomia da bateria dos nós e o tempo
de vida operacional da rede, foram propostas diversas técnicas. Tais técnicas fazem
parte do que denomina-se Gerenciamento de Energia e podem ser classificadas segundo
seu princı́pio de operação, sendo as principais: (i)técnicas baseadas em mobilidade, (ii)
técnicas direcionadas por dados, (iii) técnicas baseadas em ciclos de trabalho e (iv) técnicas
baseadas no ajuste do alcance do rádio.

A mobilidade permite que os dispositivos se comuniquem com vizinhos mais
próximos através de potências de transmissão menores, utilizando desta forma menos
energia. Entretando, esta premissa pode nem sempre ser verdadeira uma vez que ao
reduzir a potência de transmissão, o número de saltos necessários para que os dados
cheguem ao destino, aumenta. As técnicas de conservação de energia baseadas em mobi-
lidade tem por objetivo encontrar um equilı́brio nessa relação. Nesta classe encontram-se
as redes Mobile Ubiquitous LAN Extensions (MULEs) [Shah et al. 2003] e Message Fer-
ries [Zhao et al. 2004].

A classe de técnicas direcionadas por dados está baseada na ideia de que em
geral, a transmissão de dados é mais dispendiosa em energia do que o processamento
[Schurgers et al. 2002] e que o consumo de energia está diretamente ligado a quantidade
de bits transmitidos. Por isto, esta classe tem como objetivo evitar a aquisição e prin-
cipalmente a transmissão de dados desnecessários, através da compressão ou codificação
[Wang et al. 2005]. Contudo, ao codificar a mensagem no nó fonte e decodificá-la no des-
tino, é necessário um maior processamento dos dados e portanto busca-se um equilı́brio
entre codificação e consumo de processamento.

A classe de técnicas baseada em ciclos de trabalho, segue o princı́pio de que uma
parcela considerável de energia pode ser economizada ao colocar os dispositivos em modo
de conservação de energia. Nesta abordagem, o principal problema está em como balan-
cear os perı́odos de atividade e inatividade de modo a não degradar a performance da
rede.

É consenso entre os pesquisadores que o consumo de energia do subsistema de
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comunicação é uma função da potência do sinal empregado na transmissão. Portanto,
ajustar o alcance dos rádios dos dispositivos é uma alternativa na conservação de energia.
Fundamentadas nesta premissa encontram-se as técnicas baseadas no ajuste do alcance
do rádio. Ajustar o alcance dos rádios garante não apenas a conservação da energia, como
também, uma otimização no reuso espacial, gerando menos ruı́do e interferências. En-
tretanto, quanto menor a potência do sinal transmitido, menores serão as oportunidades
de contato entre dispositivos. Isto resulta em altos retardos e baixa capacidade de trans-
missão.

3. Consumo de energia na descoberta de dispositivos vizinhos
Em [Wang et al. 2007], os autores verificaram que durante a dinâmica de uma DTN, o
mecanismo de descoberta de dispositivos vizinhos, feito através da transmissão de men-
sagens de descoberta (probes) é em conjunto com a transmissão de dados, um dos prin-
cipais processos consumidores de energia. Desta forma, neste trabalho, o termo consumo
de energia irá referir-se ao consumo durante o processo de descoberta de dispositivos vi-
zinhos. Formalmente, seja C(p) a potência consumida na transmissão de uma mensagem
de descoberta(probe) com a intensidade de sinal p, de forma que:

C(p) = ap+ b (1)

Portanto, é assumido que o consumo de energia para a transmissão de um probe
com a potência de sinal p é uma função linear de p. Assim, quanto maior for a intensidade
do sinal sendo transmitido, maior será o consumo do dispositivo. Tal relação está de
acordo com dipositivos reais, como pode ser visto na Figura 1. A figura apresenta dados
de consumo de um dispositivo de comunicação CC1000, obtidos de sua especificação
[CC1000 ].
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Figura 1. Consumo do dispositivo CC1000[CC1000 ] em função da potência do
sinal de transmissão. Os valores foram obtidos utilizando voltagem de 3.6 V e
frequência do sinal de 868 MHz.

De forma a simplificar o modelo, suponha que o tempo de transmissão de um
probe seja de 1 segundo e que portanto, o consumo de energia da transmissão de uma
mensagem de descoberta, dado em joules, seja igual a C(p). Seja t um instante de tempo
qualquer durante a evolução de uma rede e suponha que durante o intervalo [0, t], foram
executados P probes pelo dispositivo n. O consumo total de n até o instante t será dado
por:

Cn,t =
P∑
i=1

C(pi) (2)

Desta forma, o consumo total é função da quantidade de probes executados no
perı́odo de análise, como também da intensidade do sinal utilizado para transmitir tais
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mensagens de descoberta. Desta forma, existem três possibilidades para reduzir o con-
sumo: (i) diminuir o número de probes aumentando o intervalo de tempo entre estes, (ii)
diminuir a intensidade do sinal transmitido ou, (iii) uma combinação destas.

Nestas abordagens, como não é assumido nenhum conhecimento sobre a rede,
reduzir o consumo implica em perder oportunidades de contato, ou seja, nós próximos
podem deixar de estabelecer uma conexão pois não são capazes de identificar-se mutua-
mente, seja porque um probe não foi realizado no momento correto ou porque a potência
dessa mensagem de descoberta não é compatı́vel com a distância entre estes dispositivos.
Entender a relação entre o consumo de energia e as oportunidades de contato é o principal
objetivo deste trabalho.

4. Suposições e Modelos

São vários os modelos necessários para representar a dinâmica de uma Rede Tolerante
a Atrasos e Interupções. Neste trabalho identificamos como principais: o modelo de
propagação do sinal e o modelo de contato entre dispositivos.

4.1. Modelos de Propagação do Sinal
Modelar de forma correta a propagação de um sinal é um fator crı́tico ao analisar redes
sem fio, uma vez que determinar quando uma comunicação é realizada com sucesso é
dependente de fatores como umidade, obstáculos, multipercurso, mobilidade entre ou-
tros. Contudo, como cada enlace de comunicação pode encontrar condições diferentes,
seria intratável definir em uma única equação toda a atenuação durante o caminho(path
loss). Por isso, são encontrados na literatura [Sarkar et al. 2003] diferentes modelos, para
diferentes tipos de canais, sob diversas condições.

Neste trabalho será utilizado o modelo de Friis[Friis 1946], não com o objetivo de
caracterizar completamente a propagação, mas sim, determinar o alcance do sinal trans-
mitido por um dispositivo, permitindo desta forma calcular quando dois ou mais nós são
capazes de estabelecer um enlace de comunicação.

A atenuação em espaço-livre é a única prevista no modelo de Friis. Neste modelo,
a potência do sinal recebido a uma distância d do ponto emissor pode ser calculada por:

Prx(d) = Ptx(
λ

4πd
)2 (3)

Onde Prx e Ptx são respectivamente as potências de recepção e transmissão medi-
das em Watts(w) e λ é o comprimento de onda em metros(m). Este modelo ainda supõe:
(i) a existência de uma linha de visão entre as antenas(line-of-sight), (ii)que não existe o
efeito de multi-caminho, (iii) que as antenas estejam devidamente alinhadas e polarizadas
e (iv) antenas isotrópicas.

Uma vez determinada a forma com a qual se propaga o sinal, é necessário verificar
se este alcança o nı́vel de serviço ou nı́vel de sinal necessário na recepção. O limiar de
audição β, representa o menor valor para a relação Sinal-Ruı́do, a partir da qual é possı́vel
distinguir o sinal recebido do ruı́do ambiente e geralmente é expresso em função da taxa
de erro de bits(BER), da frequência de operação e da modulação utilizada. Este valor pode
ser também encontrado nas especificações dos dispositivos de comunicação na forma de

440 Anais



menor potência de sinal distinguı́vel de ruı́do, usualmente denominada de sensitividade e
dada em mW.

Portanto, o modelo de propagação de Friis, em uma superfı́cie bidimensional,
basicamente representa a potência do sinal em função da distância, através de zonas
cı́rculares equipotentes centradas no dispositivo emissor. Quando maior a distância em
relação ao dispositivo emissor, menor será a potência recebida. Desta forma, é possı́vel
estabelecer uma área de transmissão máxima para um dispositivo ni, Ani,max, determi-
nada pela sensitividade β e pela máxima potência de transmissão empregada pelo rádio
Ptx,max: Amax = πR2

max (4)

onde Rmax é dado por:

Rmax =
λ

4π

√
Ptx,max
β

(5)

Além da área de transmissão máxima, é possı́vel estabelecer também a área de
transmissão efetiva para um dispositivo ni, Ani,ef (p), que pode ser obtida de forma seme-
lhante a área de cobertura, através da utilização das equações 4 e 5, substituindo apenas a
máxima potência de transmissão Ptx,max pela potência p efetivamente empregada em um
dado instante.
4.2. Modelo de Contatos entre Dispositivos
Um dos principais processos a ser avalido em uma Rede Tolerantes a Atrasos e Interupções
é o processo de contato entre dois dispositivos. É a partir desse processo, que são obtidas
diversas métricas importantes na avaliação de desempenho de tais redes.

Por se tratar de um tema recente, ainda não existe consenso quanto a definição de
contato. Em sua forma mais usual, encontrada em [Chaintreau et al. 2007], o termo con-
tato é definido como o intervalo de tempo no qual os dispositivos trocam mensagens ou
são capazes de identificar seus pares. Embora diversos trabalhos adotem esta abordagem,
são encontrados na literatura definições variadas.

Em [Srinivasan et al. 2006], os autores definem contato como a coexistência de
inscrições de alunos em disciplinas em uma universidade, desta forma, se dois ou mais
alunos estão matriculados em cursos no mesmo horário, estes estarão em contato. Em
[Kim et al. 2006], os autores utilizam traces de dispositivos em uma rede 802.11 com
infraestrutura, obtidos em um campus da Universidade de Dartmounth para identificar o
processo de contato entre os nós e definem que dois dispositivos estão em contato caso
estejam simultaneamente conectados ao mesmo ponto de acesso.

Neste trabalho, o termo contato terá uma nova abordagem. SejaN = n1, n2, . . . , nk
o conjunto de dispositivos em estudo, de forma que |N | = k seja a quantidade total dispo-
sitivos. Suponha que os dipositivos sem fio ni estejam dispostos segundo uma distribuição
uniforme na área em estudo S e que a densidade de nós por área seja ρ.

Seja Pos(ni, t) a posição do dispositivo ni no instante de tempo t. Suponha ainda
que o movimento dos dispositivos é definido por um modelo de mobilidade que mantenha
esta distribuição uniforme. Assuma que todo dispositivo explora o ambiente segundo al-
gum algoritmo de descoberta. Quando um dispositivo ni envia uma mensagem de desco-
berta (um probe), todos os demais dispositivos que recebem esta mensagem respondem
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com outra mensagem, de reconhecimento. Baseado nesta troca de dados, os dispositivos
decidem se devem estabelecer uma conexão.

Em um instante de tempo t, um dispositivo ni estabelece uma Oportunidade de
Contato com outro dispositivo qualquer nj , quando nj encontra-se na máxima área de
cobertura de ni, Ani,max, definida pela utilização da máxima potência de transmissão
Pni,max. Posto de outra forma, seja Opt(ni, nj) a variável aleatória que representa a opor-
tunidade de contato do nó ni com outro nó qualquer nj no instante t:

Opt(ni, nj) =

{
1 se Pos(nj, t) ∈ Ani,max;
0 caso contrário. (6)

Para um dado par (ni, nj), seja τi e υi os instantes em que uma oportunidade de contato
é respectivamente iniciada e finalizada. Os intervalos, ∆i = υi − τi, são denominado
intervalos de contato. Suponha que as durações desses intervalos ∆i sejam variáveis
aleatórias independentes e identicamente distribuidas, com Função de Distribuição Cu-
mulativa (FDC), F∆(x) = P [∆ < x] =

∫ x
0
f∆(x)dx e média E[∆] = 1

µ
.

Portanto, um Contato ou Oportunidade de Contato, indica quando uma comunicação
pode ocorrer. Para que os dispositivos realmente estabeleçam um enlace de comunicação
é necessário que durante esta oportunidade, troquem mensagens de descoberta utilizando
potências de transmissão compatı́veis com a distância na qual estão seus pares.

Desta forma, um nó nk identificará uma oportunidade de contato com o nó nj , se
durante esta oportunidade, ∆i, uma mensagem de descoberta com potência de transmissão
p for enviada e Pos(nj, t) ∈ Ank,ef (p). Neste caso também é possı́vel definir uma variável
aleatória Dt,p(nk, nj), que representa este evento de descoberta dado que nk e nj estejam
em um intervalo de contato:

Dt,p(nk, nj) =

{
1 se Pos(nj, t) ∈ Ank,ef (p);
0 caso contrário. (7)

Seja ainda Θi o intervalo de tempo entre dois contatos consecutivos, ∆i e ∆i+1,
ou seja, Θi = τi+1−υi. Estes intervalos são denominados tempo entre contatos. Suponha
que as durações destes intervalos sejam também variáveis aleatórias independentes e iden-
ticamente distribuidas, com FDC FΘ(x) = P [Θ < x] =

∫ x
0
fΘ(x)dx e média E[Θ] = 1

ν
.

É importante notar que por serem variáveis independentes e identicamente dis-
tribuidas (i.i.d), os ı́ndices i de ∆i e Θi podem ser desconsiderados sem perda de gene-
ralidade. Para um par de dispositivos quaisquer, (ni, nj), durante um intervalo de con-
tato ∆, se nenhum dispositivo enviar um probe, este contato não será identificado e a
Oportunidade de Contato será perdida. Além disso, mesmo que um probe seja enviado, é
necessário que esta mensagem de descoberta seja transmitida com uma potência suficiente
para que seja recebida.

Existem diversas formas de executar probes em um intervalo de tempo. Dentre
todas as estratégias de descoberta, considere aquela em que os probes são executados em
intervalos de tempos constantes T . Além disso, suponha que cada probe seja transmitido
com uma potência 0 ≤ p ≤ Pmax.

Seja Γ a variável aleatória que indica a probabilidade de perder uma oportunidade
de contato. Para encontrar P [Γ], é preciso determinar a quantidade de probes que ocorrem
em um intervalo de contato. Sob a polı́tica de probes constantes, seja Ω a variável aleatória
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que representa o número de probes executados durante o intervalo de contato ∆, por um
dos dispositivos. É possı́vel encontrar a distribuição de Ω, P [Ω = n], ao se condicionar
esta probabilidade no tamanho do intervalo ∆ e observar que Ω ≈ ∆

T
. Desta forma:

P [Ω = n] =

∫ ∞
0

P [Ω = n | x ≤ ∆ < x+ dx]f∆(x)dx (8)

A probabilidade P [Ω = n | x ≤ ∆ < x+ dx] pode ser encontrada aplicando-se a mesma
técnica utilizada no trabalho [Grout 2001]. Por ser uma variável inteira, o valor exato de
Ω será dado por uma aproximação de Ω ≈ x

T
. Dependendo do instante em que o contato

for iniciado, a variável Ω pode assumir os valores, Ω = b x
T
c ou Ω = b x

T
c+ 1, como pode

ser visto na Figura 2.
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Contato
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t
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t
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t
0

Figura 2. Aproximação do valor da variável inteira Ω = C
T . Dependendo do ins-

tante em que o contato for iniciado, a variável Ω será b x
T c ou b x

T c+ 1

Portanto, condicionando novamente esta probabilidade, ao inicio do intervalo de
contato, e supondo que este instante de inı́cio é distribuido uniformemente entre dois
intervalos de probe, ou seja, no intervalo [0, T ], temos que:

P [Ω = n | x ≤ ∆ < x+ dx] =


0 se x

T
≤ (n− 1);

x
T
− n+ 1 se (n− 1) ≤ x

T
< n;

n− x
T

+ 1 se n ≤ x
T
< (n+ 1);

0 se x
T
≥ n+ 1 .

(9)

Substituindo a Equação 9 na Equação 8 e observando que a P [Ω = n | x ≤ ∆ <
x+ dx] é diferente de zero apenas no intervalo [n− 1, n+ 1), teremos que a distribuição
do número de probes em um intervalo de contato será dada por:

P [Ω = n] =

∫ ∞
0

P [Ω = n | x ≤ ∆ < x+ dx]f∆(x)dx (10)

=

∫ n

n−1

(
x

T
− n+ 1)f∆(x)dx +

∫ n+1

n

(n− x

T
+ 1)f∆(x)dx (11)

É importante observar que a Equação 9 é simétrica em relação a n, exceto quando
n = 0 e portanto, precisamos considerar este caso separadamente. A variável Ω será
igual a zero apenas quando o intervalo de contato for menor que um intervalo de probes,
∆ ≤ T , portanto:

P [Ω = 0] =
1

T

∫ T

0

(T − x)f∆(x)dx (12)

Uma vez encontrada a distribuição de Ω, é possı́vel determinar a probabilidade de perder
uma oportunidade de contato para um intervalo de contato qualquer. Para isto, basta
condicionar P [Γ] no número de probes executados no intervalo Ω:
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P [Γ] = P [Γ | Ω = 0]P [Ω = 0] +
∞∑
n=1

P [Γ | Ω = n]P [Ω = n] (13)

A probabilidade de perder uma oportunidade de contato, dado que nenhum probe é execu-
tado, P [Γ | Ω = 0] = 1, ou seja, se não houver um probe, o contato sempre será perdido.
Caso Ω ≥ 1, o contato não será detectado se em cada probe a potência de transmissão
não for suficiente para alcançar o dispositivo vizinho. Desta forma P [Γ | Ω = n] | n ≥ 1
é dado por:

P [Γ | Ω ≥ 1] =
∞∑
n=1

(
n

0

)
P [D = 1]0P [D = 0]n−0P [Ω = n] (14)

=
∞∑
n=1

P [D = 0]nP [Ω = n] (15)

Portanto a probabilidade de perder uma oportunidade de contato, será igual a:

P [Γ] = P [Ω = 0] +
∞∑
n=1

P [D = 0]nP [Ω = n] (16)

Para encontrar P [D = 0] é necessário observar que, dado que os dispositivos estão em
um intervalo de contato, uma mensagem de descoberta do dispositivo ni não alcançará o
nó nj se e somente se Pos(nj, t) 6∈ Ani,ef (p). Como a distribuição dos dispositivos pela
área de estudo S é considerada uniforme, a probabilidade de uma descoberta de ni não
ocorrer é dada por:

P [Dt,p = 0] = 1− Ani,ef (pt)

Ani,max

(17)

= 1−
√

pt
Pmax

(18)

Este modelo é uma generalização do modelo proposto em [Wang et al. 2007].
Nesse trabalho os autores também calculam a probabilidade de perder uma oportunidade
de contato Pmiss, contudo, em seu cenário, não é possı́vel variar a potência de transmissão
utilizada na descoberta de um dispositivo vizinho. Comparando-se os dois modelos e
restringindo-se a variação da potência de transmissão à potência máxima, a probabilidade
de não haver descoberta P [Dt,p = 0] passa a ser zero e portanto P [Γ] = P [Ω = 0] =
Pmiss.

A probabilidade de perder uma oportunidade de contato é uma métrica importante
na avaliação de desempenho de redes tolerantes a atrasos e interrupções, principalmente,
no estudo da redução do consumo de energia. Pela Equação 16, verifica-se que a pro-
babilidade de perder uma oportunidade de contato está relacionada com a distribuição
dos tempos de contato ∆, com a potência de transmissão efetiva e com o intervalo entre
probes.

Além disso, analisando o modelo proposto, é nı́tida a existência de uma relação
custo/benefı́cio entre a probabilidade de perder uma oportunidade de contato e o consumo
de energia. Quando o consumo é máximo, ou seja, a potência de transmissão utilizada
é a máxima, a probabilidade de não haver descobertas é zero, P [D = 0] = 0 e por-
tanto a probabilida de perder uma oportunidade de contato é mı́nima P [Γ] = P [Ω = 0],
ocorrendo apenas para contatos com durações menores que o intervalo entre probes.
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Por outro lado, quando o consumo é mı́nimo, ou seja, a potência de transmissão
utilizada é zero, a probabilidade de não ocorrer descoberta é máxima, P [D = 0] = 1,
e a probabilida de perder uma oportunidade de contato será máxima P [Γ] = P [Ω =
0] +

∑∞
n=1 P [Ω = n] = 1.

5. Aplicação do Modelo Proposto
Nesta seção, serão analisados os resultados da aplicação do modelo proposto na Seção
4.2, ao supor uma distribuição exponencial para o intervalo de contato entre dispositivos.
Além disso, os resultados do modelo analı́tico serão comparados aos resultados obtidos
por simulação, com o objetivo de testar sua acurácia.

A distribuição exponencial tem sido adotada para representar o tempo de contato e
entre contatos em diversos estudos, [Grossglauser and Tse 2002] e [Groenevelt et al. 2005],
principalmente por tornar os modelos e cálculos mais tratáveis. Além disso, essa suposição
é suportada por simulações numéricas, com o modelo de mobilidade Random Waypoint,
realizados em[Sharma et al. 2007].

Supondo que o intervalo de contato entre dispositivos seja distribuı́do exponen-
cialmente, terı́amos que F∆(x) = P [∆ < x] = 1 − e−µx. Utilizando a Equação 16, a
probabilidade de perder uma oportunidade de contato P [Γ] seria dada por:

P [Γ] =
e−µT − 1 + µT

µT
+

2(cosh(µT )− 1)

µT

e−µT (1−
√

p
PMax

)

1− (e−µT (1−
√

p
PMax

))
(19)
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Figura 3. Probabilidade de perder uma oportunidade de contato P [Γ] em função
de µT e p

Pmax

Como discutido na Seção 2, a diminuição do consumo de energia durante a desco-
berta de nós vizinhos possui três abordagens principais, (i) diminuir o número de probes
aumentando o intervalo de tempo entre estes ou, (ii) diminuir a intensidade do sinal trans-
mitido ou (iii) uma combinação destas. Isto é evidenciado pela Equação 19 em que é
possı́vel verificar que a probabilidade de perder uma oportunidade de contato P [Γ] é uma
função de µT e da relação entre a potência efetiva p e potência máxima Pmax.

Pela abordagem (i), o consumo de energia poderia ser reduzido, aumentando-se o
intervalo entre probes T . Para uma taxa de contatos µ constante, isto implica em aumentar
a relação µT , que representa o número médio de contatos que ocorre em um intervalo en-
tre probes, e consequentemente, implica também em aumentar a probabilidade de perder
um contato. Na Figura 4-(a), é possı́vel observar o comportamento de P [Γ] em função de
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, para diferentes valores de µT .

µT , para diferentes valores de p/Pmax. Para pequenos valores de µT , quando o intervalo
de contato é maior que o intervalo entre probes, P [Γ] está próximo de zero. Isto ocorre
pois serão executados diversos probes em um intervalo de contato e portanto, a probabi-
lidade de perder essa oportunidade diminui. É possı́vel notar ainda que quando maior a
relação p

Pmax
menor a probabilidade de perder um contato.

Pela abordagem (ii), o consumo de energia pode ser reduzido, diminuindo-se a
potência efetiva de transmissão do sinal de uma mensagem de descoberta e utilizando-se
apenas uma fração da potência máxima Pmax. Quanto menor for essa relação, menor
o consumo e maior a probabilidade de perder uma oportunidade de contato. Na Figura
4-(b), é possı́vel verificar tal fato. Também é possı́vel ver que para pequenos valores de
µT , a curva P [Γ] apresenta um ’joelho’ acentuado que vai sendo desfeito a medida que
os valores µT aumentam. Este comportamento possibilita reduzir o consumo de energia
sem que a probabilidade de perda aumente demasiadamente. Na Figura 5 verifica-se que
para um valor de µT = 0.10, em que o tempo médio de contato é dez vezes o intervalo
entre probes, uma redução da potência efetiva para 0.8 de seu valor total, o que equivale a
redução do consumo em 20%, aumentaria a probabilidade de perder novas oportunidades
de contato em apenas 1%. Quando µT possui um valor de 1.00, um redução de consumo
de 20% aumenta a probabilidade de perder novas oportunidades em aproximadamente
5%.
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Figura 5. Probabilidade de perder uma oportunidade de contato P [Γ] em função
de p

Pmax
, quando µT = 0.10. É possı́vel observar que uma redução de consumo

de 20% implica em um aumento da probabilidade de perder novas oportunidades
de contato em apenas 1%. Quando µT possui um valor de 1.00, um redução de
consumo de 20% aumenta a probabilidade de perder novas oportunidades em
aproximadamente 5%.
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6. Validação do Modelo por Simulação
Com o objetivo de validar o modelo proposto, um simulador orietado a eventos discre-
tos foi desenvolvido. A implementação deste novo simulador foi necessária, pois os si-
muladores já existentes, NS-2[NS-2 ] e The ONE[Keränen et al. 2009], não suportam as
variações nas potências de transmissão de seus dispositivos durante a descoberta de nós
vizinhos, caracterı́stica essencial ao estudo.

Ao simular a dinâmica de uma DTN, diversos parâmetros são necessários para ca-
racterizar o cenário, como número de dispositivos móveis, dimensões da região de estudo,
o modelo de mobilidade dos nós, caracterı́sticas do rádio como potência máxima de trans-
missão, sensitividade do rádio, ruı́do do ambiente etc. Estes parâmetros devem ser esco-
lhidos cuidadosamente pois podem comprometer os resultados obtidos. Para escolher os
parâmetros do cenário, de forma que estes estejam o mais próximo de um cenário real, foi
aplicada a técnica de ajuste de parâmetros desenvolvida em [Carlos A. V. Campos 2009a],
em dados de movimentação reais obtidos em [Carlos A. V. Campos 2009b]. Os parâmetros
de caracterização do rádio foram retirados da especificação[CC2420 ] do transmissor
CC2420 utilizado em diversos dispositivos móveis. Todos os parâmetros utilizados nas
simulações podem ser visualizados na Tabela 1.

Parâmetros da Simulação

Característica do Cenário Características do Rádio e Sinal

Modelo de mobilidade: RandomWaypoint Potência Máxima de Tx.: 0.1 dBm

Velocidade Máxima: 1,52 m/s Sensitividade da antena:  -85 dBm

Velocidade Mínima: 1,58 m/s Frequência: 2,4 GHz

Tempo de Pausa: 0 s Comprimento de Onda: 0,125 m

Dimensões da região: 600x800 m²

Número de Dispositivos: 100

Tabela 1. Parâmetros utilizados na simulação. Estes parâmetros foram
obtidos atravéz da técnica de ajuste de parâmetros desenvolvida em
[Carlos A. V. Campos 2009a], em dados de movimentação reais obtidos em
[Carlos A. V. Campos 2009b]. Os parâmetros de caracterização do rádio foram
obtidos das especificações do transmissor [CC2420 ].

É importante notar que para simplificar a análise, supomos que os dispositivos
possuı́am durante toda a simulação, a mesma potência máxima de transmissão e uti-
lizavam a mesma potência efetiva. Nas Figuras 6-(a) e 6-(b), podem ser observadas as
projeções de P [Γ] sobre os eixo p

Pmax
e µT . É possı́vel verificar que os resultados obtidos

por simulação são semelhantes aos resultados do modelo proposto.

Os pequenos erros em relação ao modelo advém das suposições realizadas. Por
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exemplo, embora a escolha dos parâmetros tenha sido feita de forma a ajustar o trace
sintético ao trace real, não foi possı́vel determinar a priori a distribuição dos tempos de
contato entre dispositivos, sendo esta avaliação feita após a simulação. Para tal avaliação
foram obtidos o tempo médio de contato e a Função de Distribuição Cumulativa Empı́rica
dos tempos de contato. O tempo de contato médio foi de 49.7863 segundos, tendo por-
tanto, taxa de 0.0200858 contatos por segundo.

A Função de Distribuição Cumulativa Empı́rica obtida é semelhante a distribuição
exponencial, como pode ser visto na Figura 7-(a). Contudo, uma das diferenças obser-
vadas entre a Distribuição Exponencial e a ditribuição empı́rica é que esta última, apre-
senta probabilidades maiores para contatos de pequena duração. Tal fato implicando em
um aumento da probabilidade de perda para grandes intervalos entre probes e uma redução
desta probabilidade para pequenos intervalos. O que é confirmado pela Figura 6-(b).

Além da suposição de tempos de contatos com distribuições exponenciais, outra
hipótese importante do modelo é a de uma distribuição espacial uniforme dos nós pela
área de simulação. Em conformidade com outros estudos [Alexandre M. da Silva 2004],
a distribuição espacial obtida com o modelo de mobilidade Random Waypoint, apresentou
uma concentração no centro da região de simulação, como pode ser visto na Figura 7-(b).
Tal fato também serve para explicar as variações encontradas entre os resultados analı́ticos
e simulados. Contudo, tais variações não chegam a invalidar o modelo proposto.

7. Conclusão
O problema de conservação de energia é um dos principais desafios encontrados em Redes
Tolerantes a Atrasos e Interupções. Desta forma, entender como ocorre o consumo em
tais redes é de fundamental importância.

Em [Wang et al. 2007] foi verificado que o mecanismo de descoberta de dispositi-
vos vizinhos, que emprega a transmissão de mensagens de descoberta é um dos principais
processos consumidores de energia. Portanto modelar esse processo de forma correta é
essencial para entender a relação custo/benefı́cio entre o consumo de energia e as oportu-
nidades de contato.

O principal objetivo deste trabalho foi de analisar o processo de descoberta de
dispositivos vizinhos e avaliá-lo com relação ao consumo. Para isso foi definida uma nova
métrica, a Probabilidade de Perder uma Oportunidade de Contato, calculada através de
um modelo analı́tico. Também foram realizadas diversas simulações com o objetivo de
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validar o modelo proposto e testar sua acurácia.

Os resultados obtidos pela aplicação do modelo a uma distribuição exponencial
dos tempos de contato confirmaram a relação custo/benefı́cio entre o consumo de energia
e as oportunidades de contato. Estes também mostraram-se semelhantes aos resultados
obtidos por simulação para o mesmo cenário, validando o modelo. Além disso, como
visto na Figura 5, o modelo sugere que é possı́vel reduzir significativamente o consumo de
energia, evitando um aumento demasiado da probabilidade de perder novas oportunidades
de contato.
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a adequação dos parâmetros envolvidos com base em dados reais. In 27 Simpósio
Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuı́dos - SBRC - Refice/PE.

Carlos A. V. Campos, Rafael L. Bezerra, T. S. A. L. F. M. d. M. (2009b). An analysis of
human mobility using real traces. In EEE Wireless Communications and Networking
Conference - WCNC.

CC1000. Cc1000 datasheet - single chip very low power rf transceiver.

CC2420. Cc2420 datasheet - 2.4 ghz ieee 802.15.4 / zigbee-ready rf transceiver.

Chaintreau, A., Hui, P., Crowcroft, J., Diot, C., Gass, R., and Scott, J. (2007). Impact of
human mobility on opportunistic forwarding algorithms. IEEE Transactions on Mobile
Computing, 6(6):606–620.

Feeney, L. M. and Nilsson, M. (2001). Investigating the energy consumption of a wireless
network interface in an ad hoc networking environment. In INFOCOM 2001. Twen-
tieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies.
Proceedings. IEEE, volume 3, pages 1548–1557 vol.3.

Friis, H. T. (1946). A note on a simple transmission formula. Proceedings of the IRE,
34(5):254–256.

Groenevelt, R., Nain, P., and Koole, G. (2005). Message delay in manet. SIGMETRICS
Perform. Eval. Rev., 33(1):412–413.

Grossglauser, M. and Tse, D. N. C. (2002). Mobility increases the capacity of ad hoc
wireless networks. IEEE/ACM Trans. Netw., 10(4):477–486.

Grout, V. (2001). Measuring network traffic: The hidden distribution. In Mathematics
Today: Bulletin of the Institute of Mathematics and its Applications, volume 6, pages
86–97.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 449



ISC (2009). Isc domain survey: Number of internet hosts.
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Abstract. In this paper we propose APRP-Group, a new routing protocol for
Delay Tolerant Networks (DTN) based in the number of meetings with other
nodes over a time interval (named delivery potential). This protocol, an im-
provement of APRP and APRP-Ack, identifies clusters of nodes with similar
potential, and considers the cluster potential in the forwarding decision. In
comparison to Spray and Wait, APRP-Group presents, in sparse networks, re-
ducing the overhead (up to 20 %) and increasing in delivery rate (up to 9 %) at
the price of an increase in delivery delay (up to 22 %).

Resumo. Neste artigoé proposto o APRP-Group, um novo protocolo de rote-
amento para Redes Tolerantes a Atrasos (DTN) que se baseia no número de
encontros com outros nodos em um perı́odo de tempo (chamado de potencial
de entrega). Esse protocolo, uma melhoria do APRP e do APRP-Ack, busca
identificar grupos de nodos com potencial de entrega similares e utiliza os po-
tenciais desses grupos para decidir sobre o repasse das mensagens. Compa-
rado ao Spray and Wait, o APRP-Group apresenta, em redes esparsas, redução
de overhead (até 20%) e aumento na taxa de entrega (até 9%) ao custo de um
aumento no atraso de entrega (até 22%).

1. Introdução

Assim como as redesad hoc, as redes DTN (Delay Tolerant Network) são formadas
por múltiplos nodos que se comunicam sem a necessidade de estações base ou de uma
rede com infra-estrutura fixa pré-existente. Contudo, segundo [Jain et al. 2004], as des-
conex̃oes nas redes DTN são frequentes, muitas vezes não existindo um caminho entre
uma origem e um destino que desejem se comunicar. As principais razões mencionadas
na literatura para as desconexões s̃ao a mobilidade dos nodos e a operação em ambientes
hostis [Zhang 2006]. De acordo com [Spyropoulos et al. 2008], as redes DTN podem ser
aplicadas nos seguintes cenários: redes de sensores que monitoram a vida selvagem, re-
des militares, redesad hocveiculares (VANETs), redes para fornecer acesso a Internet de
baixo custo a comunidades remotas, entre outras.

A falta de conectividade entre os nodos tambémé considerada em redesad hoc,
entretanto a abordagem utilizadaé diferente. Para resolver o roteamento em redesad
hoc, sup̃oe-se que um caminho contemporâneo v́alido entre origem e destinóe posśıvel.
Diversos protocolos foram especificados para tais redes, como: AODV, DSR e DSDV
[Liu and Kaiser 2005]. Tais protocolos são variaç̃oes de protocolos de roteamento para
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redes tradicionais e utilizam o mecanismostore and forwardno repasse das mensagens.
Por outro lado, nas redes DTN esse mecanismo não funciona adequadamente, dada a
inexist̂encia de caminhos contemporâneos de comunicação entre os nodos. O mecanismo
utilizado em DTNé chamado destore-carry-forward[Zhang 2006], segundo o qual um
nodo, ao receber uma mensagem, pode armazená-la at́e encontrar outro nodo propı́cio
para o repasse em direção ao destinatário.

Segundo [Zhang 2006], os protocolos de roteamento utilizados nas redes DTN
podem ser divididos em determinı́sticos e estoćasticos. Os determinı́sticos consideram
que as mudanças topológicas s̃ao conhecidas no tempo e pode-se calcular as jornadas das
mensagensa priori [Bui-Xuan et al. 2003]. J́a nos protocolos estocásticos as mudanças
topológicas ñao s̃ao conhecidasa priori e surgem t́ecnicas para tentar aumentar a proba-
bilidade de sucesso no roteamento, utilizando conhecimento histórico do comportamento
da rede para tomar a decisão.

A literatura apresenta diversos trabalhos que propõem formas de roteamento es-
tocástico para redes DTN, como em [Abdulla and Simon 2007], [Lindgren et al. 2003],
[Spyropoulos et al. 2008] e [Vahdat and Becker 2000]. Entretanto, o problema de rotea-
mento em redes DTN ainda está em aberto e formas mais eficientes têm sido investigadas.

Em trabalho pŕevio [Nunes and Dotti 2009, Nunes et al. 2009], foram propostos
dois protocolos para redes DTN estocásticas: o APRP (Adaptive Potential Routing Pro-
tocol) e o APRP-Ack, sendo que esteúltimo usa mensagens de confirmação para libe-
rar espaço de armazenamento em nodos intermediários. Ambos utilizam como principal
informaç̃ao para decis̃ao sobre o roteamento o número de encontros em que os nodos
est̃ao envolvidos em um perı́odo de tempo (chamado de “potencial de entrega”). Assim,
os nodos priorizam o repasse de pacotes a nodos com mais alto potencial, aumentando
a probabilidade da mensagem ser entregue ao destino. Conforme Seção 3, o APRP-Ack
tem melhoreśındices de desempenho que o APRP e, quando comparado a outros proto-
colos referenciados na literatura, tem uma maior taxa de entrega, gerando menos cópias
de mensagens na rede. Entretanto, o atraso médio na entrega das mensagensé um pouco
maior, j́a que o repasse não acontece imediatamente no próximo encontro com outro nodo,
mas depende também do nodo encontrado ter maior potencial de entrega.

Neste artigo,́e proposta uma nova estratégia de roteamento, chamada de APRP-
Group, tamb́em baseada no potencial de entrega dos nodos. Esta estratégia visa diminuir
o atraso ḿedio na entrega, sem prejudicar a taxa de entrega das mensagens.

Conforme discutido na Seção 4, observa-se que dependendo da movimentação,
indicada pela velocidade dos nodos, existem nodos com valores de potenciais de entrega
agrupados. A estratégia de roteamento aqui proposta se utiliza dessa caracterı́stica, agru-
pando logicamente nodos com potenciais de entrega semelhantes e definindo uma nova
estrat́egia de repasse baseada nestes grupos. Além disso, com o objetivo de aumentar a
disseminaç̃ao de mensagens na rede, um novo mecanismo para administração de ćopias
de uma mensagem foi definido. O APRP-Group apresenta uma redução significativa no
atraso (de até 31%) se comparado ao APRP-Ack, além de aumentar ou manter a taxa de
entrega das mensagens. Já em comparaç̃ao aoSpray and Wait, um dos principais proto-
colos para DTN apresentado na literatura, o APRP-Group desempenha de forma análoga
em redes densas e melhor em redes esparsas. Em redes esparsas o APRP-Group apresenta
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reduç̃ao deoverhead1 (at́e 20%) e aumento na taxa de entrega (até 9%) ao custo de um
aumento no atraso de entrega (até 22%).

Este artigo está organizado como segue. A Seção 2 descreve trabalhos relacio-
nados. A Seç̃ao 3 descreve o protocolo APRP e o APRP-Ack. A Seção 4 apresenta o
mecanismo utilizado para agrupar nodos de acordo com o potencial de entrega. A Seção
5 descreve o APRP-Group, apresentando a estratégia de repasses utilizada. A Seção 6
discute os resultados obtidos por simulação para dois e três tipos de nodos, apresentando
as seguintes ḿetricas: atraso na entrega das mensagens, probabilidade de mensagens en-
tregues e ńumero de ćopias na rede. Por fim, a Seção 7 apresenta as conclusões e discute
trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta vários estudos que propõem mecanismos diferentes para realizar o
roteamento em redes DTN. Um exemplo de protocoloé o PRoPHET (Probabilistic Rou-
ting Protocol using History of Encounters and Transitivity) [Lindgren et al. 2003]. Esse
protocolo usa uma ḿetrica probabiĺıstica que indica a capacidade de um nodo entregar
uma mensagem para um outro nodo especı́fico. Tal ḿetricaé chamada de previsibilidade
de entrega.

Vários protocolos baseados no PRoPHET podem ser encontrados na litera-
tura. Um exemploé o protocolo MV (Meeting Visit) [Burns et al. 2005], que tem
o objetivo de aprender a frequência de encontros entre pares de nodos e suas visi-
tas em regĩoes geogŕaficas particulares. A história de contatośe tamb́em usada em
[Oliveira and Albuquerque 2009].

O MaxProp [Burgess et al. 2006] estima a probabilidade de entrega, semelhante
ao PRoPHET, a quaĺe usada para indicar as mensagens que deveriam ser transmitidas
primeiro. Diferentemente dos protocolos de roteamento mencionados acima, toda men-
sagem entregue para o destinatário é notificada com umacknowledgement, o qualé re-
plicado para todos os nodos da rede. NoPredict and Relay(PER) [Yuan et al. 2009], os
nodos determinam a distribuição de probabilidade dos tempos de contato futuros e esco-
lhem um pŕoximohopapropriado com o objetivo de melhorar a probabilidade de entrega.

Nos protocolos mencionados o custo de manutenção das informaç̃oes topoĺogicas
em termos de comunicação e armazenamentóe consideŕavel, uma vez que os mesmos
acumulam informaç̃oes sobre os nodos da rede e rotas para alcançá-los. Por outro lado,
existem abordagens mais simplistas que não armazenam esse tipo de informação e, con-
sequentemente, realizam sua decisão de repasse com base em polı́ticas de roteamento
e informaç̃oes locais aos nodos que se encontram. Dessa forma, nenhuma informação
topológicaé mantida nos nodos.

A estrat́egia de Transmissão Direta [Abdulla and Simon 2007]́e considerada a
mais simples e visa entregar as mensagens fazendo uma entrega direta ao destino.
Al ém dessa, a estratégia deflooding tamb́em é usada, de uma forma restrita, por mui-
tos protocolos. Um exemplo de protocolo que usaflooding é chamado de Epidêmico
[Vahdat and Becker 2000]. A operação desse protocolóe semelhante a uma doença
epid̂emica: as mensagens são repassadas aos nodos encontrados.

1Considera-seoverheadneste texto o ńumero de ćopias geradas na rede para cada mensagem criada.
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OSpray and Wait[Spyropoulos et al. 2008] propõe uma abordagem para controlar
o floodinglimitando o ńumero de ćopias da mensagem na rede. Para cada mensagem, um
nodo pode copiá-la na redeC vezes, ondeC é configurado. Assim que todas as cópias
forem distribúıdas, cada ćopia pode ser entregue somente de forma direta ao destino.
Uma variaç̃ao doSpray and Wait́e chamada de DASW (Density-Aware Spray-and-Wait)
[Tournoux et al. 2009]. Esse protocolo tenta definir o número de ćopias da mensagem
que pode ser espalhada pela rede.

Um outro protocolo que usa informações locais para decidir sobre o repasse das
mensagenśe chamado deRapid [Balasubramanian et al. 2007]. Este protocolo deter-
mina, a cada oportunidade de transferência, se a replicação da mensagem justifica o uso
dos recursos. ORapidcontrola o ńumero de ćopias de uma mensagem e dá uma prio-
ridade mais alta para as mensagens que foram repassadas em menos tempo, removendo
primeiro dobuffermensagens com prioridade mais baixa.

A única menç̃ao encontrada ao uso de agrupamento em redes DTN refere-se a
identificaç̃ao de grupos de nodos fisicamente próximos. Um protocolo de roteamento
para DTN que usa a ideia de grupoé chamado de HYMAD [Whitbeck and Conan 2009].
De acordo com [Whitbeck and Conan 2009], HYMAD periodicamente procura mudanças
na topologia da rede e constrói grupos disjuntos temporários de nodos conectados. O
roteamento dentro de um grupoé manipulado por um protocolo de roteamentoad hoc
convencional, enquanto a entrega entre gruposé manipulada por um protocolo para DTN.
Embora HYMAD trabalhe com grupos de nodos, a noção de grupos e consequentemente
o processo de identificação desses grupośe bastante diferente da estratégia apresentada
neste artigo.

3. APRP and APRP-Ack

O protocolo APRP foi definido em [Nunes and Dotti 2009] e, como os citados na Seção 2,
considera redes cuja mobilidadeé desconhecida. Nesse protocolo cada nodo de uma
rede DTN monitora o ńumero de encontros com outros nodos em um perı́odo de tempo.
Um encontro acontece toda vez que um nodo entra no seu alcance de comunicação. A
sinalizaç̃ao de um encontróe posśıvel atrav́es de tecnologias de nı́vel 1 e 2 [Trainin et al. ].
O valor do ńumero de encontros foi chamado, em [Nunes and Dotti 2009], de “potencial
de entrega”. A estratégia de repasse assume que o comportamento de encontros de um
nodo est́a relacionado com a história recente do mesmo. Portanto, nodos com potencial
de entrega mais alto tem uma probabilidade maior de encontrar o destino em um futuro
próximo.

O cálculo do potencial de entregaé feito da seguinte forma: cada nodo registra o
número de encontros que teve em uma determinada janela de tempo. Quando um nodo en-
contra um novo vizinho, ele registra o novo encontro e remove encontros antigos quando
o tempo da janela foi ultrapassado.

A decis̃ao de repasse leva em consideração o potencial dos nodos e o limite do
número de ćopias da mensagem na rede. Um nodo repassa uma mensagem para nodos
com potencial de entrega maior do que um certo valor, de forma que os recursos usados
na transfer̂encia sejam justificados. Assim, o repasse de uma mensagem entre dois nodos
ocorre se

Pr > Po + δ(Pmax−o − Po),
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ondeo e r são, respectivamente, origem e destino do repasse;Po é o potencial de entrega
deo; Pr é o potencial de entrega der; Pmax−o é o potencial ḿaximo conhecido poro; e δ

é um valor de ajuste para o diferencial de potencial desejado. O valor dePmax−o é local e
depende dos encontros registrados poro.

Complementarmente, o APRP limita o número de ćopias de uma mensagem. A
estrat́egia usadáe semelhante a do protocoloSpray and Wait[Spyropoulos et al. 2008]
comsprayingbinário. A origem de uma mensagem inicia com um crédito deC cópias;
quando o repasse de uma mensagemé feito, ela delega⌊C/2⌋ dos cŕeditos para o ou-
tro nodo e mant́em ⌈C/2⌉ para si. Caso ñao haja espaço embuffer para armazenar a
mensagem, a estratégia FIFOé utilizada para descarte.

O protocolo APRP-Ack [Nunes et al. 2009]é uma extens̃ao que utiliza mensagens
deacknowledgementpara liberar espaço embuffere melhorar a taxa de entrega. Cada vez
que uma mensageḿe entregue ao destino, umACK é emitido atrav́es da rede. Um nodo,
ao receber tal mensagem, remove a mensagem identificada de seubuffer.

Em comparaç̃ao com os protocolos Epidêmico, PRoPHET, andSpray and
Wait, o APRP e o APRP-Ack provêm custos mais baixos tanto em termos de
comunicaç̃ao como armazenamento, mantendo ou causando aumento em taxas de en-
trega [Nunes and Dotti 2009, Nunes et al. 2009]. Este comportamentoé especialmente
observado em redes esparsas - de maior importância no caso de redes DTN - sendo que
o APRP-Ack desempenha melhor que o APRP. Comparando o APRP-Ack aoSpray and
Wait, em uma rede com raio de alcance de 30 metros, a probabilidade de entrega das men-
sagens aumenta de 2 a 6%, com uma redução de 6 a 58% nooverhead. Contudo, o atraso
médio na entrega das mensagensé mais elevado, uma vez que o nodo precisa encontrar
outro com maior potencial de entrega para realizar o repasse.

4. Caracterizaç̃ao e Agrupamento de Potenciais

Em muitas situaç̃oes os nodos podem ser agrupados de acordo com o seu potencial de
entrega. Observou-se que grupos de nodos que se movem de forma semelhante tendem
a valores de potenciais médios aproximados [Nunes and Dotti 2009]. Os nodos que pos-
suem maior mobilidade em geral possuem um valor de potencial mais elevado, pois seu
contato com outros nodosé maior. J́a os nodos que se movimentam menos possuem esse
valor reduzido.

A Figura 1a apresenta os potenciais para dois tipos de nodos quando seus in-
tervalos de velocidade são aproximados. Neste caso, um tipo varia a velocidade entre
[0.5,1.0] m/s, enquanto o outro varia entre [2.0,5.0] m/s. Já a Figura 1b apresenta os
potenciais quando há uma maior diferença no intervalo das velocidades, com intervalos
entre [0.5,1.0] m/s e [20.0,22.0] m/s2. Observa-se que quanto maioré a diferença entre os
intervalos de velocidades dos tipos de nodos, melhoré a separaç̃ao entre grupos.

A divisão dos potenciais em gruposé usada com o intuito de reduzir a atraso
gerado pelo APRP-Ack. Para tanto, o repasseé feito para qualquer nodo que esteja em
um grupo de potencial superior, com exceção dos nodos que estão no grupo de maior
potencial que repassam mensagens para nodos do próprio grupo.

2Os demais parâmetros utilizados nessas simulações s̃ao os mesmos apresentados na Seção 6.
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A identificaç̃ao de grupośe um processo distribuı́do, que deve rodar em cada
nodo da rede. A cada encontro, os nodos trocam seus valores de potenciais, colecionando
amostras<nodo, potencial>. Com o tempo, um nodo coleciona valores de potenciais
de outros nodos (chamada de lista de contatos) e com essa coleção os grupos podem
ser identificados. A identificação de grupos pode utilizar técnicas estatı́sticas, reconheci-
mento de padr̃oes e mineraç̃ao de dados [Berkhin 2002]. Este trabalho propõe o uso de
uma abordagem que usa programação din̂amica, adaptada de [Oliveira 2008]. Tal abor-
dagem minimiza tanto os desvios padrão de cada grupo como a diferença entre esses
desvios. Para tanto, são analisadas as divisões em todos os pontos de corte possı́veis para
k grupos, como descrito abaixo.
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Figura 1. Distribuiç ão de potenciais para dois tipos de nodos. a) Resultado da
simulaç ão com intervalo de velocidades aproximado. b) Resultado da simulaç ão
com maior diferença no intervalo de velocidades.

Assume-se um conjunto de potenciais e um valor inteirok de grupos a serem
formados. Para acelerar o processo, os valores dos desvios calculados vão sendo ar-
mazenados em uma matrizM , de forma que esses valores não precisem ser calculados
novamente. Cada elementoMn,k representa o menor desvio padrão ḿaximo de um grupo
para todas as possı́veis divis̃oes den valores emk grupos. Para cada desvio padrão ar-
mazenado emM , a posiç̃ao de cortée armazenada em uma outra matriz (breaklist).
Portanto, a partir dabreak list obtém-se as posiç̃oes de corte considerando-se divisões
de 1 ak grupos. Para o algoritmo utilizado no APRP-Groupé passado um valor dek
que correspondèa metade dos valores de potenciais que o nodo armazena, de forma que
grupos pequenos, com menos de dois valores de potenciais, não sejam formados.

A escolha do melhor ńumero de grupośe realizada da seguinte forma: realiza-se
as somasSk−1, Sk, Sk+1 dos desvios padrão aos grupos escolhidos para os casosk − 1, k

ek+1. EnquantoSk−1/Sk > Sk/Sk+1, continua-se o processo, passando parak+1. Isso
significa que a diminuiç̃ao dos desvios padrão dos grupośe significativa a cada passo.
O processo termina quando o resultado da segunda divisão for menor que a primeira,
indicando uma redução na diminuiç̃ao dos desvios padrão dos grupos. Observa-se que
esse mecanismo não escolhe a divis̃ao em apenas um grupo, pois deseja-se que no mı́nimo
dois grupos sejam formados.

Dada a amostra com uma distribuição hipot́etica de potenciais apresentada na Fi-
gura 2à esquerda acima, observa-se que os dados separam-se naturalmente em 3 grupos,
ou seja, ok ideal deveria ser 3. O cálculo usado na escolha dek est́a apresentado na
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Figura 2. A tabelàa esquerda apresenta os valores dos desvios padrão da distribuiç̃ao hi-
pot́etica para a separação em v́arios grupos, bem como o valor calculado como critério de
parada. J́a à direita da mesma figura está apresentado o gráfico com esseśultimos valores,
onde seleciona-se o valor mais alto. Neste caso, a escolha seria o valor correspondente a
k = 3, indicando uma divis̃ao em 3 grupos.
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5 0.81; 1.05; 1.03; 1.00; 0.97 0.962

 0.9

 0.95

 1

 1.05

 1.1

 1.15

 1.2

 2  3  4  5

k

Figura 2. Distribuiç ão hipot ética de potenciais e valores dos desvios padr ão se
for efetuada a divis ão em k = 1, 2, 3, 4 e 5 grupos.

5. APRP-Group

Conforme indicado na Seção 3, os protocolos APRP e APRP-Ack geram um atraso médio
na entrega das mensagens superior a outros protocolos referenciados na literatura. Há
duas hiṕoteses para esse atraso ocorrer:

i. em qualquer nodo, as mensagens ficam retidas até que se encontre um nodo de
maior potencial;

ii. em decorr̂encia de (i),̀a medida que o potencial do nodo cresce, decresce a proba-
bilidade de encontrar outro nodo de maior potencial, aumentando o atraso.

Para contornar a primeira hipótese, sugere-se realizar uma divisão nos cŕeditos
das mensagens, ou seja, dedicar parte dos créditos para tentar um repasse com baixo
atraso, independente do potencial, e outra parte segundo a estratégia do potencial. J́a para
contornar a segunda hipótese, sugere-se utilizar a técnica de repasse baseada em grupos.

Grupos de Potenciais Na estrat́egia baseada em grupos, o repasse de uma mensagem
ocorre quando ela sair do grupo atual e atingir um grupo de potencial superior. Para nodos
do grupo de maior potencial,é permitida a troca de mensagens dentro do mesmo grupo,
já que ñao existe um grupo superior para repassar a mensagem. Essa estratégia evita que
as mensagens fiquem retidas durante muito tempo em umúnico nodo com alto potencial
de entrega. Os resultados obtidos com a utilização dessa estratégia est̃ao apresentados na
Seç̃ao 6, com a identificaç̃ao APRP-Group1.

Créditos das Mensagens Os cŕeditos das mensagens são divididos em tipos diferentes
para alcançar uma maior redução no atraso ḿedio na entrega das mesmas, sem que haja
reduç̃ao na taxa de entrega. Quando uma mensagemé criada, um ńumeroC de cŕeditosé
configurado, o quaĺe dividido emCP (Créditos de Potencial) eCA (Créditos de Atraso).
Os cŕeditos ser̃ao decrementados sempre que ocorrer o repasse de uma mensagem, sendo
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que apenas créditos de um tipo podem ser utilizados a cada repasse, conforme detalhado
no Algoritmo 1.

5.1. Roteamento no APRP-Group

A estrat́egia de roteamento definida pelo APRP-Group se utiliza dos dois mecanismos
descritos anteriormente. O Algoritmo 1 apresenta essa estratégia. Sempre que uma
mensageḿe criada, os cŕeditos de entrega (CP) e de atraso (CA) s̃ao configurados. O
STATUS é configurado com“BUF”, indicando que a mensagem está armazenada no
buffer para ser entregue. As informações resumidas das mensagens criadas pelos nodos
são mantidas em umsummary vectorno seguinte formato:< m,CP,CA, STATUS >.

Ao encontrar um nodon, nodeMeetingNeighbor() é executado. A identificação,
o potencial, osummary vectore a lista de contatos do nodo encontrado são obtidos por
obtain(n, Pn, summary vector n, contact list n, time). O nodo encontradóe adicio-
nado emcontact list p e em contact list g e os contatos antigos são removidos de
acordo com a respectiva janela de tempo. Além disso, adiciona-se nacontact list g

do nodo os contatos dacontact list n que sejam v́alidos na janela. A troca das lis-
tas de contatos entre os nodos ocorre para que haja uma convergência mais ŕapida no
processo de identificação de grupos. A sincronização da lista de mensagens entregues
ao destino final, bem como a remoção das mesmas dobuffer do nodoé realizado por
updateListAckedIds(summary vector n, summary vector o). As mensagens entre-
gues possuem oSTATUS “ACK” nosummary vector.

O agrupamentóe realizado porclusterKGroups(contact list g, k, break list),
que retorna o ńumero de grupos ideal e a matriz com as posições de
corte dos grupos. O potencial de entrega do nodo origemé calculado por
calculatePo(contact list p, Po) e o potencial de seu grupóe calculado por
calculateGroup(P, Pg, k, break list). Caso hajam mensagens para serem entre-
gues, o procedimentodirectDelivery(summary vector o, n, summary vector n)
identifica se o nodo encontradoé destino de alguma mensagem presente em sua lista
para que seja feita a entrega direta, a remoção da mesma e a alteração de seuSTATUS

no summary vector. A entrega somente será realizada caso o nodo encontrado ainda
não possua a mensagem a ser entregue. Além disso, calcula-se o potencial do grupo
do nodo encontrado. Se esse potencial for maior que o do grupo do nodo origem
ou ambos estiverem no grupo de maior potencial,é posśıvel repassar as mensagens
usando um dos dois tipos de créditos configurados. Caso contrário, somente os
créditos de atraso são usados. O repasse somente será realizado caso o nodo encon-
trado ainda ñao possua a mensagem a ser entregue. Ao repassar uma mensagem em
sendMessageToNeighbor(summary vector o, n,m,Cx, type), ⌊C/2⌋ dos cŕeditos
fica com o nodo que recebe a mensagem e⌈C/2⌉ fica com o nodo que está transmitindo
a mensagem, semelhante ao APRP e APRP-Ack. O tipo do crédito é transmitido
juntamente com a mensagem e somente os créditos do tipo repassado são decrementados.

O procedimentoreceiveMessage(m,C, type) é executado sempre que uma men-
sagem for recebida. Se houver espaço embuffer, o nodo armazena a mensagem e inclui
a identificaç̃ao, os cŕeditos, bem como oSTATUS da mensagem nosummary vectordo
nodo. Sempre que o crédito de um tipo for recebido, o crédito de outro tipo pode ser
utilizado apenas para entrega direta da mensagem.
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Algoritmo 1 Mecanismo de Roteamento do APRP-Group.
// Estruturas mantidas no nodo:
o: identificaç̃ao do pŕoprio nodo;Po: potencial de entrega do próprio nodo;Pgo: potencial de grupo do próprio nodo;
k: número ideal de grupos;break list: matriz com as posiç̃oes de corte dos grupos;
contact list g: lista de contatos para agrupamento, no formato< n, Pn, time >;
contact list p: lista de contatos que informa quem são os vizinhos do próprio nodo, no formato< n, Pn, time >;
summary vector o: lista com a identificaç̃ao das mensagens e o número de cŕeditos que estão sendo armazenadas pelo próprio
nodo, no formato< m, C >;
Wp: tamanho da janela de tempo usada na atualização dacontact list p;
Wg : tamanho da janela de tempo usada na atualização dacontact list g.

// Variáveis:
n: identificaç̃ao do nodo encontrado;Pn: potencial de entrega do nodo encontrado;Pgn: potencial de grupo do nodo encontrado;
time: tempo em que houve o contato com o nodo encontrado;
contact list n: lista de contatos do nodo encontrado, no formato< n, Pn, time >;
m: identificaç̃ao da mensagem a ser repassada ou entregue ao destino final;
summary vector n: lista com a identificaç̃ao das mensagens que estão sendo armazenadas pelo nodo encontrado;
C: número de cŕeditos que uma mensagem possui;CP : créditos de entrega;CA: créditos de atraso;
STATUS: indica se a mensagem foi entregue (“ACK”) ou se ainda está embuffer (“BUF”);
type: tipo de cŕedito.

procedurenodeMeetingNeighbor()

obtain(n, Pn, summary vector n, contact list n, time)
updateContactList(contact list p, contact list g, contact list n, n, Pn, time, Wp, Wg)
updateListAckedIds(summary vector n, summary vector o)
clusterKGroups(contact list g, k, break list)
calculatePo(contact list p, Po)
calculateGroup(Po, Pgo, k, break list)
if (nodeHasMessage(summary vector o)) then

directDelivery(summary vector o, n, summary vector n)
calculateGroup(Pn, Pgn, k, break list)
if ((Pgn > Pgo)||((Pgn == Pgo)&&(isGreaterGroup(Pgo, k)))) then

for all < m, CP, CA > in summary vector o do
if ((CP > 1)and(!neighborHasMessage(m, summary vector n))) then

sendMessageToNeighbor(summary vector o, n, m, CP, “CP”)
else

if (CA > 1) then
sendMessageToNeighbor(summary vector o, n, m, CA, “CA”)

end if
end if

end for
else

for all < m, CP, CA > in summary vector o do
if ((CA > 1)and(!neighborHasMessage(m, summary vector n))) then

sendMessageToNeighbor(summary vector o, n, m, CA, “CA”)
end if

end for
end if

end if

proceduredirectDelivery(summary vector o, n, summary vector n)

for all m in summary vector o do
if ((destination(m) = n)and(!neighborHasMessage(m, summary vector n))) then

sendDirectMessage(m, n)
removeMessageAndUpdateList(summary vector o, m, “ACK”)

end if
end for

proceduresendMessageToNeighbor(summary vector o, n, m, Cx, type)

sendMessage(n, m, ⌊Cx/2⌋, type)
updateMsgList(summary vector o, m, ⌈Cx/2⌉)

procedurereceiveMessage(m, C, type)

makeRoomForNewMessage(m)
if (type = “CP”) then

storeInBuffer(summary vector o, m, C, 1, “BUF”)
else

if (type = “CA”) then
storeInBuffer(summary vector o, m, 1, C, “BUF”)

end if
end if
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Algoritmo 2 Mecanismo de Roteamento do APRP-Group - Descrição dos procedimentos.
procedurecalculateGroup(P, Pg, k, break list) // Calcula o potencial do grupo do nodo passado por parâmetro.
procedurecalculatePo(contact list p, Po) // Calcula o potencial do nodo origem.
procedure clusterKGroups(contact list g, k, break list) // Gera a distribuiç̃ao de freqûencia dos potenciais, calcula o
número de grupos ideal e a lista com as posições das divis̃oes dos grupos.
procedurecreateNewMessage(m, summary vector o, C) // Inclui a identificaç̃ao de nova mensagem na lista de mensagens,
configura os tipos de créditos da mensagem (CP= ⌈C/2⌉ eCA = ⌊C/2⌋ + 1), bem como seuSTATUS.
procedure isGreaterGroup(Pgo, k) // Verifica se potencial do grupo pertence ao maior grupo encontrado.
procedureneighborHasMessage(m, summary vector n) // Verifica se a mensagemm est́a presente nosummary vectordo
nodo encontrado. Caso esteja retornatrue, caso contŕario retornafalse.
procedurenodeHasMessage(summary vector o) // Verifica se h́a mensagens na lista, retornandotrueou false.
procedureobtain(n, Pn, summary vector n, contact list n, time) // Retorna a identificaç̃ao, o potencial e osummary vector
do nodo encontrado, bem como o tempo do encontro.
procedure removeMessageAndUpdateList(summary vector o, m, “ACK”) // Remove dobuffer a mensagem entregue
ao destino e altera oSTATUS dessa mensagem para“ACK” nosummary vectordo pŕoprio nodo.
proceduresendDirectMessage(m, n) // Envia mensagem para o destino.
proceduresendMessage(n, m, C, type) // Repassa mensagem para o nodo.
procedure storeInBuffer(summary vector o, m, CP, CA, STATUS) // Armazena mensagem recebida na lista de men-
sagens.
procedure updateContactList(contact list p, contact list g, contact list n, n, Pn, time, Wp, Wg) // Inclui a
identificaç̃ao do nodo encontrado, potencial do nodo e tempo de contato emcontact list p e contact list g. Remove contatos
antigos de acordo com as janelas de tempo (Wp e Wg). Adiciona emcontact list g os contados do nodo encontrado, válidos na
janela de tempo.
procedure updateListAckedIds(summary vector n, summary vector o) // Atualiza osummary vectordo pŕoprio nodo
com as mensagens confirmadas que estão nosummary vectordo nodo encontrado, além de remover dobufferas mensagens confir-
madas que foram atualizadas.
procedureupdateMsgList(summary vector o, m, C) // Atualiza a lista de mensagens dando o novo crédito para a mensagem
repassada.

6. Resultados do APRP-Group

A avaliaç̃ao do APRP-Group foi realizada através do simulador ONE (Opportu-
nistic Network Environment)[Keränen and Ott 2007], um ambiente de simulação de
eventos discretos especı́fico para DTN, sendo utilizado pela comunidade acadêmica
[Lee et al. 2009], [Polat et al. 2009]. Devido aos resultados comentados na Seção 3 sobre
o desempenho do APRP-Ack, este artigo apresenta a comparação do APRP-Group com
APRP-Ack eSpray and Wait. Os resultados apresentados do APRP-Group estão divididos
em duas partes. A primeira, chamada de APRP-Group1, que utiliza apenas a estratégia
de repasses usando grupos, enquanto a segunda, chamada de APRP-Group2, que utiliza a
estrat́egia completa descrita na Seção 5.1.

A janela de tempo para cálculo do potencial (Wp) foi configurada em 240 s, pois
esse tempóe suficiente para caracterizar diferentes valores de potenciais para diferen-
tes densidades [Nunes and Dotti 2009]. A janela de tempo para atualização da lista de
contatos (Wg) usada no agrupamento foi configurada com4 × Wp, pois conforme testes
realizados, com esse tempo obtém-se converĝencia na identificaç̃ao distribúıda dos grupos
(em cada nodo). Um perı́odo de transîencia de 1000 s foi utilizado. Durante esse perı́odo
os nodos registram encontros com outros nodos, mas nãoé gerado tŕafego. De acordo com
a janela de tempoWg, na primeira troca de mensagens o agrupamento terá sido realizado
uma vez. O ńumero de cŕeditos (C) foi configurado nos protocolos APRP-Group, APRP-
Ack eSpray and Waitem 6 por mensagem, conforme [Keränen and Ott 2007], permitindo
maior comparaç̃ao de resultados [Spyropoulos et al. 2008]. Experimentos com diferentes
valores deδ foram realizados [Nunes and Dotti 2009] e o valor de 0.2 forneceu melhor
relaç̃ao entre as ḿetricas analisadas.

A área simulada tem um tamanho de 4500× 3400 metros. O ńumero de nodos
varia entre 30, 50, 100 e 300 nodos. Os nodos se movimentam de acordo com três padr̃oes
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de mobilidade:Random Waypoint[Bettstetter et al. 2003],Shortest Path Map Based Mo-
vement[Keränen and Ott 2007] eMap Based Movement[Keränen and Ott 2007]. O raio
de alcance utilizado varia em 10, 30 e 80 metros.

Experimentos com dois e três tipos de nodos foram realizados. Nos experimentos
com dois tipos de nodos, metade deles representa automóveis e a outra metade representa
pessoas. Os automóveis diferem das pessoas em termos de velocidade e tamanho debuf-
fer. A velocidade das pessoas varia entre [0.5, 1.0] m/s e a velocidade dos automóveis
varia entre [2.7, 13.9] m/s. Quanto ao tamanho dosbuffers, as pessoas conseguem ar-
mazenar 20Mbytes, enquanto os automóveis conseguem armazenar 40Mbytes. Já nos
experimentos com três tipos de nodos, além dos dois tipos mencionados foi incluı́do um
terceiro tipo com velocidades entre [18, 25] m/s, com capacidade de armazenamento de
at́e 50Mbytes. Esse terceiro tipo foi incluı́do de forma a analisar o desempenho da pro-
posta baseada em grupos. Além disso, um ńumero total de 5000 mensagens de 100Kbytes
a 2Mbytes s̃ao enviadas, sem considerar TTL (Time to Live). O momento do envio de cada
mensagem, bem como a origem e o destino das mesmas foram escolhidos aleatoriamente.

Os experimentos rodam por aproximadamente 55 horas simuladas, tendo sido
ajustado para atingir a distribuição espacial de nodo compatı́vel com a obtida atrav́es
de ḿetodos analı́ticos em [Delamare et al. 2006], considerando os mesmos parâmetros
de mobilidade. Para cada cenário simulado, foram realizadas sete rodadas de simulação.
Os resultados apresentados nesta seção foram obtidos pela ḿedia de todas as rodadas.
Para cada valor apresentado, as barras verticais associadas representam um intervalo de
confiança de 95%. Algumas vezes o intervalo de confiança está bastante próximo do valor
plotado, sendo difı́cil sua visualizaç̃ao nas figuras.

A seguir est̃ao apresentados os resultados para três ḿetricas: atraso ḿedio na
entrega das mensagens, percentual de mensagens entregues eoverhead. S̃ao apresentados
resultados para dois e três tipos de nodos, com raio de alcance de 30 metros e com padrão
Map Based Movement. Os resultados com outros raios de alcance, bem como outros
padr̃oes de mobilidade foram omitidos por restrições de espaço e porque eles não trazem
informaç̃oes adicionais para entender o comportamento do protocolo proposto.

6.1. Atraso

A Figura 3 apresenta o atraso médio na entrega das mensagens. A partir dessa figura
pode-se observar que o APRP-Group1 reduz o atraso em relação ao APRP-Ack, contudo
uma reduç̃ao mais significativa ocorre com o APRP-Group2 que se aproxima doSpray
and Wait. Essa redução ocorre tanto para o cenário com dois tipos de nodos (Figura 3a)
quanto para o cenário com tr̂es tipos de nodos (Figura 3b), ficando mais evidenciada nos
ceńarios esparsos. Isto confirma as hipóteses de atraso tal como colocadas na Seção 5.

6.2. Percentual de Mensagens Entregues

A Figura 4 apresenta o percentual de mensagens entregues. Observa-se que o percentual
de entrega, tanto do APRP-Group1 quanto do APRP-Group2, se mantém similar ou li-
geiramente superior ao APRP-Ack na maioria dos casos, sendo que o APRP-Group2é
melhor em ceńarios esparsos. Esse comportamentoé devido ao APRP-Group1 e APRP-
Group2 possibilitarem em uma maior disseminação de mensagens na rede, conforme Fi-
gura 5 e ainda realizar o repasse a nodos de potencial crescente. Contudo, conforme a
rede se torna mais densa, seja por um número maior de nodos ou devido a um maior raio
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Figura 3. Atraso na entrega das mensagens. a) Dois tipos de nodos. b) Tr ês
tipos de nodos.

de alcance na comunicação, a probabilidade de encontrar o destinoé mais alta e isso faz
com que haja um maior percentual de entrega em todos os protocolos.
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Figura 4. Percentual de entrega das mensagens. a) Dois tipos de nodos. b) Tr ês
tipos de nodos.

6.3. Overhead

O overheadest́a apresentado na Figura 5. Apesar dooverheadgerado tanto pelo APRP-
Group1 quanto pelo APRP-Group2 ter aumentado em relação ao APRP-Ack, ele continua
menor que noSpray and Wait. O aumento do número de ćopias acontece no APRP-
Group1 pois os nodos de maior potencial tem a possibilidade de repassar as mensagens
para nodos de mesmo grupo, não tendo que ficar a espera de um nodo de maior potencial
como no APRP-Ack. J́a no APRP-Group2, uma parte das mensagens pode ser repassada
a nodos de menor potencial. Apesar disso, ooverheadse mant́em muito baixo, ñao
ocasionando sobrecarga nos recursos da rede e nodos.

7. Conclus̃oes

Neste artigo foi proposto um novo protocolo de roteamento para redes DTN que agrupa
nodos com potencial de entrega semelhantes, além de utilizar tipos de créditos para decidir
sobre o repasse das mensagens. Tal protocolo evita, dessa forma, que mensagens fiquem
retidas por muito tempo nos nodos. Experimentos foram realizados com dois e três tipos
de nodos e observou-se, em relação ao APRP-Ack: uma melhoria significativa no atraso;
e a manutenç̃ao ou aumento no percentual de mensagens entregues, com um aumento no
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Figura 5. Overhead. a) Dois tipos de nodos. b) Tr ês tipos de nodos.

overhead. Desta forma, os objetivos do APRP-Group foram atingidos. Já em comparaç̃ao
aoSpray and Wait, o APRP-Group apresenta redução de at́e 20% nooverhead, aumento
de at́e 9% no percentual de entrega e de até 22% no atraso na entrega das mensagens.
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Abstract. This article describes two algorithms to compute Fastest Journeys in
Delay and Disruption Tolerant Networks in which all connections can be pre-
dicted. The first one corresponds to an algorithm already proposed, but never
before implemented. The second one uses a new idea, which can be extended to
compute other types of optimal journeys. Based on this new algorithm, we stud-
ied the relationship between the arrival time, the hopcount and the transit time
of a journey, searching for optimal intermediate journeys that minimize two or
more parameters at the same time. We present in the paper several experiments
that show the importance of the proposed approach.

Resumo. Este artigo descreve dois algoritmos para calcular jornadas de menor
tempo de trânsito em Redes Tolerante a Atrasos e Desconexões onde todas as
conexões podem ser previstas. O primeiro destes corresponde a um algoritmo
já proposto anteriormente, porém nunca antes implementado. O segundo utiliza
uma ideia nova, que pode ser estendida para calcular outros tipos de jornadas
ótimas. A partir deste novo algoritmo, estudou-se a relação entre o instante
de chegada, o número de arestas e o tempo de trânsito de uma jornada bus-
cando jornadas ótimas intermediárias que otimizam dois ou mais parâmetros
simultaneamente. Apresentamos no artigo diversos experimentos que mostram
o interesse da abordagem proposta.

1. Introdução
Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões [Oliveira et al. 2007], ou DTNs, são redes
dinâmicas, com alta mobilidade dos nós, conexões intermitentes e atrasos nas trans-
missões. Apesar disso, em alguns casos, é possı́vel conhecer a topologia da rede a priori
e, portanto, podemos utilizar esta informação para resolver o problema do roteamento de
mensagens de forma ótima.

Modelar uma DTN requer uma estrutura capaz de representar a intermitência
das conexões entre nós. Para isto, utiliza-se a estrutura de Grafos Evolutivos
[Monteiro et al. 2007] que consiste em um grafo no qual cada aresta possui uma lista
de intervalos de atividade, que representam os instantes de tempo nos quais ela pode ser
percorrida. Em um grafo evolutivo, encontrar um roteamento para uma mensagem entre
dois nós corresponde a encontrar um caminho e um instante de percurso de cada aresta
que respeite seu intervalo de atividade. Além disso, a sequência de tempos de percurso
deve ser não decrescente (evitando percorrer arestas no passado). Chamamos esta estru-
tura de jornada. O tamanho de uma jornada pode ser medido através de três parâmetros
diferentes:
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O instante no qual a mensagem é entregue. Uma jornada que otimiza este
parâmetro é chamada jornada Foremost; O número de arestas utilizadas na jornada. Uma
jornada que utiliza o número mı́nimo de arestas é chamada jornada Shortest; O tempo
de trânsito da jornada (a diferença entre o tempo de chegada e o tempo de inı́cio). Uma
jornada que otimiza o tempo de trânsito é chamada jornada Fastest.

Algoritmos para calcular essas três jornadas ótimas foram propostos e analisados
em [Xuan et al. 2003]. Com a pesquisa de como implementar o algoritmo para a jornada
fastest a partir de sua descrição teórica, foi possı́vel encontrar uma forma alternativa de
representar os intervalos. Através desta forma, propomos uma nova implementação para
jornadas fastest que pode ser usada para calcular jornadas que otimizam não só o tempo de
trânsito, mas também o instante de chegada e o número de saltos simultaneamente. Desta
forma, conforme pesos dados para penalizar cada um dos critérios anteriores, é possı́vel
achar jornadas ótimas segundo estes pesos.

Otimização simultânea de parâmetros independentes de um dado problema é uma
área bastante estudada pela teoria dos jogos. Neste contexto, quando existem critérios
de otimização independentes, ou mesmo antagônicos, pode-se buscar compromissos a
partir dos quais não é possı́vel melhorar um critério sem piorar o outro. Por exemplo,
muitas vezes as jornadas shortest e foremost podem possuir valores impraticáveis: uma
jornada shortest que demora demais ou uma jornada foremost que passa por um número
muito grande de nós. Deste modo, pode ser de maior interesse utilizar uma jornada in-
termediária, que poderia ser encontrada caso existisse um compromisso entre as jornadas
conhecidas. Estes problemas foram apresentados em [Monteiro et al. 2007].

Para encontrar um compromisso, usaremos o conceito de eficiência de Pareto e
construiremos uma Curva de Pareto para mostrar que, além destas duas jornadas, pode-
mos encontrar outras jornadas ótimas intermediárias que podem ser melhores para certos
contextos. Essas jornadas são consideradas ótimas uma vez que a Curva de Pareto é o
conjunto dos pontos que não são dominados por nenhum outro, ou seja, não é possı́vel
melhorar um dos parâmetros sem prejudicar o outro. Neste caso, usamos o número de
arestas e o instante de chegada das jornadas como os parâmetros a serem ’otimizados’,
nos casos extremos as jornadas shortest e foremost correspondem ao melhor possı́vel.
Uma outra contribuição deste trabalho é uma análise prática do tempo médio dos algorit-
mos de cálculo de jornadas ótimas.

O texto está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 é apresentado de forma
sucinta o modelo de grafos evolutivos e a definição formal de jornadas. Na Seção 3, são
detalhadas as duas implementações estudadas da jornada fastest, bem como um estudo
teórico de sua correção e complexidade. Nas Seções 4 e 5, é apresentado o problema de
otimização de mais de um parâmetro, bem como a teoria utilizada em seu estudo e as
formas de calcular jornadas ótimas intermediárias.

2. Grafos Evolutivos e Jornadas
Definição 1 (Grafos Evolutivos). Sejam G = (VG, EG) um grafo e SG = G0, G1, . . . , Gτ

(τ ∈ N) um conjunto ordenado de subgrafos de G tal que
⋃τ
i=1Gi = G. O sistema

G = (G,SG) é chamado de Grafo Evolutivo.

Seja VG =
⋃
Vi e EG =

⋃
Ei. Definimos N = |VG| e M = |EG|. Dois vértices

são adjacentes em G se, e somente se, são adjacentes em algum Gi. O tempo de duração
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da transmissão de uma mensagem por uma aresta e do grafo é dado por ζ(e).

Adicionalmente, para cada aresta e de EG , podemos definir seu horário de ativi-
dade P (e), que corresponde a uma lista de intervalos de tempo em que se pode atravessá-
la. Definimos δE = max{|P (e)|, e ∈ EG}, o maior dos conjuntos de intervalos no grafo
e M =

∑
e∈EG |P (e)|, o número de intervalos do grafo. Para simplificar os cálculos,

assumimos que todos os intervalos em P (e) são maiores que ζ(e).

É conveniente para a implementação e análise dos algoritmos para cálculo de jor-
nadas definir f(e, t), com e ∈ EG e t ∈ [1, τ ], como a função que, dada uma aresta e um
instante de tempo, devolve o próximo instante após t no qual tal aresta pode ser atraves-
sada (min{t′ | t′ ∈ P (e) e t′ ≥ t}) ou ∞, caso este não exista. Utilizando busca binária
nos intervalos de uma aresta, podemos calcular o valor de f(e, t) em tempo O(log δE).
Definição 2 (Jornada). Seja R = e1, e2, . . . , ek (ei ∈ EG) um caminho em G, e Rσ =
σ1, σ2, . . . , σk (σi ∈ [1, τ ], σi ≤ σj ∀i < j) um agendamento indicando quando cada
aresta de R deve ser atravessada. Então dizemos que J = (R,Rσ) é uma jornada em G.

Definimos, também, para uma jornada J , arrival(J ) como o instante de chegada
ao destino (σ|R|+ζ(e|R|)), departure(J ) como o instante de utilização da primeira aresta
(σ1) e transit(J ) como o tempo de trânsito da jornada (arrival(J )− departure(J )).
Para cada nó intermediário de uma jornada, chamamos de tempo de espera o tempo entre
a chegada ao nó e o instante de utilização da próxima aresta (σi − σi−1).

2.1. Jornadas Ótimas

Podemos definir três tipos de jornadas ótimas de um nó s a um nó t em um grafo evolu-
tivo, levando em conta medidas distintas para uma jornada J = (R,Rσ): o instante de
chegada, o número de saltos e o tempo de trânsito.

Jornada Foremost: Chamamos de jornada foremost aquela que tem instante de chegada
(arrival(J )) mı́nimo. Para o cálculo destas jornadas, utiliza-se o fato de que, apesar de
um prefixo de jornada foremost nem sempre ser uma jornada foremost, sempre é possı́vel
trocar este prefixo por um que respeite esta propriedade.

Deste modo, podemos proceder de forma parecida com o algoritmo de Dijkstra
para cálculo de caminhos de custo mı́nimo em grafos comuns. Construı́mos um conjunto
C de vértices para os quais a jornada ótima já foi calculada (chamamos estes vértices
de fechados) e um conjunto Q de vértices já visitados, mas cuja jornada ainda não foi
calculada (chamamos estes vértices de abertos). A cada passo, escolhemos um vértice u,
em Q, cuja estimativa de data de chegada é mı́nima e o inserimos em C. Em seguida,
removemos u de Q, inserimos em Q todos os vizinhos de u que não estão lá ainda e atual-
izamos suas estimativas de data de chegada. Quando Q estiver vazio, significa que todos
os vértices de V alcançáveis a partir do vértice inicial estão em C, ou seja, calculamos
a jornada foremost para todos eles. Este algoritmo foi proposto por [Xuan et al. 2003] e
tem complexidade O(M log δE +N logN), onde, como dito anteriormente, N representa
o número de nós do Grafo Evolutivo, M o número de arestas e δE o número máximo de
conexões/desconexões de uma aresta.

Jornada Shortest: Chamamos de jornada shortest aquela que tem número de arestas
(|R|) mı́nimo. Neste caso, o prefixo de jornadas ótimas não necessariamente é ótimo e
não há como contornar este fato.
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Para calcular as jornadas shortest de um nó s, calculamos a cada iteração, os
caminhos de menor tempo de chegada com no máximo k saltos, a partir dos caminhos
de tamanho k − 1. Fazendo isso, acabamos obtendo uma árvore de prefixos em que cada
nó pode aparecer mais de uma vez, mas sem duplicatas no mesmo nı́vel da árvore. Este
algoritmo foi proposto por [Xuan et al. 2003] e tem complexidade O(N(M log δE +N)).

Jornada Fastest: Chamamos de jornada fastest aquela que tem tempo de trânsito
(transit(J )) mı́nimo. Nestas, o prefixo de uma jornada ótima é praticamente irrele-
vante para os cálculos. A forma de calcular estas jornadas é baseada no fato de que uma
jornada fastest com tempo de partida t é sempre uma jornada foremost dentre as iniciadas
a partir de t. Deste modo, basta que sejam calculadas as jornadas foremost iniciadas a
partir de todos os instantes relevantes, ou seja, aqueles que resultarão em uma jornada
foremost diferente.

3. Algoritmos para Cálculo de Jornadas Fastest
Como já mencionado anteriormente, o prefixo de uma jornada fastest não é, necessaria-
mente, uma jornada ótima, o que dificulta muito o seu cálculo. Veremos, nesta seção, os
resultados importantes e o algoritmo proposto em [Jarry 2005], que é baseado em:
Proposição 1. Uma jornada fastest com tempo de partida t é sempre uma jornada fore-
most dentre as iniciadas a partir de t.

Demonstração. De fato, seja P uma jornada fastest e seja t = departure(P). Suponha
que a afirmação seja falsa. Então, há uma jornada foremost P ∗ iniciada a partir de t e
com tempo de chegada < arrival(P). Obviamente, departure(P ∗) ≥ t (pois a jornada
é iniciada a partir de t). Assim, o tempo de trânsito dessa mensagem será arrival(P ∗)−
departure(P ∗) < arrival(P )− departure(P ) e, portanto, P não é fastest.

Baseado nesta proposição, a ideia do algoritmo é calcular a jornada foremost a
partir de todos os tempos “relevantes”, ou seja, os instantes em que a jornada foremost
para algum nó pode mudar. A cada iteração do laço da linha 4 do Algoritmo 1, as jornadas
foremost a partir de td são computadas e, para cada nó, é calculado o maior atraso possı́vel
que não afeta o resultado. Então, sendo ∆ o menor desses atrasos, começamos a nova
iteração adicionando ∆ a td.

Observe que muitas vezes é possı́vel “atrasar” ao máximo a jornada mantendo o
tempo de chegada fixo e diminuindo o tempo de trânsito. Podemos perceber que o tempo
ganho com tal atraso pode ser adicionado a td sem afetar o resultado para este nó, já que
sabemos que, para qualquer mensagem enviada a partir de td, não há jornada que chegue
antes de a(J ).

Proposição 2. Para haver uma mudança na árvore de predecessores criada pelo algo-
ritmo JORNADA-FOREMOST entre um instante e outro, a menos de atraso na rota, alguma
aresta do grafo deve desaparecer.

Demonstração. Se nenhuma aresta aparecer ou desaparecer, todas as jornadas calculadas
em um instante anterior continuam válidas e, portanto, a árvore calculada não se altera.
Se uma aresta aparece e cria uma jornada que chega antes, essa nova jornada já era válida
no instante anterior e chega antes da jornada foremost deste instante, o que é absurdo.

468 Anais



Algoritmo 1 Jornada-Fastest (G, s)

1 td ← 0
2 para cada vértice x
3 faça t(s, x)← +∞
4 enquanto td < +∞
5 faça ∆← +∞
6 J ← JORNADA-FOREMOST(G, s, td)
7 para cada vértice v
8 faça Jv ← atrase(Jv)
9 atraso = departure(Jv)− td

10 se t(s, x) > transittime(Jv)
11 então t(s, x)← transittime(Jv)
12 td(s, x)← departure(Jv)
13 Seja t′ o primeiro instante em que uma aresta de Jv deixa

deixa de existir.
14 ∆← min(∆, (t′ − arrival(Jv) + atraso))
15 td ← td + ∆
16 para cada vértice x
17 faça J (x)← JORNADA-FOREMOST(G, s, td(s, x))
18 devolva J

Portanto só precisamos considerar as desconexões ao calcular o próximo instante rele-
vante.

A partir da proposição acima, considere que em uma iteração do algoritmo foram
calculadas as jornadas foremost J a partir de um instante td. Seja (uv, x) a primeira aresta
que desaparece da jornada de s a v e seja t′ o primeiro instante em que essa aresta deixa de
existir. Como (uv, x) é a primeira aresta a desaparecer, sabemos que, no intervalo [td, t

′],
a jornada foremost de s a uv está disponı́vel e pode ser atrasada até que não haja tempo de
espera em nenhum nó interno (como as arestas existem no intervalo, podemos atrasar a
aresta anterior a u até não haver tempo de espera, depois atrasar a anterior a essa e assim
por diante).

Assim, a jornada foremost de s a v permanecerá a mesma no intervalo [td, t
′ −

transit(Juv)[. Seja εv = t′− transit(Juv)− td calculado conforme descrito acima, e seja
∆ = min(εv : v ∈ VG). Podemos observar que as jornadas encontradas pelo algoritmo
durante o intervalo [td, td + ∆[ seriam equivalentes e podemos pular este intervalo.

Então, como todas as jornadas fastest são foremost para algum instante, e o algo-
ritmo calcula todas as jornadas foremost relevantes, concluı́mos que a jornada encontrada
ao fim do algoritmo é a de menor tempo de trânsito.

Proposição 3. O consumo de tempo do algoritmo JORNADA-FASTEST é
O(M(M log δE +N2)).

Demonstração. Como cada instante “relevante” está associado a uma desconexão, o
número máximo de vezes que o algoritmo JORNADA-FOREMOST será executado é
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O(M), ondeM é o número total de conexões/desconexões no Grafo Evolutivo. atrase
consome tempo O(N). Portanto, cada iteração do laço externo consome O(M log δE +
N logN) maisO(N2). Logo, a complexidade do algoritmo éO(M(M log δE+N2)).

3.1. Experimentos Práticos

Os algoritmos para cálculo de jornadas ótimas foram implementados e utilizados em
simulações utilizando modelos de DTNs. Para realizar tais simulações, foi utilizado o
simulador Opportunistic Network Environment (ONE) [Keränen et al. 2009]. Esta es-
colha foi a mais adequada para o estudo pois este permite a fácil utilização de estratégias
de roteamento criadas pelo usuário e permite simulações nas quais os nós se movem por
um mapa para certos pontos de interesse (Shortest Path Map Based Movement), em vez
de apenas se moverem aleatoriamente pelo plano (Random WayPoint). Além, disso, os
relatórios gerados por este simulador foram essenciais na geração e análise dos resultados.

Além dos algoritmos para cálculo de jornadas ótimas, foram utilizados al-
goritmos conhecidos de roteamento em DTNs. São estes o epidêmico, o Max-
prop [Burgess et al. 2006] e o PRoPHET [Lindgren et al. 2004].

As simulações foram feitas em um cenário obtido a partir da configuração padrão
do simulador, com adaptações feitas com base em resultados preliminares. O raio de
transmissão dos nós foi fixo em 15m, sua velocidade entre 20 e 100m/s, a velocidade de
transmissão de mensagens em 250kb/s, o tamanho das mensagens em 5kb e o tamanho
do buffer dos nós em 100kb. A velocidade de transmissão é muito maior que o tamanho
das mensagens para que cada transmissão demore exatamente um segundo. Além disso,
cada simulação dura 3000s e o intervalo entre a criação de mensagens é entre 25 e 35s. O
padrão de movimentação utilizado foi o movimento baseado em caminhos mais curtos no
mapa de Helsinque.

Para a geração de cada ponto de cada curva, foram feitas 30 simulações (as mes-
mas para todos os experimentos). Os gráficos mostram intervalos de confiança de 90%
para cada ponto.

O gráfico da Figura 1 mostra que o algoritmo fastest possui o menor entre os
atrasos. Além disso, percebemos que este parâmetro não segue um padrão facilmente
discernı́vel nos algoritmos e heurı́sticas estudadas. Os valores sobem e descem quase
aleatoriamente conforme a rede cresce. A única exceção a este fato é o protocolo Max-
prop, que, além de apresentar baixo tempo de trânsito nas rotas, sua distribuição segue
um padrão linear. Isso nos mostra que este protocolo é o mais indicado se estivermos
interessados em obter rotas que priorizem este parâmetro.

Logo, se estivermos interessados em encontrar jornadas fastest em DTNs sem
comportamento previsı́vel nos parece razoável priorizar o uso do Maxprop em detrimento
das outras heurı́sticas apresentadas.

O gráfico da Figura 2 mostra o tempo de execução de cada algoritmo em relação
ao número de nós da simulação. Podemos perceber que, apesar de a complexidade de
tempo, no pior caso, do algoritmo shortest ser maior que a do foremost, nos experimentos
práticos realizados para este artigo eles apresentaram tempo de execução similar. Devido
ao uso repetido do algoritmo foremost (que reflete em sua complexidade bastante elevada),
é fácil ver que o algoritmo fastest consome muito mais tempo do que os outros.
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Figura 1. Número de Nós x Tempo de Trânsito Médio (s)

O gráfico da Figura 3 mostra que a entrega de mensagens dos algoritmos com con-
hecimento sobre a rede é consideravelmente maior, mesmo comparada com o protocolo
com melhores resultados.

No entanto, apesar da alta taxa de entrega, esta não é necessariamente ótima, uma
vez que apenas uma mensagem pode ser transmitida de cada vez e, portanto, uma men-
sagem pode ’bloquear’ uma aresta que é necessária para uma mensagem posterior, sendo
que ambas poderiam ser entregues caso fosse escolhida uma outra rota para a primeira. É
interessante notar que na prática o algoritmo que utiliza as jornadas fastest parece causar
mais ’bloqueios’ de arestas, tendo uma taxa de entrega ligeiramente menor que os demais.

3.2. Algoritmo alternativo

Considere agora a Rede Espaço-Tempo R [Pallottino and Scutella 1998] determinada
pelo grafo evolutivo G. Esta rede consiste em um grafo simples, no qual o conjunto de
nós é NR = {(u, t), u ∈ NG, 0 ≤ t ≤ τ} e o conjunto de arestas é ER = {((u, t), (u, t +
1)), u ∈ NG0 ≤ t < τ} ∪ {((u, t), (v, t + ζ(u, v))), (u, v) ∈ EG, t ∈ P (u, v)}. Uma
jornada de s a u em G é um caminho de (s, t1) a (u, t2) em R para algum t1 e t2. Para
facilitar o cálculo de uma jornada em R, podemos criar um nó extra s com arestas para
todos os (s, t) e um outro u com arestas para todos os (u, t).

Podemos calcular jornadas ótimas nesta rede definindo custos para as arestas
de forma apropriada. Se o custo total de um caminho de s a u representar o instante
de chegada no nó u, o número de arestas (de G) utilizadas na jornada ou seu tempo
de trânsito, podemos utilizar o algoritmo de Dijkstra para calcular o caminho de custo
mı́nimo e obteremos a jornada de s a u que otimiza o parâmetro escolhido. Apesar disso,
esta abordagem não é vantajosa para o cálculo das jornadas shortest e foremost, devido
ao grande número de nós desta rede.

Entretanto, no caso da jornada fastest veremos que este custo compensa,
mesmo com o problema da representação ocupar um grande espaço, como já apontado
em [Bui-Xuan et al. 2003]. Para a jornada fastest, definimos os custos das arestas de R
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Figura 2. Número de Nós x Tempo de Execução (s)

da seguinte forma:

 c(st, st′) = 0, ∀t, t′ tal que st, st′ ∈ R
c(ut, vt+x) = x, ∀u, v 6= s, existindo uma conexão entre

u e v durante o intervalo [t, t+ x] que chega em t+ x

É fácil ver que um caminho de custo mı́nimo nesta rede de s a um nó qualquer v
será uma jornada de menor tempo de trânsito de s a v. Porém, tal rede é muito grande e o
cálculo do caminho seria muito custoso, sendo que um algoritmo para encontrar caminhos
ótimos precisaria guardar, para cada nó, o melhor caminho chegando em cada instante.

Note, no entanto que, embora o número de nós da rede seja τN , só alguns destes
serão interessantes para o cálculo de um caminho saindo de s. De fato, podemos fazer os
cálculos necessários para encontrar o caminho apenas com a informação do grafo evolu-
tivo, sem necessidade de criar a rede explicitamente.

Para jornadas nas quais todas as arestas admitem atraso (jornadas com tempo
de espera 0 para todos os vértices), podemos definir uma classe de jornadas
[Xuan et al. 2003] com mesmo tempo de espera (J , δ), onde δ é o maior atraso possı́vel
para todas as arestas.

Suponha duas jornadas entre s e u, J1 e J2 tais que que a primeira possui tempo
de partida maior que a segunda, e tempo de chegada menor. Então a jornada J2 pode
ser descartada, pois se tomarmos qualquer jornada J que tenha J2 como prefixo, esta
poderia ser substituı́da por J1, obtendo-se uma jornada de melhor tempo de trânsito. (a
substituição obviamente poderá ser feita uma vez que arrival(J1) < arrival(J2))

É possı́vel, no entanto, que existam várias classes de jornadas “relevantes” até um
nó (que podem fazer parte do prefixo de uma jornada fastest). Temos então o problema
de como guardar as jornadas relevantes para cada nó eficientemente.
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Figura 3. Número de Nós x Probabilidade de Entrega

Figura 4. Os pontos representam jornadas. Todos os pontos da área cinza po-
dem ser descartados. A Figura mostra 4 jornadas relevantes - (5,4), (10,6), (13,3),
(17,5) - (uma delas - (10,6) - admitindo atraso máximo 2) e uma jornada irrelevante
- (14,7)

Note que, conhecendo uma jornada relevante para algum instante de chegada,
temos um limite superior para as jornadas relevantes que chegam depois, como mostra
a Figura 4. Assim, se uma nova jornada está acima da linha, podemos ignorá-la, e caso
contrário, o limite para as restantes será diminuı́do.

Podemos então, utilizando uma árvore binária de busca balanceada (ABBB), de-
scobrir se uma jornada encontrada ainda é relevante em tempo proporcional a O(log n),
sendo n o tamanho da árvore. Assim, utilizando tal estrutura é possı́vel utilizar o algo-
ritmo de Dijkstra na rede, eliminando as jornadas desnecessárias (Algoritmo 2).

A função concatena adiciona a aresta (u, v) ao fim da jornada J o mais cedo
possı́vel e tenta atrasar a jornada (em no máximo δ) de forma a minimizar o tempo de es-
pera no nó v. Como analisamos todas as rotas relevantes ordenadas por tempo de trânsito,
a primeira vez que analisamos um nó, a jornada encontrada é ótima. Note que pode-
mos encontrar posteriormente uma nova jornada relevante de s a este nó (chegando até
mesmo depois da jornada ótima). É necessário computar tais jornadas pois estas podem
ser prefixos de jornadas ótimas para outros nós.
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Algoritmo 2 Jornada-Fastest-Rede (G, s)

1 para cada vértice x
2 faça relevantes [x]← (0,∞)
3 fastest [x]← ∅
4 fastest [s]← JornadaVazia
5 Q← ∅� Fila de prioridade ordenada pelo tempo de trânsito das jornadas
6 para cada aresta (s, u) de s
7 faça para cada intervalo [t1, t2] de presença de (s, u)
8 faça J ← jornada de s a u saindo em t1.
9 δ ← t2− t1

10 Q← Q ∪ {(u,J , δ)}
11 enquanto Q 6= ∅ e existe um nó u com fastest [u] = ∅
12 faça (u,J , δ)← remove raiz (Q) � Jornada de menor tempo de trânsito na fila
13 se fastest [u] = ∅
14 então fastest [u]← J
15 para cada vizinho v de u com conexão após arrival(J )
16 faça (Jv, δv)← concatena(J , δ, v)
17 jornadaRelevante ← TENTAADICIONAR(relevantes [v],Jv)
18 se jornadaRelevante = SIM
19 então Q← Q ∪ {(v,Jv, δv)}
20 devolva fastest

O número de classes de jornadas relevantes de s a um nó v qualquer é O(M)
[Xuan et al. 2003], uma vez que cada classe de jornadas está associada a uma conexão
ou desconexão da rede. Portanto, o número total de jornadas relevantes partindo de s é
O(NM).

O número de elementos na fila de prioridade é limitado pelo número de jornadas
relevantes, que é O(NM). A tentativa de inserção de uma jornada na ABBB consome
tempo O(logM+ k logM), onde k é o número de jornadas que se tornaram irrelevantes
(eliminadas da ABBB). Como uma vez eliminada uma jornada, esta não entrará mais na
estrutura, concluı́mos que o tempo total consumido pelas inserções bem-sucedidas será
O(M logM)

Portanto, o algoritmo JORNADA-FASTEST-REDE consome, no pior caso, tempo
O(NM logM +M logM) = O(NM logM). Em casos onde o número de intervalos
não seja muito grande, este valor pode ser menor do que o obtido na implementação
original do algoritmo para o cálculo de jornada fastest, O(M(M log δE +N2)).

4. Jornadas Ótimas Intermediárias
A motivação do estudo de jornadas ótimas intermediárias é que, em certos contextos, uma
jornada ótima para um parâmetro (como as três já mencionadas) pode apresentar um valor
impraticável dos demais. Por exemplo, uma jornada shortest pode ter instante de chegada
muito alto ou uma jornada foremost pode passar por arestas demais. Nestes casos, pode
ser interessante atribuir pesos aos parâmetros, de forma a encontrar jornadas que possuam
valores aceitáveis com relação ao três parâmetros simultaneamente.
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Tal relação entre os parâmetros é uma otimização com múltiplos objetivos e pode
ser estudada através do conceito de Eficiência de Pareto [Kostreva et al. 2004]. As
definições abaixo caracterizam o problema a ser resolvido.

Definição 3 (Eficiência ou Ótimo de Pareto). Se temos um problema com duas ou mais
variáveis distintas e independentes a serem otimizadas, o Ótimo de Pareto corresponde
ao conjunto de soluções nas quais é impossı́vel obter melhora em um parâmetro sem
prejudicar algum outro.

Definição 4 (Curva de Pareto). É uma curva obtida quando é plotado, num espaço n-
dimensional, os valores de todas as soluções do Ótimo de Pareto com respeito aos n
parâmetros a serem otimizados do problema.

Adaptando esta idéia para o cenário de jornadas em grafos evolutivos, temos os
três parâmetros já mencionados a otimizar simultaneamente, logo, trataremos, inicial-
mente, em um espaço tridimensional. Os pontos da Curva de Pareto correspondem a
jornadas ótimas intermediárias com determinados valores de tempo de chegada, número
de saltos e tempo de trânsito. Vale ressaltar que deve-se calcular uma Curva de Pareto
para cada par origem-destino em que se quiser obter uma jornada ótima intermediária.

O objetivo desta abordagem é listar os pontos da Curva de Pareto e selecionar o
mais adequado para o contexto.

5. Cálculo de Jornadas Ótimas Intermediárias
Como mencionado anteriormente, se definirmos os custos das arestas de forma correta,
podemos utilizar a rede espaço-tempo para calcular jornadas que otimizam quaisquer dos
três parâmetros. Deste modo, a ideia proposta é que é possı́vel definir este custo de forma
a levar em conta os três parâmetros simultaneamente.

A única forma encontrada de utilizar este método foi atribuindo um peso para
cada um dos parâmetros, ao calcular o valor do potencial de cada vértice, ou seja, a
cada jornada encontrada, seu custo total será calculado por meio da seguinte fórmula:
c(J ) = p1.arrival(J ) + p2.|RJ |+ p3.transit(J ).

Nesta fórmula, p1, p2 e p3 são pesos que indicam o grau de importância do
parâmetro correspondente para o contexto. Desta forma, quanto maior o peso de um
certo parâmetro, maior importância o algoritmo dará para sua minimização.

Basta então modificar a fila de prioridade do algoritmo
JORNADA-FASTEST-REDE para que esta ordene as jornadas por c(J ), e a ABBB
de jornadas relevantes para que esta leve em conta os três fatores ao calcular a relevância.

Esta abordagem permite que encontremos jornadas ótimas conforme os pesos de
cada fator: tempo de chegada, número de saltos e tempo de trânsito. Entretanto, a técnica
não é flexı́vel o suficiente para obter de forma fácil jornadas foremost com um número
máximo de passos, por exemplo.

Como o algoritmo anterior tem complexidade muito alta e é completamente im-
praticável com grafos evolutivos grandes (muitos nós, ou muito tempo), é necessária
uma abordagem mais simples para que seja possı́vel o cálculo das jornadas ótimas in-
termediárias. Para isso, vamos considerar, daqui para frente, apenas o compromisso entre
as jornadas shortest e foremost entre dois nós.
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Com esta restrição, é possı́vel calcular o Ótimo de Pareto para o problema uti-
lizando um algoritmo baseado no proposto por [Xuan et al. 2003] para encontrar jornadas
mais curtas. Neste, na iteração k, calcula-se todas as jornadas originadas em s que chegam
mais cedo utilizando até k saltos e, quando encontra-se um nó u pela primeira vez, a jor-
nada que originou este encontro é a mais curta possı́vel entre s e este nó. Nas próximas
iterações, é possı́vel que sejam encontradas outras jornadas de s a u, mas, estas só serão
úteis (e, portanto, guardadas pelo algoritmo) se chegarem mais cedo que a anterior.

A partir destes passos, é possı́vel perceber que, ao encontrarmos todas as jornadas
foremost com até k arestas, para k variando de 0 a N − 1, teremos todas as jornadas
ótimas intermediárias. Basta uma pequena alteração no algoritmo para que estas sejam
devidamente guardadas.

A subrotina SELECAO-DE-ARESTAS-E-HORÁRIOS calcula, a partir do nı́vel k,
quais arestas e horários fazem parte do nı́vel k + 1 da árvore de predecessores. Este
processo é feito a partir dos tempos mı́nimos de chegada em cada nó do grafo. Com
esta informação, o algoritmo verifica, em cada aresta, se é possı́vel chegar na ponta final
em um instante mais cedo do que o já atingido. Todas as arestas em que existe esta
possibilidade são guardadas, bem como o tempo mı́nimo de travessia.

Tal subrotina foi descrita por [Xuan et al. 2003], com complexidade O(MlogδE).

Algoritmo 3 Jornadas-Ótimas (G, s)

1 para v ∈ VG
2 faça tLBD[v]←∞
3 J [v]← ∅
4 Jotimas[v]← ∅
5 tLBD[s]← 0
6 k ← 0
7 enquanto k < N
8 faça k ← k + 1
9 (emin, tmin)← SELECAO-DE-ARESTAS-E-HORÁRIOS(G, tLBD)

10 para v ∈ VG tal que emin[v] 6= nil
11 faça Seja (u, v) = emin[v]
12 Seja (R,Rσ) = J [u]
13 J [v]← (R ∪ emin[v], Rσ ∪ tmin[v])
14 Jotimas[v]← (Jotimas[v] ∪ J [v])
15 tLBD[v]← tmin[v] + ζ(emin[v])
16 devolva Jotimas

O laço principal do Algoritmo 3 executa no máximo N vezes. Dentro deste laço,
há uma chamada do algoritmo SELECAO-DE-ARESTAS-E-HORÁRIOS e outro laço com
consumo de tempoO(N). Portanto, a complexidade do algoritmo éO(N(M log δE+N)).

A partir deste algoritmo, podemos, também, calcular a jornada ótima com pesos
nos parâmetros, como proposto na seção anterior. Basta que a lista de jornadas ótimas
intermediárias seja percorrida e se calcule aquela que tiver custo mı́nimo.

Este algoritmo foi implementado e utilizado em algumas simulações. Como a
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saı́da deste é uma lista de jornadas Pareto-ótimas, é preciso algum critério para escolher a
mais adequada. Nestes experimentos, foram utilizadas quatro heurı́sticas distintas. Mid-
dleHop escolhe aquela com número de saltos mais próximo à média entre os valores deste
parâmetro das jornadas Shortest e Foremost. QuarterHop e 3QuarterHop fazem uma
aproximação semelhante, mas com uma média ponderada (3∗shortest+foremost)/4 e
(3∗foremost+shortest)/4, respectivamente. MiddleRnd escolhe uma jornada aleatória
da curva de Pareto. Os experimentos retratados nos gráficos abaixo foram realizados no
mesmo cenário já descrito anteriormente. A única diferença é que o intervalo de criação
de mensagens foi diminuı́do para 10s.

Figura 5. Número de Nós x Latência Média (s)

Figura 6. Número de Nós x Número Médio de Saltos

Nas Figuras 5 e 6, pode-se perceber que o número de saltos do algoritmo Mid-
dleHop é mais próximo do Shortest enquanto que sua latência média é mais próxima à
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do Foremost. Este fato mostra que este algoritmo é uma boa escolha de jornada inter-
mediária para muitos casos. Além disso, é notável que, quanto mais um algoritmo ganha
em latência, mais ele perde em número de saltos e vice-versa. O que fica claro a par-
tir dos gráficos é que, na maioria dos casos, é possı́vel encontrar jornadas com valores
intermediários de latência e de número de saltos.

6. Conclusão
Neste artigo, propusemos duas implementações práticas de algoritmos para o cálculo de
jornadas com menor tempo de trânsito. Com estas implementações, foi possı́vel obter
resultados preliminares de como se comportam diversas heurı́sticas de roteamento com
relação ao tempo de trânsito.

Além disto, propusemos também formas de se encontrar jornadas intermediárias,
que não minimizam necessariamente apenas um dos parâmetros: tempo de chegada,
número de saltos e tempo de trânsito. Estas novas jornadas podem ser calculadas tanto us-
ando pesos para os parâmetros, como através da busca de todas as jornadas que otimizam
ao mesmo tempo dois ou mais dos parâmetros.
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Abstract. Content-Based search on decentralized architectures, such as Peer-
to-Peer (P2P) Digital Libraries (DL), differs from centralized search in many
aspects, including the dynamic behavior of peers and its heterogeneity in re-
sources capacity. Evaluation of the effectiveness and efficiency of such systems
is still an unresolved problem, as most of prior work either focus only on ef-
fectiveness or considers ideal scenarios. This paper evaluates the compromise
between efficiency and effectiveness on P2P content-based search considering
several practical scenarios. It also presents and evaluates a replication strategy
which increases effectiveness of P2P search.

Resumo. Busca por conteúdo em arquiteturas descentralizadas, como em bib-
liotecas digitais Par-a-Par (P2P), difere da busca centralizada em vários as-
pectos, incluindo o comportamento dinâmico dos pares e a heterogeneidade dos
recursos disponı́veis. A eficiência e a eficácia destes sistemas, frente a estas, é
um problema ainda em aberto, pois a maioria dos trabalhos anteriores enfatiza
apenas um aspecto (particularmente eficácia) ou considera cenários idealiza-
dos. Este artigo apresenta uma avaliação dos compromissos entre eficiência
e eficácia da busca P2P por conteúdo, considerando vários cenários realistas.
Ele ainda apresenta e avalia uma estratégia de replicação de conteúdo que con-
tribui para melhorar a qualidade da busca P2P.

1. Introdução
Sistemas Par-a-Par (P2P) têm se mostrado atrativos em diversos cenários dado seu poten-
cial de escalabilidade, ausência de um ponto único de falha e baixo custo de implantação.
Isso tem motivado diversos estudos sobre a extensão ou adaptação de tecnologias P2P
para diversas aplicações que potencialmente podem se beneficiar dessas propriedades.

Dentre essas aplicações encontram-se as bibliotecas digitais distribuı́das e as
máquinas de busca P2P. Uma máquina de busca P2P é composta de computadores inde-
pendentes e autônomos (i.e., pares), cada um contendo parte dos documentos da coleção.
Cada par envia consultas conforme interesse dos usuários e responde a consultas (locais
e remotas) com uma lista ordenada dos documentos relevantes presentes em sua coleção
local. A busca P2P por conteúdo difere dos mecanismos de busca comuns em redes Par-
a-Par (p. ex: KAD, Gnutella), pois a busca é realizada sobre o conteúdo do objeto (p. ex:
texto completo do documento), e não em metadados como tı́tulo e tags. Além disso ela
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tem como objetivo recuperar e ordenar os documentos mais relevantes para uma consulta
em vez de simplesmente retornar todos os objetos que casam com a consulta.

A aplicação de uma arquitetura P2P para recuperação de informação pode não
apenas amenizar restrições de escalabilidade [Wu et al. 2005], mas também permitir, por
exemplo, a construção de bibliotecas digitais comunitárias e colaborativas. Estas bib-
liotecas estariam distribuı́das em um grande número de pares independentes e autônomos,
cada um correspondente a um usuário (ou sub-comunidade) com interesse em compartil-
har seus documentos e de se beneficiar de serviços (p.ex: busca) oferecidos pelo sistema.
Nesse ambiente, os custos de gerência e manutenção do repositório são distribuı́dos entre
os usuários, evitando a necessidade de uma autoridade mantenedora centralizada.

Contudo, os benefı́cios de arquiteturas P2P para máquinas de busca não vem
sem consequências. Dentre estas, podemos citar o comportamento dinâmico dos pares
e a limitação e heterogeneidade dos recursos disponı́veis em cada par (e.g., banda e
espaço em disco). Outra caracterı́stica essencial é que os pares não fornecem qual-
quer garantia de qualidade de serviço (QoS), e podem abandonar a rede a qualquer
momento. Sendo assim, a eficiência e a eficácia destes sistemas, frente a estas car-
acterı́sticas, é um problema que merece investigação. Entretanto, a maioria dos tra-
balhos anteriores enfatiza apenas um aspecto (particularmente eficácia) ou considera
cenários idealizados, deixando, portanto, várias questões em aberto. Por exemplo,
uma grande parte desses trabalhos foca em obter uma eficácia (i.e., recuperação dos
documentos mais relevantes) próxima da obtida em máquinas de busca centralizadas
[Bender et al. 2005a, Podnar et al. 2007, Tang et al. 2003], sem considerar as limitações
de recursos previamente mencionadas. Além disso, em geral, assume-se um cenário ideal
em que os pares possuem comportamento pouco dinâmico.

No entanto, estudos de aplicações P2P de compartilhamento de arquivos que anal-
isaram a dinamicidade (churn) dos pares concluı́ram que esses são muito dinâmicos, en-
trando e saindo várias vezes da rede [Stutzbach and Rejaie 2006]. No contexto especı́fico
de máquinas de busca que servem a bibliotecas digitais P2P, não é esperado que todos
os usuários estejam presentes na rede o tempo todo. De fato, um usuário pode não obter
os documentos mais relevantes para sua consulta se esses pertencerem a pares ausentes
no momento em que a consulta for submetida. Logo, a dinamicidade dos pares afeta a
disponibilidade de conteúdo e, portanto, a eficácia da busca P2P por conteúdo.

Neste contexto, este artigo apresenta uma avaliação dos compromissos entre
eficiência e eficácia da busca P2P por conteúdo, considerando cenários mais realistas que
trabalhos anteriores [Bender et al. 2005a, Podnar et al. 2007, Tang et al. 2003]. Nosso
ambiente de simulação possui centenas de pares, que saem e entram na rede seguindo o
comportamento dinâmico caracterı́stico de redes Par-a-Par [Stutzbach and Rejaie 2006].
Em nossa avaliação utilizamos cargas reais compostas por documentos e consultas da
coleção TREC-08 [Voorhees and Harman 2000]. Nós também consideramos diversas
configurações de uma máquina de busca P2P que serve uma biblioteca digital descen-
tralizada, variando o número de documentos replicados e de pares contatados por con-
sulta, o tamanho das respostas enviadas por cada par, e a quantidade de recursos (banda e
disco) disponı́vel em cada par. O nosso modelo inclui ainda a simulação do processo de
roteamento e troca de mensagens na rede sobreposta, realizada através do framework de
simulação OverSim [Baumgart et al. 2007]. Nosso trabalho ainda avalia uma estratégia
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de replicação de conteúdo que contribui para melhorar a qualidade da busca P2P.

Nossos resultados indicam que que replicação por similaridade pode incremen-
tar a eficácia da seleção de pares em até 222% e o processamento de consultas em até
166%, por um custo em banda médio inferior à 34.2Kbps para cada par. Verificamos
também que ajustes simples na máquina de busca, como aumentar o número de pares
contatados e o tamanho da resposta de cada par, podem oferecer um melhor compromisso
entre eficácia e eficiência que a replicação por similaridade. Por fim, verificamos que a
eficácia do mecanismo de replicação não é degradada mesmo quando os pares dedicam
para replicação um espaço em disco limitado ao equivalente à apenas 500 documentos.

2. Trabalhos Relacionados

Há um recente esforço no desenvolvimento de máquinas de busca P2P eficazes e efi-
cientes. Em [Bender et al. 2005a, Podnar et al. 2007, Tang et al. 2003] são apresentadas
máquinas de busca que utilizam redes Par-a-Par estruturadas (Distributed Hast Tables
ou DHTs) para estimar e armazenar estatı́sticas da máquina de busca P2P. Todos estes
trabalhos focam em aumentar a eficácia da busca P2P. Entretanto, em nenhum deles o
mecanismo de busca é avaliado em cenários de alta dinamicidade dos pares, e em geral,
não consideram a heterogeneidade e limitação dos pares quanto a recursos como banda e
espaço em disco.

A alta dinamicidade é uma caracterı́stica intrı́nseca às redes P2P
[Stutzbach and Rejaie 2006] que dificulta a qualidade dos serviços que utilizam
esta arquitetura. No contexto de busca P2P, em [Atalla et al. 2008] foi demonstrado que a
alta dinamicidade dos pares reduz significativamente a eficácia de uma máquina de busca
P2P, mesmo em cenários que os pares apresentam uma alta disponibilidade média.

Em [Li et al. 2003] foi realizado um estudo sobre a viabilidade do uso de redes
P2P estruturadas no desenvolvimento de máquinas de busca par-a-par para coleções de
documentos com tamanho semelhante a Web. O estudo analisa apenas a viabilidade da
busca por conteúdo P2P, considerando o consumo de banda global e o espaço em disco
individual de cada par. As conclusões deste estudo foram que a utilização do diretório
distribuı́do para armazenar diretamente as listas invertidas da máquina de busca torna o
processamento de consultas P2P inviável por causa do excessivo uso de banda, e que
mesmo com a aplicação das várias melhorias sugeridas no artigo, os consumo de banda
necessário ainda permaneciam uma ordem de magnitude acima do viável (pelos critérios
do estudo).

A principal contribuição deste artigo está na avaliação quantitativa tanto da
eficácia quanto da eficiência da maquina de busca P2P. Tomamos como caso de uso
a busca por conteúdo em uma biblioteca digital P2P, em que cada par da rede pos-
sui uma parte da coleção de documentos. Diferentemente de trabalhos anteriores,
consideramos cenários em que os pares possuem comportamento altamente dinâmico
[Stutzbach and Rejaie 2006] e limitação de recursos como banda [Akamai 2009] e espaço
disco. Por fim, adaptamos a estratégia de replicação de documentos owner’s replication
[Lv et al. 2002] ao contexto de busca por conteúdo P2P, e avaliamos o compromisso exis-
tente entre eficácia da busca (qualidade dos resultados) e eficiência (utilização de recursos
como banda e espaço em disco) busca por conteúdo P2P.
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3. Máquina de Busca por Conteúdo P2P
O serviço de busca é construı́do sobre uma rede sobreposta estruturada formada pelos
pares. Cada par fornece dois serviços básicos: (1) manutenção de estatı́sticas (i.e.,
sumários das coleções locais) no diretório distribuı́do (semelhante a uma Distributed Hash
Table). (2) processamento local de consultas sobre a coleção de documentos mantida
pelo par. Estes serviços são utilizados pela máquina de busca P2P durante as etapas de
seleção de pares para processar uma dada consulta e processamento federado de con-
sulta pelos pares pré-selecionados, respectivamente. Por fim, após o processamento da
consulta, nossa máquina de busca inicia a etapa de replicação por similaridade, em que
os documentos mais similares à consulta são replicados em uma cache local do par que
iniciou a consulta. O nosso modelo de máquina de busca, incluindo serviços e etapas de
processamento, é detalhado a seguir.

3.1. Seleção de Pares

Vários trabalhos tratam da seleção de repositórios para processamento federado de con-
sultas [Callan 2000, Bender et al. 2005b]. Em [Bender et al. 2005b] foi demonstrado que,
em uma máquinas de busca P2P que não há muitos documentos repetidos (há poucos
documentos replicados entre os pares), o método de seleção CORI fornece os melhores
resultados. Como assumimos um cenário pessimista em que há, inicialmente, apenas uma
cópia de cada documento na rede, este foi o método selecionado para nosso estudo.

O Seletor de Pares CORI calcula scores para a coleção de cada par p, em relação
a uma consulta q, dado por score(p, q)=

∑
i∈q α− (1− α)T (i, p)I(i, p). As estatı́sticas

T(i,p) e I(i,p) são calculadas por:

I(i, p) =

log(n+0.5)
pf(t)

log(n+ 1)
T (i, p) =

df(i, p)

(df(i, p) + 50 + 150 V (p)
V avg

(1)

Onde n é o número de pares na rede, pf(i) o número de pares que possuem ao
menos um documento com o termo i, df(i, p) o número de documentos do par p que
possuem o termo i, V (p) o número de termos distintos na coleção de p e Vavg a média
desse valor para todos os pares.

Estas estatı́sticas são mantidas disponı́veis pela própria rede P2P: cada par fica re-
sponsável por manter estatı́sticas de um determinado conjunto de termos, fornecendo um
serviço de diretório distribuı́do, de estrutura semelhante a uma DHT. O par responsável
pelas estatı́sticas do termo i é aquele cujo identificador da rede sobreposta possui menor
distância ao valor do hash SHA11 do termo. Tal par mantém uma lista de pares (identifi-
cador e IP) que possuem o termo i e suas respectivas estatı́sticas ( df(i, p), V (p) ).

A seleção de pares funciona como a seguir. Para cada termo i da consulta q, o
par requisitante determina o identificador do par responsável pelas estatı́sticas do termo
i e envia uma mensagem a ele, a qual será roteada pela rede sobreposta, requisitando
a lista de pares com o termo i e suas respectivas estatı́sticas. Após receber a resposta,
o par requisitante computa os scores de cada par, e seleciona topp pares para processar a

1SHA1 é uma função hash segura que retorna identificadores de 160 bits.
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consulta. Note que o cálculo exato deN e Vavg exige conhecimento de estatı́sticas globais
da rede. Por este motivo, utilizamos como estimador para N o número de pares com ao
menos um termo da consulta, e como estimador de Vavg o valor médio do número de
termos distintos da coleção de cada um destes pares.

3.2. Manutenção de Estatı́sticas no Diretório Distribuı́do

Como visto na Seção anterior, a manutenção de estatı́sticas sobre as coleções de cada
par no diretório distribuı́do é determinante para a seleção de pares, afetando portanto, a
eficácia da máquina de busca P2P. Por outro lado, ela também afeta a sua eficiência, uma
vez que requer utilização de recursos (banda e espaço) dos pares.

Adotamos em nosso modelo um diretório distribuı́do semelhante ao apresentado
em [Bender et al. 2005a]. Neste modelo, o diretório distribuı́do fornece um mapeamento
entre um termo i e a lista de posts dos pares que possuem o termo i em sua coleção
local. Um post contém informação de contato do par (identificador na rede sobreposta e
endereço IP), sumários estatı́sticos da coleção ( df(i, p) e V (p) ) e um prazo de validade
desta informação (time-to-live ou ttl).

Ao ingressar na máquina de busca P2P, o par deve enviar ao diretório distribuı́do
posts para cada termo presente em mais queDFthreshold documentos em sua coleção local.
O post de um termo i é enviado ao par que possui identificador mais próximo ao seu hash
SHA1. Os posts são reenviados periodicamente (a cada ttl segundos). Posts de pares
que abandonaram a rede são portanto removidos do diretório distribuı́do após expirado o
perı́odo de reenvio.

Quando um novo par entra na rede, todos os seus vizinhos são notificados. De
maneira semelhante a uma DHT, cada vizinho do novo par verifica a sua lista de posts,
repassando ao par ingressante aqueles que ele seja o novo responsável, isto é, aqueles
para os quais o identificador do par ingressante seja mais próximo ao hash SHA1 do
termo. Este evento de post-forward é importante, pois cria réplicas das listas de posts e
mantém a consistência do mapeamento entre termos e posts no diretório distribuı́do.

3.3. Processamento Federado de Consultas

Após a seleção dos pares mais relevantes à consulta (Seção 3.1), o par requisitante repassa
a consulta, que é processada localmente por cada par selecionado sobre sua coleção de
documentos (vide Seção 3.4). A seguir, as respostas são enviadas ao par que iniciou o
processamento da consulta e mescladas em uma lista unificada de documentos, antes de
ser apresentada ao usuário.

O mecanismo de mesclagem de respostas é responsável por reunir as respostas
de todos os pares selecionados pelo Seletor de Pares em uma única lista de documentos,
ordenados pela similaridade à consulta. Em nosso modelo, utilizamos um mecanismo de
mesclagem simples, em que as respostas dos pares são agregadas utilizando os valores de
similaridade reportados pelo processamento de consultas local de cada par. Mecanismos
de mesclagem mais sofisticados são propostos em [Larkey et al. 2000], e são recomenda-
dos para coleções dos pares com alta topicidade, isto é, coleções em que os documentos
de cada par estão em torno de um mesmo tópico. Como este não é o caso da coleção
analisada, deixamos a avaliação destes mecanismos para trabalhos futuros.
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3.4. Processamento Local de Consultas

O processador de consultas local de cada par é baseado no modelo vetorial. Neste modelo,
cada consulta q e documento j são representados como vetores w-dimensionais, em que
w é o número de termos únicos da coleção, e cada componente dos vetores corresponde
ao peso de um termo no documento (ou consulta) que o contém. Tradicionalmente, os
pesos usados no modelo de espaço vetorial são baseados em estatı́sticas Term-Frequency
- Inverse Document Frequency (TF-IDF) [Baeza-Yates et al. 1999]. O componente TF de
um termo i em um documento j é dado pela frequência em que i ocorre em j. O IDF de
um termo i é dado por idf(i) = lg( |D|

di
), onde D é o número de documentos da coleção e

di é o número de documentos da coleção com o termo i. Portanto, o peso de um termo i
em um documento j é dado por Wij = tf(i, j) × idf(i). A similaridade entre um vetor
de consulta q e o vetor de um documento j é tradicionalmente computada pelo cosseno
do ângulo entre os vetores.

Entretanto, este método tradicional possui a desvantagem de exigir o recálculo
das normas de todos os vetores da coleção cada vez que é adicionado ou removido
um documento [Lee et al. 1997]. Um cálculo alternativo para a similaridade é proposto
em [Lee et al. 1997]. A métrica de similaridade proposta troca as normas dos vetores
por um fator de normalização igual ao número de termos no documento, j, isto é,
sim(q, j)= q×j∑w

i=0 freq(i,j)
.

Logo, diferentemente da métrica tradicional, a métrica proposta por
[Lee et al. 1997] utiliza uma norma estática e independente da coleção. Apesar disto,
[Lee et al. 1997] mostrou que sua eficácia é comparável à do método tradicional para
várias coleções de testes. Por esta razão, esta métrica de similaridade é mais adequada
para coleções dinâmica em que documentos são adicionados e removidos constantemente,
e portanto, mais adequada ao nosso modelo de máquina de busca P2P.

3.5. Replicação de Documentos por Similaridade

Para dissociar a disponibilidade de um determinado conteúdo ao par que o hospeda, incor-
poramos à máquina de busca P2P uma estratégia de replicação de dados. Utilizamos uma
adaptação da estratégia owner replication [Lv et al. 2002], proposta anteriormente para
aplicações P2P de compartilhamento de arquivos. Em nosso modelo, o par, após receber
as respostas à sua consulta, replica os r documentos de maior similaridade com a consulta
em uma cache local. Esta estratégia visa aumentar a disponibilidade dos documentos mais
relevantes de forma alinhada aos interesses do par. Em outras palavras, considerando que
consultas realizadas por um usuário exibam alguma localidade em termos de documen-
tos mais relevantes, a replicação local dos documentos similares a uma consulta aumenta
a chance que consultas futuras encontrem documentos relevantes na rede, a despeito da
possı́vel indisponibilidade dos pares que originalmente hospedavam o conteúdo.

Em nosso modelo, cada par tem um espaço disponı́vel (cache) para armazenar,
localmente, um número limitado C de documentos. Quando um novo documento deve
ser inserido na cache e esta se encontra cheia, a polı́tica de reposição de documentos é
executada. Dado que na coleção de teste TREC-8 não existe uma distribuição de popular-
idade entre as consultas, nenhuma polı́tica de reposição de documentos é especialmente
preferı́vel. Portanto, optamos por uma polı́tica que remove documentos selecionados uni-
formemente entre os presentes.

486 Anais



Tabela 1. Parâmetros do Simulador da Máquinha de Busca P2P
Parâmetro Descrição

n número de pares total que compôem a máquina de busca P2P (online e offline).
tq Tempo médio entre chegadas das consultas de um par.

λon, ρon Parâmetros da distribuição Weibull dos tempos de sessão dos pares.
λoff , ρoff Parâmetros da distribuição Weibull dos tempos de sessão offline dos pares.

C Espaço disponı́vel, em número de documentos, na cache local de um par para replicação por similaridade.
|Qset| Tamanho, em número de documentos, da resposta de um par a uma consulta.
|topp| Número máximo de pares selecionados pelo Seletor de Pares CORI.
r Número de documentos replicados a cada consulta.
ttl Tempo para invalidação de posts dos pares no diretório distribuı́do.

DFthreshold Limiar inferior para submissão posts no diretório distribuı́do.
α Parametro de ajuste do Seletor de Pares CORI.

4. Metodologia de Avaliação

Este trabalho visa avaliar o compromisso entre qualidade (eficácia) e eficiência (uso de
recursos dos pares) da busca por conteúdo P2P. A eficácia é medida através da degradação
da qualidade dos resultados em relação aos de uma máquina de busca centralizada equiva-
lente (linha de base). Para analisar eficiência, medimos o uso de banda e espaço em disco
dos pares que compõem a máquina de busca P2P. A nossa avaliação é feita via simulação.
De forma a capturar as caracterı́sticas essenciais, nosso modelo de simulação possui três
camadas: a camada de rede fı́sica, a camada da rede sobreposta P2P e a máquina de busca
Par-a-Par executada sobre ela (já apresentada na Seção 3).

As próximas seções descrevem as principais considerações e componentes de
nosso modelo de rede (Seção 4.1), e apresentam a coleção de testes (Seção 4.2) e métricas
de avaliação de eficiência e eficácia da máquina de busca P2P (Seção 4.3). A Tabela 1
sumariza os parâmetros do nosso modelo de simulação.

4.1. Modelo de Rede Fı́sica e Sobreposta

Como o foco primordial desta avaliação é o compromisso entre eficácia e eficiência da
máquina de busca P2P em condições mais realistas, faz-se necessário a utilização de um
modelo de rede fı́sica e sobreposta detalhado, capaz de simular roteamento, troca de men-
sagens, atrasos de transmissões, falhas de comunicação, limitação de banda, entre outras
caracterı́sticas encontradas em sistemas P2P reais.

Para tanto, foi utilizado o framework de simulação OverSim
[Baumgart et al. 2007]. O framework fornece dois modelos de rede fı́sica (rede IP
e rede IP simplificada) e permite a simulação de diversas redes sobrepostas. As
aplicações interagem com a rede sobreposta através da common API[Dabek et al. 2003],
que define um conjunto de serviços comuns a várias redes sobrepostas estruturadas, tais
como Chord, Kademlia e Pastry.

Outra caracterı́stica importante do modelo de rede é o comportamento dinâmico
dos pares, ou churn. A dinamicidade dos pares em máquinas de busca P2P ainda não
foi caracterizada na literatura, embora vários trabalhos tenham investigado este aspecto
em aplicações P2P de compartilhamento de arquivos. Em particular, uma caracterização
[Stutzbach and Rejaie 2006] de três sistemas populares mostra que a duração da sessão
dos pares (tempo online) é bem modelada por distribuições Weibull2 com parâmetros de
forma ρ ≈ 0.44 e de escala λ ≈ 35.20 unidades de tempo. Embora relevante, esse

2Função de Densidade de Probabilidade dada por f(x) = ρxρ−1

λρ
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estudo não apresenta dados similares para os tempos de indisponibilidade (tempo of-
fline), outro aspecto de suma importância para a eficácia da busca em P2P. Devido à
falta de caracterização da disponibilidade em aplicações de busca P2P assim como sua
caracterização completa em outros tipos de aplicação P2P, optamos por modelar os tem-
pos online e offline dos pares por distribuições Weibull com parâmetros de forma ρon e
ρoff , e parâmetros de escala λon e λoff , respectivamente.

4.2. Coleção de Teste
Utilizamos a coleção de teste TREC-8 ad-hoc (ou TREC, no decorrer do texto). A
TREC [Voorhees and Harman 2000] é constituı́da por um total de 528.125 documentos,
extraı́dos de jornais e conferências do governo dos EUA, e é comumente utilizada no de-
senvolvimento e avaliação de sistemas de recuperação de informação. A coleção também
fornece um conjunto de 50 consultas manualmente elaboradas por especialistas. Assum-
imos, em nosso modelo, que os pares submetem consultas de forma independente, com
tempo entre consultas exponencialmente distribuı́dos com média tq.

4.3. Métricas de Avaliação
Utilizamos revocação relativa para quantificar a qualidade (eficácia) da busca P2P. A
revocação é definida como a fração de documentos relevantes à consulta que é retornado
pela máquina de busca, isto é, dada uma consulta q, um conjunto de documentos rele-
vantes à consulta relevantes(q) e um conjunto de documentos retornados pela máquina
de busca retornados(q), definimos Revocação de uma máquina de busca com relação a
q como r(q) = |relevantes(q)∩retornados(q)|

|relevantes(q)| . A Revocação Relativa é utilizada para medir o
quanto a máquina de busca P2P se aproxima da máquina de busca centralizada, e pos-
sui a mesma definição, mas considerando o conjunto de documentos relevantes como o
conjunto de documentos retornados pela máquina de busca centralizada.

Note que a revocação, como definida, acima, aplica-se diretamente aos resulta-
dos do processamento federado de consultas, mas não captura a eficácia da seleção de
pares. Para tanto, definimos a revocação da seleção de pares , rselecao(q), como a fração
de documentos relevantes à consulta que se encontram presentes nos pares seleciona-
dos. Em outras palavras, rselecao(q) é definida como acima, trocando retornados(q)
por selecionados(q), que representa o conjunto união dos documentos dos pares sele-
cionados para a consulta q: rselecao(q)=

|relevantes(q)∩selecionados(q)|
|relevantes(q)| . Assim como no caso

da Revocação Relativa para uma consulta, definimos a Revocação Relativa da Seleção
de Pares para avaliar a eficácia do Seletor de Pares considerando o conjunto de docu-
mentos retornados pela máquina de busca centralizada como o conjunto de documentos
relevantes.

Para avaliar a eficiência de uma máquina de busca, medimos a quantidade de
recursos média por par participante da máquina de busca necessários para atingir um
determinado nı́vel de eficácia. Em nosso modelo, os pares possuem banda e espaço em
disco limitados, e portanto estes são os recursos medidos.

5. Resultados
5.1. Cenários Avaliados
Consideramos diversos cenários, variando os parâmetros do simulador, para avaliar o
compromisso entre eficácia e eficiência da busca P2P por conteúdo. Em todos os cenários,

488 Anais



cada par é responsável por um subconjunto de documentos da coleção TREC. Os doc-
umentos são distribuı́dos de maneira uniforme entre os pares, uma vez que não há
caracterização da distribuição de documentos para nosso cenário de uma biblioteca dig-
ital P2P. Todavia, é importante notar que essa distribuição uniforme é pessimista tanto
ao Seletor de Pares, já que é mais difı́cil distinguir os pares mais relevantes para uma
determinada consulta, quanto à disponibilidade dos documentos na rede, uma vez que,
inicialmente, há apenas uma única cópia de cada documento no sistema.

Para avaliar o impacto de diferentes nı́veis de dinamicidade dos pares, fixamos a
distribuição dos tempos online dos pares com uma média de µon=91.84 minutos, dada
pelos parâmetros Weibull ρon e λon iguais a 0.44 e 35.20 respectivamente (ver Seção 4.1).
Além disso, fixamos ρoff=ρon enquanto variamos λoff , produzindo diferentes tempos
médios offline µoff . Finalmente, de forma a capturar a estabilidade do sistema, define-se
disponibilidade do par, A, como sendo o percentual do tempo (simulado) durante o qual
o par esta disponı́vel na rede, em média, ou seja A= µon

µon+µoff
. Em nossas simulações,

utilizamos valores de A iguais a 25% e 75%.

A distribuição de banda dos pares foi feita com base na distribuição observada
em hosts dos EUA, reportada em [Akamai 2009]. Consideramos uma banda mı́nima de
256kbps, já que hosts com menor capacidade, em especial aqueles com conexões dial-up,
muitas vezes não possuem a banda necessária para contribuir na manutenção do diretório
distribuı́do. De qualquer forma, estes hosts compõem uma parcela pequena dos hosts
observados (5.8%). Além disso, devido à sua baixa capacidade, estes hosts tendem a se
comportar como clientes da máquina de busca e não como provedores de serviço.

Com o intuito de avaliar o compromisso entre eficiência e eficácia da busca P2P,
variamos o tamanho da resposta de cada par (|Qset|=100, 1000 documentos), o número de
documentos replicados por consulta (r=0, 250, 500), e o espaço disponı́vel replicação na
cache local (C=500, 1000 e ilimitado ou∞).Outros parâmetros do nosso modelo foram
fixados. Utilizamos uma rede com total de n = 1000 pares, e um tempo médio entre
consultas de um mesmo par tq=1000s. Este valor de tq é uma escolha pessimista, rep-
resentando usuários que utilizam a máquina de busca com uma alta frequência, uma vez
que analisando os logs da máquina de busca AOL3 [AOL 2006] encontramos que o tempo
médio entre consultas dos usuários em um mesmo dia de 3190.1s. Logo, estes valores rep-
resentam a máquina de busca sob uma carga proporcionalmente alta para seu número de
usuários. Os valores de limiar para publicação no diretório distribuı́do (DFthreshold=10)
e o parâmetro de ajuste do seletor de pares (α=0.4) foram fixados tomando como base
trabalhos anteriores[Bender et al. 2005b]. Fixamos ainda o tempo de vida dos posts no
diretório distribuı́do (ttl = 400s) e focamos em Chord como infraestrutura de rede P2P.

Os resultados reportados nas próximas seções são médias de no mı́nimo 4 experi-
mentos, com desvio padrão inferior a 9% da média.

5.2. Eficácia e Eficiência da Seleção de Pares
Nesta seção, avaliamos a eficácia e a eficiência do Seletor de Pares CORI em nosso mod-
elo de máquina de busca, variando o número de pares selecionados a cada consulta (topp),
o número de documentos replicados após o processamento de cada consulta (r) e disponi-
bilidade média dos pares (A). Inicialmente, consideramos um cenário otimista em que

3Nossa utilização dos logs de consulta está dentro dos termos de uso exigidos pela AOL.
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(a) Revocação, A = 25% (b) Revocação, A = 75%

(c) Consumo de banda, A = 25% (d) Consumo de banda, A = 75%

Figura 1. Revocação relativa e consumo de banda da seleção de pares.

não há limitação de espaço em disco de cada par (tamanho da cache C=∞).

As Figuras 1(a-b) mostram os valores da revocação relativa média da seleção de
pares, ao final da simulação, em cenários que os pares possuem disponibilidade média (A)
igual a 25% e 75% e para diferentes valores de r = [0, 250, 500] e topp = [100, 250, 500].
Estes resultados mostram que, como esperado, a eficácia da seleção de pares é reduzida
para disponibilidade média (A = 25%), e que maiores valores para topp e r levam a
uma maior Revocação na seleção de pares. Entretanto, eles demonstram também que,
considerando o cenário topp=100, r=0 e A=75% como ponto de partida, a replicação por
similaridade possui um impacto maior na qualidade da seleção de pares que o número de
pares selecionados, i.e., o principal fator de degradação da eficácia da seleção da seleção
de pares é a indisponibilidade dos documentos na rede. Incrementar o número de pares
selecionados topp de 100 para 250 melhora e eficácia da seleção de pares de 130% (para
r=0), enquanto variar o número de documentos replicados r de 0 para 250 causa um
incremento de 222% (para topp=100). Fazendo uma análise de variância [Jain 1991] com
esses nı́veis para topp e r, e fixado a disponibilidade média A = 0.25, observamos que o
fator r é responsável por 77% da variação na eficácia, enquanto topp é responsável apenas
por 21% desta variação. Note entretanto que o ganho em replicar mais de 250 documentos
é menos significativo. Tomando como base r=250 e topp=100, o ganho em aumentar topp
para 250 (26%) ou 500(37%) é mais significativo que aumentar r para 500 (6%).

Já as Figuras 1(c-d) apresentam a banda média (em bytes/s) utilizada por cada par
nos mesmos cenários acima citados. Note que, assim como no caso da eficácia, valores
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maiores de topp e r levam a um maior consumo de banda. É importante notar também
que há consumo de banda médio ligeiramente maior em cenários que os pares possuem
maior disponibilidade (A = 0.75), já que, como cada par envia consultas de maneira in-
dependente, um maior número de pares na rede implica uma maior número de consultas
enviadas e portanto, mais banda consumida. Nossos resultados indicam que a estratégia
de replicação possui impacto maior na utilização de recursos que o número de pares se-
lecionados. O incremento no número de pares selecionados topp de 100 para 250 gera
um aumento no consumo de banda, em média, de 9% a 27% (considerando os diferentes
valores de r), enquanto aumentar o número de documentos replicados a cada consulta r
de 0 para 250 gera um uso de banda 234% a 297% maior (para diferentes valores de topp).
A análise de variância com nı́veis topp=[100, 250], r=[0, 100] e A=0.25 aponta que o fator
r é responsável por 98% variação do consumo de banda.

Para analisar o compromisso entre eficácia e eficiência, observamos a razão entre
a revocação relativa e o consumo de banda para cada cenário. Os resultados mostrados na
Tabela 2 indicam que r = 0 e topp = 500 gera a melhor razão entre eficácia e eficiência
em banda, o que indica que é mais eficiente em banda selecionar mais pares que replicar os
documentos. Entretanto, é importante notar que mesmo oferecendo um pior compromisso
entre eficácia e eficiência, a replicação por similaridade oferece uma eficácia de 62% à
415% maior que os cenários sem replicação, por um consumo de banda médio inferior à
34.2Kbps (para A=0.25). Portanto, a utilização de replicação por similaridade é adequada
apenas em cenários em que a eficácia da busca seja mais importante que a eficiência. Em
outros cenários, principalmente quando os pares possuam pouca banda, utilizar valores
de topp maiores pode levar a um melhor compromisso.

5.3. Eficácia e Eficiência do Processamento Federado de Consultas
Avaliamos agora a eficiência e eficácia do processamento federado de consultas. Para
tanto, fixamos o número de pares selecionados (topp = 250), e variamos o tamanho da
resposta de cada par (Qset), o número de documentos replicados (r) e a disponibilidade
média dos pares (A). Medimos a Revocação Relativa e uso de banda médio de cada par
considerando que o espaço em disco em cada par é ilimitado (C=∞).

As Figuras 2(a-b) mostram a revocação relativa média para valores de r =
[0, 250, 500], Qset=[100, 1000] e A=[0.25, 0.75]. Como esperado, maiores valores de Qset

e r levam a uma maior eficácia, enquanto uma menor disponibilidade média dos pares
reduz a qualidade da busca. Assim como nos resultados da eficácia da Seleção de Pares,
encontramos que o número de documentos replicados a cada consulta tem impacto maior
na eficácia que o tamanho da resposta de cada par. Fixado o valor de A=0.25, realizamos
uma análise de variância com nı́veisQset=[100, 1000] e r=[0, 250] e obtivemos que o valor
de r, por si só, explica 83% da variação da eficácia, enquanto o tamanho da resposta ape-
nas 8%. Um resultado interessante é que em alguns cenários, em especial no cenário
com r=0, incrementar o tamanho das respostas dos pares não aumenta, ou aumenta de-

Tabela 2. Razão entre revocação relativa e consumo de banda para seleção de
pares.

A=0.25 A=0.75
PPPPPPtopp

r
0 250 500 0 250 500

100 0.0002054548 0.0001671035 0.0001112500 0.0002158816 0.0002471428 0.0001743880
250 0.0003725259 0.0001849922 0.0001234786 0.0004123207 0.0002684268 0.0001938928
500 0.0004178119 0.0001865705 0.0001337773 0.0005731019 0.0002469856 0.0001840872
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(a) Revocação, A = 25% (b) Revocação, A = 75%

(c) Consumo de Banda, A = 25% (d) Consumo de Banda, A = 75%

Figura 2. Revocação relativa e consumo de banda do processamento de consul-
tas.

sprezivelmente, a qualidade dos resultados da busca. Acreditamos que isto se deve ao fato
dos documentos estarem, inicialmente, distribuı́dos uniformemente entre os pares, o que
implica que os documentos relevantes à consulta também possuem uma distribuição uni-
forme. Em cenários que a replicação não ocorre, esta uniformidade permanece até o fim
da simulação, enquanto que em cenários que r > 0, os documentos mais relevantes são
replicados nos pares que enviam mais consultas (mais tempo online na rede), que passam
então a concentrar estes documentos relevantes. Nestes cenários, o tamanho da resposta
passa a ter um efeito maior na qualidade da busca.

As Figuras 2(c-d) apresentam a banda média utilizada (em bytes/s) por cada par
nos mesmos cenários. Novamente, a replicação de documentos possui um impacto muito
maior no consumo de banda que o tamanho da resposta de cada par. A variação do
tamanho da resposta de cada par |Qset| de 100 para 1000 gera um aumento no consumo
de banda de apenas 16%, enquanto aumentar o valor de r causa um aumento de até 230%
no consumo de banda. Portanto, a estratégia de replicação possui um maior impacto tanto
na eficácia quanto na eficiência da busca P2P.

A Tabela 3 apresenta a razão entre a revocação relativa e o consumo de banda
médio dos pares, para diferentes valores de |Qset| , r e fixado (A = 0.25). Podemos
observar que o melhor compromisso entre eficácia e eficiência é obtido para |Qset| = 100
e r = 0, e que, com exceção para o cenário em que r = 0, incrementar o tamanho
das respostas dos pares oferece um melhor compromisso que incrementar o valor de r.
Apesar do pior razão entre eficácia e eficiência, a replicação fornece uma eficácia de 40%
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a 166% maior que os cenários sem replicação por um consumo de banda relativamente
baixo (menor que 28.4Kbps em média), e portanto, é adequada a cenários que a eficácia
da máquina de busca P2P é mais importante que sua eficiência.

5.4. Eficiência em Consumo de Espaço em Disco

Por fim, nós avaliamos a eficiência em consumo de espaço em disco da busca P2P
medindo a degradação da eficácia devido à limitação de espaço disponı́vel para cache
local de cada par, C. Para tanto, fixamos valores de topp=100, |Qset|=1000 e r=250, e
variamos a quantidade de espaço em disco (C=[500, 1000,∞]) disponı́vel para replicação,
e a disponibilidade média dos pares (A=[0.25, 0.75]).

A Tabela 4 apresenta o valor da Revocação Relativa média da busca P2P ao final
da simulação. Podemos notar que, em todos os cenários, não é necessário uma cache
local muito grande para garantir a eficácia da máquina de busca. Valores de C=500, isto
é, cada par dedicar a cache local o espaço em disco equivalente a apenas 500 documentos,
já é o suficiente para atingir eficácia equivalente a C=∞.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste artigo, avaliamos a eficácia (qualidade) e eficiência (utilização de recursos) de uma
máquina de busca P2P, em cenários que os pares possuem comportamento altamente
dinâmico e recursos limitados, como espaço em disco e banda, limitados. Utilizamos
uma coleção de testes real (TREC-8) e consideramos um modelo de rede sobreposta e
fı́sica detalhado. Apresentamos também uma estratégia de replicação para o contexto de
busca P2P, e avaliamos o compromisso entre qualidade e utilização de recursos na escolha
de parâmetros da máquina de busca P2P.

Nossos resultados apontam que a replicação por similaridade pode incrementar
a qualidade da busca P2P em até 166% quando comparada a cenários em que não há
replicação, a um custo em banda médio inferior à 34.2Kbps por par. Apesar da grande
melhoria na eficácia da busca P2P, a replicação por similaridade oferece um menor com-
promisso entre eficácia e eficiência quando comparada a ajustes mais simples, como au-
mentar o número de pares contatados a cada consulta ou o tamanho da resposta de cada
par. Entretanto, em todos os cenários a replicação forneceu uma eficácia superior de
40% a 166%, o que a indica como uma alternativa para cenários em que a eficácia da
busca for mais importante que eficiência. Por fim, verificamos que nosso modelo de
replicação mantém sua eficácia mesmo em cenários que os pares possuem relativamente
pouco espaço em disco dedicado para replicação (o equivalente a 500 documentos).

Tabela 3. Razão entre revocação relativa e consumo de banda do processamento
de consulta.

A=0.25 A=0.75
PPPPPP|Qset|

r
0 250 500 0 250 500

100 0.0004007127 0.0001715502 0.0001135608 0.0004420546 0.0002145239 0.0001516828
1000 0.0003736625 0.0001866039 0.0001253251 0.0004117104 0.0002649097 0.0001809713

Tabela 4. Eficácia da máquina de busca para diferentes tamanhos de cache.
HH

HHC
A

0.25 0.75

500 0.4302667 0.5938450
1000 0.4361200 0.6291967
∞ 0.4382025 0.6333112
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Trabalhos futuros incluem avaliações de diferentes redes sobrepostas e números
de pares, além da utilização de coleções de testes com distribuições de documentos entre
pares e popularidade de consultas não uniformes.
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Abstract. Resource discovery is a crucial service to enable sharing in large
scale systems such as the Internet. In such broad and dynamic systems,
distribution and self-management are key requirements. Although several
solutions have been proposed for distributed and autonomous resource dis-
covery services on the Internet, they all fail to provide at least one of the
following important features: i) an expressive way to relate the attributes that
annotate resources; ii) efficient ways to index these attributes; and iii) high
matching rates in the requests processed. In this paper, we present NodeWiz-R,
a distributed and self-managed resource discovery solution that implements
a relational model atop of a peer-to-peer substrate to simultaneously provide
all these three features. Results obtained by simulations and confirmed by
experiments with the system prototype, indicate that NodeWiz-R is more ef-
ficient than other flooding based solutions for distributed SQL query processing.

Resumo.Um pŕe-requisito para o compartilhamento de recursosé a exist̂encia
de um serviço que habilite os usuários a descobrirem os recursos que estejam
dispońıveis no sistema. Em um sistema com a amplitude e a dinamicidade
da Internet,é necesśario que o serviço de descoberta seja distribuı́do e auto-
gerencíavel. Embora v́arias soluç̃oes para a implementação de serviços de des-
coberta distribúıdos e aut̂onomos tenham sido sugeridas, nenhuma delas con-
segue ser ao mesmo tempo expressiva, eficiente e ter alta cobertura. Nesse ar-
tigo nós propomos NodeWiz-R, uma solução para a descoberta de recursos dis-
tribuı́da e aut̂onoma que implementa uma camada relacional sobre um substrato
peer-to-peer para prover simultaneamente todas essas propriedades. Os resul-
tados obtidos atrav́es de simulaç̃oes e experimentos com um protótipo mostram
que o NodeWiz-Ŕe mais eficiente que outras soluções que utilizam técnicas de
flooding para o processamento de consultas expressas no padrão SQL, apresen-
tando uma alta taxa de retorno de resultados com uma baixa sobrecarga.

1. Introdução
A popularização da Internet tem propiciado o compartilhamento em larga escala de recur-
sos e conteúdo cujo interesse é comum entre usuários. Esse compartilhamento abrange
desde a infra-estrutura de comunicação, passando pelos recursos computacionais que
estão em computadores pessoais e servidores, até o grande volume de dados que está
armazenado de forma distribuı́da nesses recursos.
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Em ambientes de compartilhamento em larga escala, um serviço básico é aquele que
possibilita a descoberta dos recursos (Resource Discovery[Harchol-Balter et al. 1999]).
O serviço de descoberta, a partir de uma descrição fornecida, retorna um conjunto de
provedores que detêm recursos que casam com essa descrição. O serviço implementa
a abstração de um catálogo que armazena informações sobre os atributos de todos os
recursos disponı́veis, usando os valores desses atributos para gerar ı́ndices e tornar as
consultas mais eficientes.

Uma caracterı́stica importante de muitos sistemas de compartilhamento de recursos
existentes é a autonomia dos participantes. Emsistemas abertosde compartilhamento
de recursos, os provedores podem entrar e sair do sistema sem que exista um prévio
anúncio e sem a existência de uma coordenação central. Essa caracterı́stica tem duas
implicações principais para a manutenção do catálogo: i) as informações sobre os re-
cursos disponı́veis precisam ser constantemente revalidadas; e ii) a responsabilidade de
manutenção do catálogo deve ser compartilhada entre os provedores que estão efetiva-
mente fazendo parte do sistema em um determinado instante de tempo. Dessa forma, é
recomendável que o serviço de descoberta seja distribuı́do e autogerenciável, de modo a
diminuir o esforço administrativo necessário para manter o serviço de descoberta opera-
cional e consistente e evitar que falhas não recuperáveis do mantenedor do catálogo levem
o sistema inteiro ao colapso.

Dois exemplos concretos de sistemas abertos que necessitam de serviços de des-
coberta distribuı́dos e autogerenciáveis são o SegHidro [Araújo et al. 2005] e o Our-
Grid [Cirne et al. 2006]. O SegHidro permite o compartilhamento de dados ambien-
tais entre pesquisadores espalhados pelo mundo. Já o OurGrid implementa uma infra-
estrutura de grade computacional para compartilhar a capacidade de processamento dos
computadores ociosos distribuı́dos pela Internet.

Sistemas de descoberta de recursos para sistemas abertos baseados em arquiteturas
peer-to-peer(P2P) [Harchol-Balter et al. 1999, Iamnitchi et al. 2002, Basu et al. 2009,
Oppenheimer et al. 2005] têm sido propostos, aproveitando as caracterı́sticas de
descentralização, escalabilidade, autogerencimento e baixo custo dos sistemas P2P. Al-
guns desses sistemas são extremamente eficientes para realizar buscas em ı́ndices organi-
zados como uma única tabela que associa os atributos de um recurso a seus respectivos
valores. Porém, com o aumento da complexidade dos atributos que descrevem os recursos
e dos requisitos das aplicações que desejam localizar esses recursos, surgiu a necessidade
de serviços de descoberta mais expressivos, capazes de lidar com recursos que possuem
um modelo de representação mais complexo. Por exemplo, no caso do provedor de dados
ambientais, para cada conjunto de dados (dataset) o catálogo armazena informações so-
bre os atributos de localização geográfica e temporal, variáveis de interesse (e.g. umidade
e temperatura), além de rótulos (tags) que podem ser associados tanto ao conjunto de da-
dos como um todo quanto a cada variável nele contido. Assim, tais recursos não podem
ser representados eficientemente por um modelo de representação simplificado, como os
baseados em pares de atributo-valor.

Uma possı́vel solução para aumentar a expressividade do serviço de descoberta é a
utilização de um modelo relacional para representar os recursos e uma base de dados rela-
cional para implementar o catálogo. Os sistemas de bancos de dados distribuı́dos (SBDD),
em particular, têm se destacado por sua arquitetura descentralizada que possibilita uma
melhor distribuição da carga de trabalho, espalhando dados pela rede de forma contro-
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lada. Entretanto, tais sistemas não lidam de forma autônoma com a intermitência dos
nós que armazenam as informações, podendo causar indisponibilidade e inconsistência
dos dados. Além disso, podem demandar esforços administrativos para reconfiguração
do sistema, gerando um alto custo de manutenção e requerendo uma centralização da
operação do sistema. Finalmente, os sistemas de banco de dados (SBD) P2P têm surgido
como alternativa para ligar os dois mundos discutidos acima, oferecendo suporte à mode-
lagem de dados expressiva e armazenamento eficiente, além de garantirem transparência
e autogerenciamento [Ng et al. 2003, Boncz and Treijtel 2004, Huebsch et al. 2005].

Neste artigo, nós apresentamos o NodeWiz-R, uma solução para descoberta de re-
cursos de forma distribuı́da e autônoma que tem as seguintes caracterı́sticas: i) modelo ex-
pressivo para definição do catálogo; ii) autogerenciamento; iii) indexação eficiente tanto
em termos de armazenamento como em termos de latência para a resolução de consultas;
e iv) alta taxa de cobertura.

O restante do artigo está estruturado da seguinte forma. Na Seção 2 nós apresen-
tamos o estado-da-arte, sumariando as principais soluções para a descoberta de recursos
em sistemas abertos propostas na literatura e discutindo suas limitações. O NodeWiz-R
é apresentado na Seção 3, enquanto sua avaliação quantitativa a partir de um modelo si-
mulado do sistema é apresentada na Seção 4. Por fim, na Seção 5 nós apresentamos as
principais conclusões e as direções para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Grande parte dos sistemas para a descoberta de recursos propostos nos últimos
anos, são baseados em arquiteturas P2P apoiadas sobre DHTs. Um exemplo é o
PIER [Huebsch et al. 2005], um processador de consultas relacional que permite a
localização de recursos na sua rede utilizando vários tipos de consultas, comoexact-
match queries, naturalmente provido pela DHT, e ainda consultas com operações rela-
cionais (como junções). As informações sobre os recursos são distribuı́das pela rede
usando a implementação de DHT Bamboo [Rhea et al. 2004]. Consultas por múltiplos
atributos são possı́veis através da sobreposição de várias DHTs, uma para cada atributo.
Entretanto, uma operação de atualização pode comprometer a escalabilidade do sistema,
quando múltiplos atributos precisam ser atualizados. Além disso, PIER fazbroadcast
para conseguir realizar alguns tipos de consultas mais elaboradas, como as que envolvem
operações de junção. O uso debroadcastimplica na geração de tráfego desnecessário na
rede, além de não garantir que todos os nós sejam alcançados, o que não assegura que
todas as informações disponı́veis na rede sejam retornadas quando requisitadas. PIER
também adota uma linguagem de consulta pouco conhecida e pouco amigável (Unnamed
Flow Language - UFL[Huebsch et al. 2005]), o que dificulta sua utilização.

Existem ainda soluções baseadas em DHTs para prover um armazenamento eficiente
de informações sobre esquemas RDF (Resource Description Framework), bem como o ro-
teamento de consultas expressivas sobre eles [Sidirourgos et al. 2005, Heine et al. 2005,
Liarou et al. 2007]. RDF armazena informações em conjuntos de triplas, compostas por
assunto (subject), predicado (predicate) e um objeto (object). A semântica das triplas é
definida pelo modelo teórico e por regras, que definem como uma tripla pode ser gerada.
RDF permite que informações se relacionem, através de um conceito de classes e enti-
dades. A proposta desses sistemas é que cada tripla seja indexada pela DHT, atribuindo
uma chave para cada componente da tripla. Dessa forma, é possı́vel consultar uma tripla
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por assunto, predicado ou objeto. O maior problema desse tipode sistema é ooverhead
de mensagens gerado pelo sistema para publicar as informações, já que uma mesma tripla
é enviada para três nós distintos ao mesmo tempo. Além disso, operações de consulta
também geram uma carga extra indesejada, uma vez que aquelas formadas por mais de
uma tripla são avaliadas fazendo várias combinações com todas as triplas, fazendo com
que várias chaves de busca na DHT sejam geradas, uma para cada combinação possı́vel.
Por isso, uma operação de consulta pode requerer que uma elevada quantidade de mensa-
gens sejam trocadas pelo sistema.

O uso de DHTs é motivado pela sua eficiência para processamento e roteamento de
operações, além de serem escaláveis, mesmo para redes altamente dinâmicas. Por outro
lado, como observado nos trabalhos citados acima, estas não permitem que consultas mais
elaboradas, incluindo múltiplos atributos e faixas de valores (range queries), sejam exe-
cutadas de forma natural. Além disso, uma DHT não preserva a proximidade semântica
dos dados, uma vez que eles são fragmentados pela rede de acordo com as chaves que lhes
são atribuı́das. Uma alternativa às DHTs, sem perder a eficiência e escalabilidade provida
por algumas soluções P2P, é o uso de SBD P2P. Nesse caso, as vantagens da abordagem
P2P são aliadas com a expressividade provida pelos modelos de dados suportados pelas
tecnologias de bancos de dados.Em outras palavras, os SBDs P2P estendem os sistemas
P2P puros, oferecendo suporte a uma modelagem de dados mais expressiva e armaze-
namento eficiente, além de garantirem transparência nas operações e autogerenciamento,
propiciado pelo substrato P2P sobre o qual se apoiam.

PeerDB [Ng et al. 2003] utiliza um SBD relacional sobre uma arquitetura P2P não
estruturada, possibilitando o compartilhamento de informações que estão armazenadas
nos bancos de dados locais de cada nó. Ele fornece suporte a consultas no padrão SQL
(Structured Query Language) que são executadas no banco de dados local de cada nó.
Porém, por utilizar uma arquitetura P2P não estruturada, PeerDB não garante o retorno
de todas as informações disponı́veis que casam com determinada consulta. Além disso,
o sistema não lida bem com a presença dechurn, consequentemente, os dados de um nó
que deixe a rede espontaneamente ou mediante uma falha, podem tornar-se indisponı́veis
por tempo indeterminado.

AmbientDB [Boncz and Treijtel 2004] é uma arquitetura para processamento de
consultas complexas em redes P2P, que permite a execução de consultas relacionais no
padrão SQL. Além disso, possui um esquema de dados bem definido, que implementa
conceitos de tabelas locais, tabelas distribuı́das e tabelas particionadas. Assim como em
PIER, AmbientDB usa várias DHTs para indexar as informações na rede P2P e garantir a
escalabilidade. Porém, não possui um mecanismo eficiente para roteamento de consultas
complexas. AmbientDB também fazbroadcastpara executar algumas operações, como
junções distribuı́das, e tais operações exigem altas taxas de transferência de dados para
serem completadas. Por não dispor de nenhum mecanismo para balancear a carga dos
nós do sistema, os nós podem ainda descartar algumas operações deINSERTquando a
capacidade máxima do ı́ndice local é atingida. Isso cria um ı́ndice incompleto, reduzindo
o número de informações que podem ser encontrados no sistema.

Outras formas de estruturar sistemas P2P foram propostas para habilitá-los a execu-
tar consultas por faixa e por múltiplos atributos eficientemente, a exemplo do NodeWiz
(NW) [Basu et al. 2009], um sistema P2P para descoberta de recursos na Internet. No
NW é usada uma estratégia para indexação dos dados baseada em árvoresk-dimensionais
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que são capazes de rotear eficientemente consultas complexas que envolvam múltiplos
atributos e faixas de valores. Além disso, o NW oferece uma estratégia inovadora para
ajustar a divisão da carga de trabalho entre os nós de acordo com as mudanças ocorri-
das (chegada de novos dados e consultas recebidas). Isto permite que consultas sejam
executadas eficientemente, mantendo uma carga uniforme entre os nós sob uma carga de
consultas variante. Contudo, os sistemas de descoberta baseados nas arquiteturas P2P
estruturadas em geral não permitem que os atributos associados a uma chave possam ter
relacionamentos mais sofisticados, restringindo a expressividade das consultas que po-
dem ser feitas além de impossibilitar que recursos com um modelo de descrição mais
complexo possam ser representados pelo sistema.

3. O NodeWiz-R
Um serviço de descoberta de recursos para um sistema aberto deve satisfazer as seguin-
tes caracterı́sticas: (i) o sistema precisa ser autônomo, sem a existência de um controle
centralizado; (ii) deve ser distribuı́do, para evitar a existência de um ponto único de fa-
lhas e de sobrecarga administrativa nesse ponto; (iii) deve implementar um modelo de
dados expressivo, de modo a permitir relacionamentos entre as informações armazenadas
e, consequentemente, consultas mais elaboradas; (iv) deve implementar um mecanismo
de roteamento que permita, a um baixo custo, alcançar uma alta taxa de cobertura das
consultas; e (v) deve implementar um modo de armazenamento que facilite as operações
de manutenção da base de dados, e lidar bem com a intermitência e dinamicidade dos
provedores e dos recursos.

NodeWiz-R (NW-R) é um sistema P2P relacional com todas essas caracterı́sticas,
possibilitando a descoberta de recursos distribuı́dos e que possuem um modelo de
representação complexo. Ele é uma extensão do sistema de informação de grade
NW [Basu et al. 2009]. Portanto, alguns dos requisitos listados acima são atendidos pelo
NW – particularmente os requisitos (i) e (ii), enquanto que outros são atendidos pelas fun-
cionalidades introduzidas pelo NW-R. O NW-R segue a mesma estruturação dos SBDs
P2P, com uma camada relacional que atende ao requisito (iii), permitindo que recursos
complexos sejam descritos de forma natural, através da modelagem relacional, além de
possibilitar que consultas ricas sejam resolvidas. Utilizando uma camada relacional, o
NW-R também possibilita que consultas no padrão SQL sejam realizadas. Para atender
ao requisito (iv), o NW-R implementa três nı́veis de indexação que permitem localizar
eficientemente até mesmo informações com cópias espalhadas por diversos nós da rede
(mais informações na Seção 3.3). Finalmente, para manter a consistência dos dados ar-
mazenados no catálogo e satisfazer o requisito (v), utiliza-se a abordagem de atualização
de estado fraca (soft-state), causando o desaparecimento dos dados do catálogo depois
de um perı́odo de tempo pré-estabelecido; cabe aos provedores de recursos atualizarem
periodicamente o catálogo com as informações mais atuais referentes aos seus recursos.

3.1. Arquitetura
Um sistema NW-R é composto por um conjunto de nós autônomos que conjuntamente
provêem as informações sobre os recursos que estão sendo compartilhados. Como pode
ser observado na Figura 1, cada nó mantém um banco de dados relacional embarcado
para armazenar a parte das informações do catálogo que está sob a sua responsabilidade.
O banco de dados permite que as informações sobre os recursos possam ser modela-
das usando o modelo relacional, além de possibilitar uma recuperação eficiente dessas
informações localmente.
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Por ser baseada em uma arquitetura P2P estruturada, cada nó também mantém
informações sobre um subconjunto de nós da rede que são responsáveis por outras partes
das informações do catálogo. Dessa forma, operações de atualização e de consulta podem
ser roteadas de forma eficiente para os nós pertinentes através da camada P2P. Cada nó
do NW-R poderá ter várias tabelas de roteamento, também chamadas de ı́ndices, para ro-
tear consultas referentes a diferentes tabelas definidas no modelo relacional. Três tipos de
ı́ndices distribuı́dos são utilizados:ı́ndice primário, ı́ndice secund́ario e tabela-́ındice.

Figura 1. Arquitetura do NW-R em alto nı́vel

Uma aplicação que usa o NW-R para localizar recursos compartilhados em um sis-
tema aberto precisa definir e tornar público o esquema do catálogo usado para armazenar
os atributos dos recursos que serão compartilhados. Esse esquema é definido através
de um modelo relacional. Além disso, devem ser especificados no esquema, atabela
principal e astabelas secund́arias que se deseja indexar. A tabela principal normal-
mente mantém os principais atributos que descrevem um recurso e precisa ser definida
em qualquer esquema. Já as tabelas secundárias mantêm informações adicionais sobre os
recursos e estão direta ou indiretamente relacionadas com a tabela principal. As tabelas
secundárias só devem ser definidas caso se deseje indexar e otimizar as operações so-
bre as informações mantidas nestas tabelas. Se os atributos de alguma tabela secundária
não forem utilizados de forma exclusiva em consultas, não é necessário indexar tal ta-
bela. Tabelas de ligação, por exemplo, não precisam ser indexadas, já que não é comum
a realização de consultas utilizando apenas campos dessas tabelas.

O esquema simplificado da aplicação de compartilhamento de dados ambientais do
projeto SegHidro é apresentado na Figura 2. A tabelaRESOURCE possui os princi-
pais atributos que descrevem o recurso e, portanto, é considerada a tabela principal do
esquema. A tabelaTAG contém rótulos que também auxiliam na identificação de um
recurso. Por isso, ela é considerada uma tabela secundária e precisa ser indexada, pois os
usuários podem gerar consultas contendo apenas campos dessa tabela e a mesma precisa
ser roteada eficientemente pela rede P2P. A tabelaRESOURCE TAG é considerada
apenas uma tabela de ligação e não precisa ser indexada, por isso não é listada no es-
quema como tabela secundária. A tabela principal tem uma função importante dentro do
sistema, que é servir como base para oparticionamento horizontaldas tabelas entre os
nós, como será explicado adiante.

O NW-R utiliza a abordagemsoft-statepara facilitar a manutenção das informações
no sistema. Nessa abordagem, uma estampilha de tempo (TOUT ) é associada a cada
registro (linha da tabela) armazenado nas tabelas do banco de dados. O valor deTOUT

determina por quanto tempo o registro deve permanecer no sistema. Quando esse tempo
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Figura 2. Esquema da aplicaç ão de compartilhamento de dados ambiental do projeto SegHidro

expira, o registro é automaticamente removido. Assim, as informações sobre os recursos
devem ser publicadas periodicamente no sistema pelos provedores, mantendo-as atualiza-
das com relação ao estado atual do recurso. Essa abordagem se mostra adequada para os
casos em que as informações sobre os recursos são dinâmicas e intermitentes. A perio-
dicidade com que as informações são publicadas deve ser determinada por cada provedor
de recurso, levando em consideração fatores como o custo associado com a publicação, o
tempo de atualização das informações localmente e até mesmo ochurnna rede. Quanto
maior for a intermitência dos nós, mais frequente deve ser a atualização, de forma a ga-
rantir que as informações sobre os recursos permaneçam disponı́veis na rede.

3.2. Executando operaç̃oes no NW-R

Uma operação que é enviada para o NW-R possui o seguinte formato:OP ::=
(type, batch[, TOUT ]), onde: typedefine o tipo de operação (atualização ou consulta);
batché um conjunto de instruções SQL de atualização ou consulta; eTOUT é o tempo que
as informações deverão ser mantidas no catálogo (apenas para operações de atualização).

As operações, sejam elas de atualização ou consulta, são enviadas juntamente com
um batchSQL. Para ambos os tipos de operação, uma expressão é gerada baseada no
batchSQL fornecido. Essa expressão é formada por um conjunto de restrições do tipo
“<atributo> <operador lógico> <valor>”, e é utilizada pela camada P2P para rotear a
operação para os nós que são responsáveis por manter as partes do catálogo que casam
com a expressão. O nó que recebe a operação, verifica se ele é responsável por executá-la
e se ele conhece outros nós que também precisam executar a operação. Caso existam, a
operação é roteada para os nós pertinentes e obatchSQL é executado apenas nesses nós.
Caso a operação seja de consulta, os resultados são retornados diretamente para o cliente.

Vale salientar que uma das principais preocupações dos processadores de consultas
distribuı́dos está em prover suporte eficiente a operações de junção e agregação, geral-
mente necessárias no processamento distribuı́do de cláusulas SQL [Kossmann 2000]. No
NW-R, não se faz necessário lidar com junções distribuı́das. Isso é possı́vel pois todas as
informações que estão relacionadas de alguma forma, estão presentes no mesmo nó, ou
seja, dados comuns a diferentes recursos são copiados para os nós onde as informações
serão armazenadas. O custo associado ao uso dessa solução está principalmente na
replicação das informações e manutenção dos ı́ndices para identificar onde elas estão
dispostas na rede. Dessa forma, elimina-se o custo bastante elevado do processamento
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de junções distribuı́das. Quanto às operações de agregação, estas também são executadas
apenas localmente. Os resultados de cada operação local são retornados para o cliente,
que se responsabiliza por filtrar/agregar os resultados recebidos dos diversos nós1.

3.3. Camada P2P
A camada P2P é implementada através de uma extensão do sistema
NW [Basu et al. 2009]. Este sistema organiza as informações publicadas em um
espaço de atributos multidimensional, onde cada nó é responsável por um subespaço do
espaço total de atributos do sistema. Para distribuir esses dados pelos nós da rede, o NW
implementa uma árvorek-dimensional que determina qual nó é responsável por deter-
minado subespaço. Como uma árvorek-dimensional é basicamente uma árvore binária
de pesquisa, faixas de valores podem ser encontradas eficientemente. Por exemplo, o
número de saltos necessários para que uma mensagem alcance o nó destino e o tamanho
da tabela de roteamento são uma função logarı́tmica do número de nós do sistema. Além
disso, o balanceamento da carga de trabalho ocorre naturalmente, pois as consultas são
processadas apenas nos nós responsáveis pelos valores de atributos requisitados.

Figura 3. Divis ão do espaço de atributos
[Basu et al. 2009]

Figura 4. Exemplo de uma tabela de rotas
[Basu et al. 2009]

A Figura 3 mostra como um espaço de atributos, representando os computadores de
uma grade computacional, pode ser dividido entre os nós que implementam o serviço de
descoberta. As folhas da árvore representam os nós da rede NW, enquanto as bifurcações
na árvore indicam como o espaço de atributos foi dividido. Cada nó NW mantém uma
tabela de roteamento (Figura 4) que armazena informações parciais sobre a distribuição
do espaço de atributos entre os nós do sistema. A tabela de roteamento permite que um
nó roteie operações para outros nós de forma seletiva, de acordo com o subespaço de
atributos mantido por cada nó da rede.

Quando um único nó participa da rede NW o sistema atua como um ı́ndice centra-
lizado, onde todas as consultas e dados são processadas e armazenados em um só lugar.
Quando outro nó junta-se à rede NW, ele busca o nó mais sobrecarregado e este divide seu
espaço de atributo com o novo nó. O novo nó recebe, além da parte dos dados, a tabela de
rotas do outro nó. Em seguida, ambos adicionam uma entrada no final de suas tabelas de
rotas apontando um para o outro. A Figura 4 mostra a tabela de rotas do nóA da Figura
3. Por exemplo, a entrada do nı́vel0 indica que o nóE sabe quais outros nós guardam a
informação sobre que provedores têm recursos com atributoLoad maior que0.6.

No NW-R a divisão do espaço de atributos é feita de forma similar ao NW com as
devidas adaptações para lidar com o modelo relacional. Os atributos usados para realizar

1É importante perceber que o NW-R não é uma proposta de banco de dados relacional P2P ou um substituto de qualquer sistema
de banco de dados, não podendo ser portanto utilizado para fins de armazenamento persistente de dados.
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o particionamento (ou fragmentação) horizontal das tabelas do esquema são os campos
da tabela principal. As informações contidas na tabela principal são exclusivas, já que
se referem a recursos distintos. Dessa forma, quando escolhemos um campo da tabela
principal para compor o predicado que será usado como base do particionamento, garan-
timos que as informações sobre um determinado recurso estarão disponı́veis em apenas
um nó da rede. Os dados armazenados nas tabelas secundárias, por outro lado, podem
estar relacionados com dados de outras tabelas, e por isso podem aparecer replicados
quando os dados de um recurso migram para outro nó (depois de uma divisão do espaço
de atributos). Isso ocorre pois as informações das tabelas secundárias que são relacio-
nadas com uma tupla da tabela principal, são copiadas juntamente com a tupla que está
sendo movida para o outro nó. Como discutido anteriormente, essa decisão possibilita
que o NW-R processe localmente consultas que requerem junções, uma vez que todos os
dados relacionados são mantidos no mesmo nó.

O ı́ndice primário e os ı́ndices secundários do NW-R possuem a mesma estrutura
de uma tabela de roteamento do NW. O ı́ndice primário mantém informações sobre
que faixa de valores, e de quais atributos da tabela principal do esquema, outros nós
da rede são responsáveis. Isto ocorre porque cada nó armazena informações sobre re-
cursos diferentes, cujas principais informações estão armazenadas na tabela principal.
Como a maior parte das operações se refere a esta tabela, o ı́ndice primário será o mais
utilizado para rotear as operações.

Os ı́ndices secundários mantêm informações para o roteamento das consultas sobre
as tabelas secundárias definidas no esquema. Assim como ocorre com o ı́ndice primário,
um ı́ndice secundário armazena informações parciais sobre qual espaço de atributos, da
tabela secundária a qual o ı́ndice se refere, um determinado nó é responsável. Entretanto,
o nó para onde a operação será roteada não armazena propriamente todas informações da
tabela secundária em questão, uma vez que suas informações podem ser copiadas para
diversos nós da rede. Portanto, para que essas informações possam ser localizadas, é
necessário adicionar um nı́vel de indireção ao sistema, representado pela tabela-ı́ndice.

A tabela-ı́ndice permite a indexação de informações da tabela secundária que estão
presentes em vários nós da rede; o valor de um atributo pode apontar para diferentes
nós da rede, caso a informação da tabela secundária requisitada esteja disposta em vários
nós. Cada tabela-ı́ndice armazena apenas uma faixa de valores dos atributos da tabela
secundária a qual ela se refere e vários apontadores para os nós onde aquelas informações
estão armazenadas. Vale salientar que a tabela-ı́ndice é armazenada no próprio banco de
dados e é particionada juntamente com as informações sobre os recursos; deste modo,
esta tabela está sempre sincronizada com as novas informações publicadas no catálogo.
Uma operação que contém atributos exclusivamente de tabelas secundárias é roteada da
seguinte forma: um dos ı́ndices secundários correspondente a qualquer das tabelas se-
cundárias referenciadas na cláusula SQL é usado para rotear a operação para o nó que
mantém a tabela-ı́ndice correspondente. Este nó, por sua vez, se encarrega de enca-
minhar a operação para os nós que realmente são responsáveis por armazenar aquelas
informações. Esse mecanismo é uma alternativa ao uso deflooding, geralmente utilizada
por outras soluções P2P.

3.4. Impacto da falha de um ńo
Como as informações sobre os recursos e os apontadores das tabelas-ı́ndice são arma-
zenados através da abordagemsoft-statee os provedores publicam as informações sobre
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seus recursos periodicamente, a falha de um nó não deverá trazer grande impacto ao sis-
tema como um todo, uma vez que apenas parte das informações serão perdidas. Além
disso, as mesmas informações deverão ser reinseridas periodicamente no sistema pelos
provedores.

Os ı́ndices também poderão ser reconstituı́dos com o mecanismo de tolerância
a falhas proposto para o NW [Basu et al. 2009]. A reconstituição dos ı́ndices se dá
quando a falha de um nó é detectada por outro nó monitor. Um outro nó é esco-
lhido para assumir o espaço de atributos que era da responsabilidade do nó falho e
as informações que eram armazenadas no nó falho são perdidas momentaneamente até
que o provedor dos recursos as republique.

4. Avaliação

Para avaliarmos a solução, nós desenvolvemos dois simuladores. Um simulador para o
NW-R e outro para o SBD P2P PeerDB, que é um dos sistemas P2P que mais se apro-
xima da solução proposta pelo NW-R em termos de funcionalidades. O objetivo dessa
avaliação foi analisar a eficiência do mecanismo de indexação do NW-Rversuso meca-
nismo adotado por PeerDB, o qual é baseado emflooding.

O simulador do PeerDB foi implementado para operar em três modos distintos:
estático, estático estendido e dinâmico. No modo estático (PeerDB), cada nó se conecta
diretamente alog(n) nós. No modo estático estendido (PeerDB +), cada nó se conecta
a log(n) + c nós, ondec é uma constante inteira dada. Essa constante foi previamente
calculada para que se obtivesse uma rede totalmente conectada de acordo com o número
de nós utilizados na simulação. No modo dinâmico (PeerDB D), cada nó se conecta
diretamente alog(n) nós e pode se conectar diretamente a outros nós mais promissores
gradativamente, sob o critério do número de resultados retornados pelos nós em consultas
anteriores. Em todos os casos, nós variamos o nı́vel máximo de inundação usado (TTL)
a fim de se verificar qual valor seria necessário para se obter a maior taxa de cobertura. O
TTL é o artifı́cio usado pelo PeerDB para limitar a quantidade de mensagens transmitidas.
Como o NW-R não utiliza TTL, ele foi considerado apenas para o PeerDB. O TTL foi
configurado com os valores 1, 3, 5, 6, 8 e 10.

Foram usadas duas métricas para comparar os sistemas: sobrecarga e cobertura. A
sobrecarga foi quantificada através da quantidade de informação que os processos dis-
tribuı́dos que implementam o serviço precisam trocar em cada operação, sendo uma
indicação indireta da eficiência do serviço. Quanto menor a sobrecarga mais eficiente
é a solução; a sobrecarga foi medida emKbytes. A cobertura, é uma medida da acurácia
do sistema e foi calculada como sendo a relação entre a quantidade de recursos que foram
efetivamente descobertos e a quantidade de recursos que deveriam ter sido descobertos.
Idealmente, a cobertura deve ser de100%.

4.1. Configuraç̃ao do ambiente das simulaç̃oes e ceńarios

As simulações foram executadas para redes lógicas compostas por 500, 1.000, 3.000,
5.000 e 10.000 nós. Foram geradas 10 cargas de trabalho sintéticas diferentes, cada uma
com informações sobre 100.000 recursos distintos. No caso do NW-R, a distribuição das
informações foi feita automaticamente pelo mecanismo de distribuição e balanceamento
de carga do sistema. No PeerDB, as informações foram distribuı́das de forma que cada nó
mantivesse um conjunto de informações com valores aproximados entre si, simulando a
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proximidade semântica e de valores, geralmente encontradanum provedor de recursos em
um cenário real2. As informações foram divididas de forma igualitária entre todos os nós.

O esquema de dados utilizado continha uma tabela principal e uma tabela secundária.
Ambas as tabelas continham dois atributos do tipoDouble. Os valores para os atributos
foram distribuı́dos uniformemente sobre uma faixa de valores pré-definida. Por simplici-
dade, assumiu-se que os dados não expiravam, assim, todas as consultas submetidas pode-
riam retornar a quantidade de resultados esperados, em ambos os sistemas. Foram subme-
tidas 100 consultas, geradas randomicamente a partir de um subconjunto das informações
publicadas. Dessa forma, todas as consultas submetidas casavam com pelo menos um
recurso e no caso de consultas por faixa de valores, mais de um resultado poderia ser re-
tornado. A escolha do nó para o qual a consulta seria submetida foi feita aleatoriamente,
de forma que qualquer nó possuiria a mesma chance de ser selecionado para recebê-la.

Foram gerados 4 tipos de cenários que permitiram analisar o comportamento do
sistema diante de diferentes tipos de consultas. Cada cenário foi executado 10 vezes
sob cargas de trabalho diferentes, que foram suficientes para obter valores médios com
um nı́vel de confiança de95% e um erro máximo menor que3%. Os cenários para as
simulações são descritos abaixo:

• Ceńario 1: consultas com casamento exato de valores (exact-match queries) sobre
os 2 atributos da tabela principal;

• Ceńario 2: consultas por faixa de valores (range queries) com o operador>
(maior que) sobre 1 atributo da tabela principal;

• Ceńario 3: consultas com casamento exato de valores sobre 1 atributo da tabela
secundária. A fim de se aproximar de um caso real de uso, foi reduzida a faixa de
valores possı́veis para os atributos da tabela secundária. Isso fez com que os dados
da tabela secundária fossem replicados em diversos nós no momento da divisão
do espaço de atributos.

• Ceńario 4: consultas por faixa de valores com operador> sobre 2 atributos da
tabela secundária e com replicação dos valores da tabela secundária (semelhante
ao cenário 3).

4.2. Resultados
4.2.1. Cobertura x TTL

Em todos os cenários avaliados o NW-R conseguiu obter uma taxa de cobertura de 100%,
como podemos observar na Figura 5. No caso doPeerDBe PeerDB D, a taxa de cober-
tura média ultrapassa 70% apenas quando o TTL é superior a 6. A partir daı́ o aumento na
cobertura é pequeno à medida que o TTL aumenta, sendo sempre abaixo de 90%. OPe-
erDB + obteve resultados um pouco melhores, conseguindo taxas de cobertura superiores
a 90%. Nesse caso, a quantidade de nós conectados diretamente é maior desde o inı́cio da
simulação, permitindo que mais nós sejam consultados com o mesmo TTL, aumentando
a quantidade de resultados retornados. Entretanto, quanto maior o valor para o TTL maior
será a sobrecarga, como veremos a seguir.

Podemos observar também que mesmo com o incremento no tamanho da rede, o
NW-R ainda consegue obter uma cobertura de 100%, enquanto PeerDB apresenta uma
taxa de cobertura sempre inferior. Os resultados para os demais cenários são semelhantes,
mas não serão apresentados aqui por limitação de espaço.

2Também rodamos simulações onde a distribuição de dados no PeerDB seguia a mesma distribuição do NW-R; como esperado,
nessas condições o desempenho do NW-R ainda é superior, quando comparado ao PeerDB.
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(a) Consultas com casamento exato de valores sobre 2
atributos da tabela principal em uma rede com 500 nós

(b) Consultas por faixa de valores sobre 1 atributo da
tabela principal em uma rede com 3.000 nós

(c) Consultas com casamento exato de valores sobre 1
atributo da tabela secundária em uma rede com 5.000 nós

(d) Consultas por faixa de valores sobre 2 atributos da
tabela secundária em uma rede com 10.000 nós

Figura 5. Taxa de Cobertura x TTL

4.2.2. Sobrecarga x TTL

A Figura 6 mostra a sobrecarga gerada versus o TTL usado para se alcançar a taxa de
cobertura apresentada anteriormente. EmboraPeerDB(em todos os modos de operação)
tenha alcançado uma taxa de cobertura entre 85% e 90%, a quantidade de mensagens
trocadas para se chegar a esse resultado foi substancial. Podemos observar que, para os
cenários com consultas por casamento exato de valores, a sobrecarga gerada por NW-R
foi mı́nima em relação à sobrecarga gerada porPeerDB. Isso se deve ao fato de uma
menor quantidade de nós serem contatados e, consequentemente, uma menor quantidade
de mensagens serem trocadas.

Esse comportamento já era esperado, uma vez que no NW-R somente um seleto
número de nós são escolhidos para responder uma consulta. Além disso, quanto mais
seletiva for a consulta mais eficiente será o roteamento da mesma. No caso de consultas
com casamento exato de valores, que são altamente seletivas, poucos nós devem respondê-
las. Já oPeerDB é insensı́vel aos tipos de consultas enviadas, fazendoflooding para
propagar qualquer consulta pela rede.

Por outro lado, como podemos observar na Figura 6(b) e 6(d), a sobrecarga gerada
por NW-R para consultas por faixa, é bem mais elevada em relação às consultas com
casamento exato de valores, dos cenários 1 e 3 (Figura 6(a) e 6(c)). Isso acontece porque
uma consulta por faixa é menos seletiva do que uma consulta com casamento exato de
valores. Uma ampla faixa de valores significa baixa seletividade. Assim, o número de
nós contatados aumenta com a faixa de valores requerida na consulta. O aumento na
sobrecarga já era esperado pelo fato das consultas do cenário 3 e 4 serem relacionadas
às tabelas secundárias (Figura 6(c) e 6(d)) e considerando a replicação de dados, o que
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(a) Consultas com casamento exato de valores sobre 2
atributos da tabela principal em uma rede com 10.000
nós

(b) Consultas por faixa de valores sobre 1 atributo da
tabela principal em uma rede com 10.000 nós

(c) Consultas com casamento exato de valores sobre 1
atributo da tabela secundária em uma rede com 10.000
nós

(d) Consultas por faixa de valores sobre 2 atributos da
tabela secundária em uma rede com 10.000 nós

Figura 6. Sobrecarga em termos de mensagens trocadas x TTL

implica em um maior número de nós a serem contatados.

Em resumo, as simulações demonstraram que o NW-R oferece uma solução melhor
comparada àquela do PeerDB, e de modo geral aos sistemas que utilizam técnicas de
floodingpara disseminar consultas. Em um ambiente livre de falhas, o NW-R sempre
retornou 100% dos resultados com uma baixa sobrecarga, principalmente para consultas
mais seletivas, independente da tabela do esquema consultada.

5. Conclus̃ao

Neste trabalho nós apresentamos o NW-R, um sistema P2P relacional que indexa re-
cursos de forma expressiva, eficiente e auto-gerenciável. Nós comparamos a nossa
solução com outra de propósito similar, PeerDB. Os resultados das simulações mos-
traram que o NW-R é bem mais eficiente em termos de escalabilidade e cobertura,
o que indica que a nossa solução é uma alternativa viável aos atuais sistemas de
descoberta de recursos para sistemas abertos.

Foram executados experimentos com um protótipo da solução para validar as
simulações. Os experimentos foram conduzidos em uma rede local, para uma rede lógica
composta por64 e 128 nós. Os resultados apresentaram somente pequenas variações nas
médias de nós contatados para alguns cenários, mas comprovou-se que os sistemas são
estatisticamente indistinguı́veis (utilizando o método t-test).

Nosso objetivo atual é usar o NW-R para melhorar o sistema dematch-makingna
comunidade do OurGrid, um grid P2P que está em produção desde 2004, além de utilizá-
lo como serviço de localização de dados ambientais no projeto SegHidro.
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Resumo. Apesar de inúmeros esforços nos últimos anos, buscas complexas efi-
cientes em redes P2P de grande escala permanecem um problema em aberto e
desafiador. Replicações massivas de dados e de mensagens de busca são duas
estratégias comuns utilizadas para melhorar taxas de sucesso e tempos de res-
posta. Entretanto, estratégias de replicação pró-ativas podem gerar uma quan-
tidade significativa de tráfego na rede se não forem tratadas com cuidado. Este
trabalho propõe uma arquitetura hı́brida que utiliza uma leve estrutura, em uma
rede predominantemente não estruturada, para evitar replicações desnecessárias
e acelerar a propagação de mensagens de busca em redes P2P. Resultados de
simulação mostram que a arquitetura proposta possui desempenho superior à me-
lhor solução conhecida em termos de número de mensagens, tempo de resposta,
número de saltos e taxa de sucesso.

Abstract. Despite numerous efforts in the past few years, efficient complex queries
in large-scale P2P networks remain an open and challenging problem. Massive
data and query replications are two popular techniques used to improve success
rates and response times. However, proactive replication strategies may lead to
large amounts of traffic and low efficiency if not handled with care. This paper
presents a hybrid architecture that relies on a lightweight network structure, on
a predominantly unstructured network, to avoid unnecessary query replication
and to speed up query propagation in P2P networks. Simulation results show
that the proposed architecture outperforms the best known solution in number of
messages, response time, number of hops, and success rate.

1. Introdução
Nos últimos anos, sistemas par-a-par (P2P - peer-to-peer) se tornaram um poderoso para-
digma de redes que permite o compartilhamento de vários recursos da Internet de maneira
totalmente distribuı́da. Mais importante, este novo paradigma deu vida a várias outras no-
vas aplicações, tais como mensagens instantâneas, voz sobre IP (Skype), distribuição de
vı́deos, computação distribuı́da (SETI@Home) e muitas outras. Além disso, usuários finais
se transformaram em grandes produtores de informações que necessitam ser compartilhadas
com o resto do mundo. Em particular, este último fato é mais evidente se considerarmos
o aumento no número de blogs pessoais, redes sociais e Wikis na Internet. Para manter
essas fontes de informações, os usuários ainda necessitam de infraestruturas centraliza-
das [Wikimedia Foundation Reports 2010], normalmente mantidas por empresas privadas.
Uma solução P2P descentralizada para esse problema ainda não é possı́vel porque, apesar
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de inúmeros esforços, buscas complexas em redes P2P ainda podem ser consideradas um
problema em aberto e desafiador. Exemplos de buscas complexas envolvem expressões
regulares, múltiplas palavras, buscas semânticas com classificação, etc.

De maneira genérica, o propósito de uma aplicação P2P é o compartilhamento de al-
gum tipo de recurso entre os participantes da rede. Exemplos de recurso podem ser vı́deos,
músicas, jogos eletrônicos, programas de computador, dentre outros. Para requisitar um
determinado dado de interesse, um par deve executar algum algoritmo de busca. Isso é
normalmente implementado por propagação de mensagens de busca para os demais parti-
cipantes. Ao receber uma mensagem de busca, o par caso possua o item procurado, envia
uma mensagem de resposta diretamente ao nó solicitante. A semântica de uma mensagem
de busca varia de acordo com a aplicação e também de acordo com as facilidades oferecidas
pela estrutura da rede.

O problema de busca em redes P2P estruturadas foi resolvido de forma elegante
e eficiente utilizando-se tabelas de dispersão distribuı́das (DHT - Distributed Hash Table)
[Stoica et al. 2001]. Entretanto, o custo para se manter uma topologia especı́fica, em que os
pares devem manter muitos ponteiros para outros pares em uma população dinâmica, é mui-
tas vezes uma fonte de fortes crı́ticas. Além disso, a semântica da busca é muito limitada,
já que um usuário deve saber o nome exato do objeto para determinar o par responsável por
manter a réplica do objeto ou sua referência. Alguns tipos de buscas complexas podem ser
implementados mas com um custo bastante alto e algumas vezes proibitivo.

Buscas exaustivas foram introduzidas recentemente para redes P2P
[Ferreira et al. 2005, Terpstra et al. 2007] como um método de busca efetivo e confiável.
Nesse tipo de busca, uma mensagem é avaliada em todos os dados do par que rece-
ber a mensagem de busca e cada par é livre para escolher o seu algoritmo de busca
local. A semântica da busca é bem mais rica, em comparação com as buscas ba-
seadas em hashing, já que algoritmos sofisticados podem ser executados localmente
em cada par. Entretanto, as soluções mais eficientes se baseiam em caminhadas
aleatórias [Ferreira et al. 2005, Ioannidis and Marbach 2009], ou suas variantes com vários
fatores de ramificação [Terpstra et al. 2007], para prover garantias probabilı́sticas. Apesar
da eficiência em algumas aplicações, sabe-se que caminhada aleatória é um método de
busca “cego” que pode visitar o mesmo par mais de uma vez, gerando sobrecarga desne-
cessária e que não garante a cobertura da rede, a não ser que um número de mensagens
muito grande seja gerado. Além disso, essas soluções replicam uma grande quantidade de
dados em pares aleatórios com o objetivo de reduzir o tempo de resposta e aumentar a taxa
de sucesso.

Neste artigo, com o objetivo de se explorar as melhores caracterı́sticas tanto do mo-
delo estruturado como do modelo não estruturado, é proposto e avaliado SplitQuest, um
protocolo de busca exaustiva que se baseia em uma leve estrutura para evitar duplicações
desnecessárias de mensagens de buscas e garantir que todo conteúdo disponı́vel seja avali-
ado.

O restante do trabalho está organizado como se segue. A Seção 2 apresenta os
algoritmos de busca, replicação e atribuição de identificadores de SplitQuest. É também
apresentada uma análise matemática correspondente ao número máximo de saltos que uma
mensagem de busca pode propagar. Na Seção 3, são apresentados os diferentes cenários
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utilizados nos experimentos e os resultados das simulações para SplitQuest, contrastando
seu desempenho com o BubbleStorm – a melhor solução conhecida para buscas exaustivas
em redes P2P. A Seção 4 mostra os trabalhos relacionados e a Seção 5 conclui este trabalho.

2. O Protocolo SplitQuest

SplitQuest evita a sobrecarga desnecessária de métodos de buscas baseados em caminhadas
aleatórias (e suas variações) com uma estrutura hı́brida que permite que as mensagens de
buscas sejam direcionadas para partes especı́ficas e distintas da rede. Em adição a conexões
aleatórias, normalmente presentes em redes não estruturadas, SplitQuest dispõe os pares em
um anel, ou seja, cada par possui um predecessor e um sucessor identificados com valores
no intervalo [0, 1]. Além disso, os pares armazenam localmente os identificadores (IDs) de
seus vizinhos. A idéia de se utilizar um anel pode parecer semelhante às redes estruturadas,
porém como será descrito nas próximas seções, as abordagens de SplitQuest para atribuição
de identificadores, entrada de pares, replicação de dados e propagação de mensagens de
buscas são bem diferentes. As conexões entre os pares ainda são aleatórias, não existe um
roteamento bem definido e as mensagens de buscas são propagadas de maneira aleatória e
livre pela rede. Mais importante ainda é que SplitQuest permite buscas de maior riqueza
semântica, pois sua busca não está restrita a casamento exato de identificadores, já que
os pares são livres para executar localmente os algoritmos de buscas que acharem mais
conveniente.

2.1. Replicação de Índices

As hipóteses básicas do protocolo SplitQuest são que os pares estão uniformemente dis-
tribuı́dos no intervalo [0, 1] (Seção 2.3 mostra como se pode obter essa distribuição) e que
cada par é capaz de estimar o tamanho da rede (n). Estimativas de tamanho da rede são
problemas bem estudados e que podem ser solucionados por diferentes abordagens como
descrito em [Terpstra et al. 2007] e nas referências que lá estão.

A replicação de ı́ndices em SplitQuest é realizada em um conjunto de pares localiza-
dos em um subintervalo contı́guo do intervalo [0, 1]. Quando pares são distribuı́dos de forma
uniforme por todo intervalo, o número esperado de pares em um subintervalo contı́guo é
proporcional ao tamanho do subintervalo. Consequentemente, o problema básico neste caso
é determinar o tamanho do subintervalo, ou mais especificamente, o tamanho do grupo
de replicação que minimiza a replicação de ı́ndices e mensagens de buscas propagadas.
Quando o valor de n é conhecido, o tamanho do subintervalo com número esperado de
pares igual a d é dado por d

n
. Seja então d o tamanho do grupo e q o número de grupos na

rede. O número total de mensagens de replicação e busca de um objeto, M = q+ d, é dado
por:

M =
n

d
+ d (1)

É fácil verificar que d igual a
√
n minimiza M . Quando mensagens de buscas

e dados possuem tamanhos distintos, por exemplo b1 e b2 respectivamente, o valor de d
que minimiza o total de bytes é dado por

√
b1
b2
n. A Figura 1 ilustra como os pares são

organizados em grupos de replicação no intervalo [0, 1].
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d/n d/n d/n

0 1
replicação

grupo de

Figura 1. Grupos de replicação em SplitQuest.

Grupos em SplitQuest são numerados de 1 a dn
d
e e o grupo de um par pode ser com-

putado pela fórmula d ID×n
d
e, sendo que o identificador do par está no intervalo [0, 1]. Para

instalar referências para um objeto, um par i envia uma mensagem de instalação para seus
vizinhos imediatos, pares com identificadores menores e maiores que i, se eles pertencerem
ao mesmo grupo. Os pares conectados diretamente a i verificam e repassam as mensagens
recebidas se os seus vizinhos também estão no mesmo grupo (mensagens não são repassa-
das para pares já visitados). O processo é repetido até que todos os pares do grupo recebam
uma cópia da referência.

2.2. Algoritmo de Busca

Em SplitQuest, pares replicam seus conteúdos em outros pares que estão localizados em
um mesmo grupo. Como resultado, mensagens de buscas relacionadas ao conteúdo de um
grupo podem ser processadas por qualquer membro do grupo. Essa estratégia de replicação
simplifica consideravelmente a propagação de mensagens de busca, na medida em que uma
busca certamente será respondida, de forma positiva ou negativa, desde que essa mensagem
atinja qualquer par no grupo alvo. Portanto, o algoritmo de busca deve garantir que cada
grupo seja visitado pelo menos uma vez e de preferência não mais que uma vez. Para
que isso seja possı́vel, SplitQuest utiliza dois artifı́cios: busca por intervalo e atalhos para
grupos.

Busca por intervalo significa que cada mensagem de busca contém um intervalo
[X, Y ] que a busca deve cobrir. Quando um par i recebe uma mensagem com o intervalo
[X, Y ], ele inspeciona suas conexões e determina quais vizinhos estão contidos no intervalo
recebido. Esses vizinhos são possı́veis candidatos para o repasse dessa mensagem de busca.
Em seguida, o par i computa os identificadores de grupos desses possı́veis candidatos e
mantém apenas um par para cada grupo (caso exista mais que uma possibilidade para um
mesmo grupo, a escolha é feita de maneira aleatória). Dependendo dos grupos selecionados,
o par i decompõe o intervalo inicial em subintervalos e envia mensagens de busca contendo
esses subintervalos para cada um dos pares selecionados.

A Figura 2 mostra um exemplo simples de propagação de uma mensagem de busca.
Apenas um pequeno conjunto de pares e conexões é mostrado. A busca é iniciada em um
par a que está conectado aos pares e, b e g. O par a é inicialmente responsável por cobrir
todo o intervalo de [0, 1]. Assim, este par cria três mensagens com intervalos [0, x4], [x5, x8]
e [x8, 1] e as envia para os pares b, e e g respectivamente. O par b envia uma mensagem
para c com intervalo [0, x2] e o par e envia uma mensagem para f com intervalo [x6, x8].
Finalmente, o par c envia uma mensagem para d com intervalo [0, x1] e os pares b e f são
responsáveis por realizar a cobertura dos subintervalos restantes ([x2, x3] e [x6, x7]). Neste
exemplo, são representadas apenas as conexões utilizadas na propagação da mensagem de
busca, cada par pode possuir várias outras conexões aleatórias. Além disso, SplitQuest
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pode fazer ajustes na porcentagem de pares que irão receber uma determinada mensagem,
visando reduzir o número de mensagens inseridas na rede.

x8x7x6x5x4x2 x3x1

d b ea fc g

10

início da busca

propagação da busca

Figura 2. Propagação de uma mensagem de busca em SplitQuest.

Outro artifı́cio utilizado por SplitQuest para melhorar o desempenho das mensagens
de buscas são os atalhos para grupos. Os pares constroem atalhos (conexões diretas para
outros pares) para os dois grupos adjacentes aos grupos a que eles pertencem. Esses ata-
lhos garantem que existe sempre um caminho para um grupo, ou seja, um caminho que
a cada novo salto levará a mensagem de busca para cobrir um novo grupo, evitando que
uma consulta seja realizada várias vezes internamente em um mesmo grupo. Um par com
identificador w pode construir atalhos para grupos adjacentes por conexões para pares com
identificadores w + 1

d
e w − 1

d
, ou para pares com identificadores mais próximos possı́veis

a esses valores, caso o par com o valor exato de identificação calculado não esteja presente
na rede.

2.3. Atribuição de Identificadores
Uma questão-chave em SplitQuest é como os identificadores dos pares são gerados. Os
identificadores dos pares devem ser distribuı́dos uniformemente no espaço de identificado-
res e os pares não devem depender de um protocolo de roteamento complexo para entrar
na rede. Abordagens recentes de sistemas DHT se baseiam em funções de dispersão para
gerar identificadores de forma uniforme e distribuı́da. Essa abordagem, entretanto, requer
um protocolo eficiente de roteamento para a entrada de pares na rede. Além disso, cada par
deve manter conexões para locais especı́ficos da rede a fim de garantir limites superiores
no roteamento de mensagens de busca. Em Chord [Stoica et al. 2001], por exemplo, os pa-
res devem manter um conjunto de O(log n) conexões para um limite superior de O(log n)
saltos no roteamento.

SplitQuest utiliza uma atribuição de identificadores totalmente diferente. A idéia
básica é que um par seleciona dois outros pares adjacentes, mais especificamente um in-
tervalo no anel e calcula o seu identificador como sendo o ponto médio entre os dois pares
selecionados. A chave para uma distribuição uniforme de identificadores está em como o
intervalo é selecionado. Uma idéia inicial poderia sugerir a seleção aleatória e uniforme de
um intervalo e simplesmente dividi-lo. Entretanto, esta idéia conduz para uma distribuição
muito desbalanceada de identificadores. A atribuição de identificadores de SplitQuest se
baseia em resultados obtidos por [Naor and Wieder 2007] e também pela extrapolação do
“poder de duas escolhas” [Mitzenmacher 2001] para k-escolhas e apresenta um algoritmo
simples e eficiente.

O algoritmo desenvolvido e analisado por Naor (redução à metade) é descrito a
seguir:
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1. Escolha t log n pontos aleatórios no intervalo de [0, 1], em que t é uma constante e
selecione os segmentos em que esses pontos estão dispostos.

2. O identificador do par é o ponto médio do maior segmento selecionado no passo
anterior.

O algoritmo utilizado neste trabalho é uma variação da abordagem proposta em
[Naor and Wieder 2007], de forma a não alterar o resultado final. Neste caso, o primeiro
passo do algoritmo é alterado de forma que um par que deseja se conectar à rede requisita
a um proxy (um par que já está na rede) para selecionar k intervalos de maneira aleatória e
uniforme. Mais especificamente, ele seleciona k pares e os maiores intervalos adjacentes a
esses. O identificador do par entrante é o ponto médio do maior segmento. Um par pode
colher amostras uniformes da rede utilizando algoritmos descritos em [Awan et al. 2006].
Observe que ao selecionar um intervalo, o par entrante recebe os dois pares que serão os
seus vizinhos.

A Figura 3(a) mostra o quão eficiente é o algoritmo proposto para atribuição de
identificadores no intervalo [0, 1]. Ela representa o número de pares em cada grupo da rede
com população de 100 mil pares e tamanho esperado de grupos de

√
n ≈ 316. O número

de pares em cada grupo é ordenado em ordem crescente nas duas situações. Como pode
ser observado, o algoritmo é mais eficiente que uma simples atribuição de identificadores
por uma função de dispersão. Todos os tamanhos de grupos apresentados diferem em no
máximo um desvio padrão do valor esperado. Os endereços IPs foram coletados pelo pro-
jeto “Route Views” da Universidade do Oregon [Route Views Project ] e os portos foram
fixados com valores constantes (1214) usados pelo Kazaa.

2.4. Análise do Protocolo

A estrutura formada pelos pares e suas conexões em SplitQuest pode ser vista como um
grafo aleatório. O conjunto de nós com identificadores em um intervalo especı́fico do anel
virtual é um grupo de replicação e em SplitQuest, grupos de replicação são visitados ape-
nas uma vez. Se forem consideradas as conexões de grupos, montadas como conexões
aleatórias durante a busca, pode-se modelar a propagação dessas mensagens de buscas para
os diferentes grupos como uma difusão (broadcast) em uma árvore aleatória. Em cada
passo do algoritmo, os grupos são particionados em função das conexões do par e do in-
tervalo que este deve cobrir. Considere G o número de grupos a serem visitados e gk o
conjunto de grupos que cobrem intervalos não sobrepostos. Inicialmente, G é igual ao
número total de grupos.

Quando uma busca se inicia em um par i, as mensagens de busca devem visitar um
conjunto G de grupos disjuntos. O conjunto é dividido em R subgrupos, que dependem
das conexões de i, com distribuição dada por P (R = r) = pr, em que pr é a distribuição
de probabilidade em {1, 2, . . .}. Condicionado ao evento {R = r}, para 1 ≤ k ≤ r,
um grupo está no k-ésimo subconjunto com probabilidade Vk,r, em que Vr = (Vk,r; 1 ≤
k ≤ r) é um vetor de probabilidade em {1, . . . , r}. Se Nk é a cardinalidade do k-
ésimo subconjunto, então, condicionado ao evento {R = r} e nas variáveis aleatórias
V1,r, . . . , Vr,r, a distribuição do vetor (N1, . . . , Nr) é multinomial com parâmetros G − 1
e (V1,r, . . . , Vr,r) [Mohamed and Robert 2005].

A análise da altura (HG) da árvore aleatória para um distribuição geral de R é com-
plexa e é geralmente obtida por técnicas de análise complexa. Um limite superior mais
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conservador pode ser obtido quando r pertence ao conjunto {1, 2}, o que significa que te-
mos no máximo duas ramificações em cada passo da difusão. Devroye [Devroye 1998]
mostra que, quando r pertence a {1, 2}, a altura da árvore é limitada por O(logG), mais
especificamente Devroye mostra que

lim
G→∞

P{HG > c logG} = 0

em que c é uma constante. Um resultado mais forte é derivado em [Devroye 1986], em que
é mostrado que HG/ logG→ 4.31106 . . . em probabilidade.

É fácil de se verificar que o limite superior derivado acima é também um limite supe-
rior para o maior número de saltos que uma mensagem de busca é propagada em SplitQuest.
Como SplitQuest pode enviar uma mensagem de busca para mais de dois grupos, o limite
superior é, de fato, bastante conservador. A Figura 3(b) mostra o número máximo de saltos
que uma busca se propaga desde de um par inicial em redes com 100 mil e 1 milhão de pares
e quando o número máximo de ramificações é incrementado de 2 a 10. A figura mostra os
resultados para uma de três diferentes topologias que serão utilizadas nos experimentos da
Seção 3, os resultados para as outras duas topologias são semelhantes. As caracterı́sticas
dessas topologias serão discutidas na Seção 3. Informações mais detalhadas sobre a análise
do algoritmo e dos experimentos podem ser encontradas em [Lopes and Ferreira 2009].
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Figura 3. a) Número de pares em grupos de replicação para tamanho de rede de
100 mil pares. b) Distância máxima de propagação de uma mensagem de busca
com diferentes ramificações. As linhas superiores são limites teóricos para 1
milhão e 100 mil pares respectivamente.

3. Avaliações Experimentais
Nesta seção, são apresentados os resultados de simulações para avaliar vários aspectos de
desempenho do protocolo proposto. Para avaliar o desempenho de SplitQuest, foi desen-
volvido um simulador na linguagem C++ que utiliza o modelo de simulação de eventos
discretos. Uma simples comparação entre diferentes sistemas P2P é difı́cil em função das
diferentes estruturas e algoritmos desenvolvidos. Redes totalmente estruturadas apresen-
tam protocolos especı́ficos de entrada, saı́da e roteamento de mensagens na rede. Além
disso, ao melhor de nosso conhecimento, não apresentam abordagens para buscas com-
plexas em redes P2P. Sistemas baseados em redes não estruturadas também nem sempre
oferecem suporte a esse tipo de busca. Uma abordagem mais próxima do objetivo proposto
por SplitQuest é o BubbleStorm, apresentado em [Terpstra et al. 2007] e isso justifica sua
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utilização na comparação com o desempenho de SplitQuest. Todas as simulações foram
executadas em um servidor com 2 processadores AMD Quad Core Opteron e 16GB de
memória principal rodando Linux.

3.1. Métricas

A avaliação de todas as métricas possı́veis de sistemas P2P reais é considerada uma tarefa
difı́cil e até mesmo desnecessária. Existem várias métricas que podem ser utilizadas, como
o consumo da largura de banda, carga de CPU, armazenamento, atrasos da rede, probabili-
dade de sucesso, etc. Os experimentos se concentram em sua maioria em três métricas de
desempenho bem aceitas: taxa de sucesso, latência e número de mensagens.

3.2. Configuração dos Experimentos

Como mencionado anteriormente, o cenário utilizado é semelhante ao cenário pro-
posto por [Terpstra et al. 2007], mas também são avaliados novos parâmetros e diferentes
cenários para distinguir claramente as duas abordagens. A rede é formada por pares posici-
onados em diferentes localidades, escolhidas de maneira uniforme e aleatória, na superfı́cie
da Terra. Os atrasos de propagação das mensagens são calculados como o tempo que um
sinal leva, viajando à velocidade da luz, para cobrir a distância entre par origem e destino.
A distância é calculada utilizando as latitudes e longitudes dos pares. As capacidades de
download e upload, que determinam o atraso da transmissão, estão diretamente relaciona-
das ao grau dos pares e são ajustadas de acordo com a topologia utilizada. As capacidades
serão discutidas posteriormente. Em adição à propagação e o atraso de transmissão, também
é introduzido um atraso como uma variável aleatória com distribuição normal entre 0 e 10
ms em cada transmissão de mensagem para contabilizar os atrasos de processamento.

1) Topologia da Rede

Um importante componente de uma rede P2P consiste em saber como os pares
estão conectados entre eles para formar a topologia da rede. Não há consenso na litera-
tura sobre qual topologia melhor representa uma rede P2P, alguns estudos afirmam ser um
grafo aleatório com distribuição power-law [Adamic et al. 2001], mas outros discordam
[Stutzbach et al. 2008]. Para ser o mais compreensı́vel possı́vel, as simulações foram feitas
com três diferentes topologias e seis diferentes tamanhos de redes (10 mil, 100 mil, 250 mil,
500 mil, 750 mil e 1 milhão de pares). A primeira topologia é um grafo aleatório regular,
em que cada par possui grau constante e se conecta aleatoriamente a um número fixo de
outros pares, como descrito em [Terpstra et al. 2007]. As larguras de banda são as mesmas
para todos os pares e iguais a 256 kB/s para download e 32 kB/s para upload.

Outra topologia utilizada corresponde a um traço de uma rede P2P obtida pelo ras-
treador de topologia Cruiser introduzido em [Stutzbach et al. 2008]. Na topologia de traço,
a capacidade dos pares corresponde as mesmas apresentadas em [Terpstra et al. 2007]: pa-
res com grau menor que 10 possuem largura de banda de download de 128 kB/s e 16 kB/s
de upload; pares com grau entre 10 e 20 possuem largura de banda de download de 256
kB/s e de upload 32 kB/s; pares com grau entre 20 e 80 possuem capacidade de download
e upload de 128 kB/s e finalmente, os pares com grau maior que 80 (super pares) possuem
taxa de download e upload de 1.28 MB/s. Essas capacidades cobrem desde linhas ADSL
de baixa-capacidade até altas velocidades de 10 Mbps em links dedicados. Mesmo que
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essas larguras de banda não representem o estado atual das linhas ADSL, elas foram utili-
zadas para realizar a comparação com os resultados apresentados em [Terpstra et al. 2007].
Além disso, larguras de banda maiores não mudarão os resultados comparativos entre Split-
Quest e BubbleStorm. Isso porque tanto em BubbleStorm quanto em SplitQuest mante-
mos as mesmas proporções de pares com larguras de banda pré-definidas e estabelecidas
em [Terpstra et al. 2007].

A terceira topologia é um grafo aleatório com graus dos pares seguindo uma
distribuição power-law. Grafos Power-Law foram amplamente utilizados para modelar
topologias de redes. Em um grafo com esse tipo de distribuição, se os pares estiverem
ordenados em ordem decrescente de seus graus, então o iesimo par possui grau D/ia, em
que D é uma constante e a é um parâmetro fixado em 0.8. Este valor de a é comumente
utilizado em estudos de avaliação de redes P2P. A topologia power-law foi gerada com o
mesmo número de pares das topologias anteriores. O grau máximo de qualquer par é limi-
tado a 800 e as larguras de banda dos pares são ajustadas de acordo com os graus e seguem
as mesmas regras descritas acima para a topologia traço.

2) Cenários Dinâmicos

A natureza dinâmica dos sistemas P2P é considerada um importante parâmetro. Em
sistemas envolvidos com publicação de conteúdo, esse parâmetro se torna mais importante
para que se possa avaliar o impacto da variação das condições. Foram simulados dois
cenários diferentes no que diz respeito ao dinamismo dos pares. O primeiro e mais simples
cenário não possui eventos de saı́das dos pares e a população se mantém constante durante
todos os experimentos (estático). Este cenário simples é utilizado principalmente para con-
trastar a eficácia das duas técnicas na busca por objetos na rede. O segundo cenário consi-
dera tanto entrada quanto saı́da dos pares durante a publicação de conteúdo e propagação
das mensagens de buscas (com churn). Entradas e saı́das de pares são escalonadas em taxas
semelhantes para manter a população próxima a um valor constante.

3) Aplicação Par-a-Par

Existem inúmeras aplicações P2P que podem se beneficiar de um substrato que
ofereça buscas complexas tal como SplitQuest. Uma comparação correta entre diferentes
protocolos, implica na utilização de um mesmo cenário de simulação. Assim, a aplicação
utilizada neste trabalho se baseia nas descrições apresentadas em [Terpstra et al. 2007].
Foi simulada uma aplicação de Wiki em que pares publicadores injetam periodicamente
novos artigos e outros pares realizam busca por esses artigos. Nesta aplicação, artigos são
representados por um tipo de dado de 2060 bytes (2 kB para metadados mais 60 bytes do
cabeçalho TCP/IP). Mensagens de buscas são representadas por tipos de dados de 160 bytes
(100 bytes para os dados da busca mais 60 bytes do cabeçalho TCP/IP). A cada segundo,
são inseridos 100 artigos em pares escolhidos de maneira aleatória na rede. Esses pares
seguem os seus algoritmos de replicação e iniciam o processo de instalação de réplicas. No
caso de SplitQuest, os pares tem que replicar os seus próprios conteúdos em seus grupos.
No BubbleStorm, os pares disponibilizam seu conteúdo em pares no caminho de uma cami-
nhada aleatória com múltiplas ramificações. Por questões de economia de memória durante
as simulações, cada par representa seus próprios dados por vetores binários, em que cada
valor binário representa a presença ou ausência de um dado especı́fico.
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Os tráfegos de dados e mensagens de buscas são iniciados assim que a rede atinge
o tamanho esperado. Reserva-se um tempo para que a replicação seja feita e então as
buscas se iniciam. Para cada artigo instalado, uma mensagem de busca é iniciada em um
par escolhido aleatoriamente. Depois que a busca é iniciada, espera-se 140 segundos para
analisar se o artigo procurado foi encontrado ou não.

3.3. Resultados

Nesta seção, são apresentados os resultados numéricos para comparações entre SplitQuest
e BubbleStorm. São exibidos os resultados para as métricas definidas na Seção 3.1 sob
três diferentes topologias e cenários. Em todas as figuras abaixo, a abscissa x representa
diferentes tamanhos de redes e a ordenada y representa uma medida especı́fica computada
como média de 11 execuções independentes. Redes com diferentes tamanhos e topologias
permitem comparações das duas abordagens com relação à escalabilidade e exploração da
heterogeneidade dos pares. Salvo se explicitado, os parâmetros para SplitQuest são os mes-
mos descritos na Seção 2. Para todos os gráficos abaixo, foram calculados os intervalos de
confiança para um grau de confiança de 95%. Entretanto, em situações em que os intervalos
ficaram extremamente pequenos e de difı́cil visualização, eles não foram plotados.
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Figura 4. Número de mensagens para um cenário dinâmico.

Na Figura 4, são apresentados os resultados para o número de mensagens quando
5000 artigos são inseridos na rede. Para cada artigo, uma busca é iniciada 100 segundos
depois de que o artigo é inserido. Este tempo é assim ajustado para permitir a instalação
das réplicas na rede. Os resultados são analisados 140 segundos depois que se iniciam.
Mensagens de buscas com sucesso que levam mais que 140 segundos não são contabilizadas
e são consideradas como insucesso. Esse intervalo é importante para medir o tempo de
resposta dos protocolos e mostrar o quão rápido eles são capazes de encontrar os objetos.
Os resultados discutidos abaixo são para o cenário dinâmico (o cenário estático apresenta
resultados semelhantes).

O número total de mensagens na Figura 4 corresponde a soma de mensagens de
dados e mensagens de buscas durante todo o perı́odo de simulação. Pode-se perceber que,
em todas as três topologias e tamanhos de redes, o número de mensagens para SplitQuest
é quase o mesmo. Percebe-se ainda as três linhas como uma única na parte inferior da
figura. Este comportamento é fácil de ser compreendido, já que SplitQuest utiliza o tama-
nho da rede como parâmetro para determinar o número de réplicas e mensagens de buscas.
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Uma importante conclusão que pode ser tirada da figura é que o número de mensagens
que SplitQuest gera é independente da topologia e de parâmetros particulares dos pares,
como a distribuição dos graus. Pode-se perceber também, que o algoritmo de atribuição de
identificadores, discutido na Seção 2.3, é capaz de distribuir os pares uniformemente pelo
anel virtual, já que o número de mensagens para as três diferentes topologias permanece o
mesmo.

A observação mais importante da Figura 4 é que SplitQuest supera o BubbleStorm
em todas as três diferentes topologias. Os ganhos variam de 50% até 52% em uma topologia
regular, de 53.5% até 55.5% na topologia de traço e de 22.5% até 30.5% em uma topologia
power-law. Os maiores ganhos foram observados para redes maiores, o que torna os resul-
tados mais significativos já que redes P2P possuem tamanho da ordem de 1 milhão de pares.
Os menores ganhos, obtidos na topologia power-law, podem ser explicados de acordo com
a forma que BubbleStorm calcula o número de réplicas (protocolo próprio qd = c2n, em
que q e d correspondem às mensagens de buscas e réplicas de dados estimadas pela rede,
c um parâmetro de certeza e n o tamanho estimado da rede), o que resulta em um menor
número de réplicas dependendo da distribuição do grau dos pares.

Um cenário estático é simplista e irrealista, mas permite que as idéias chaves dos
algoritmos sejam avaliadas. A Figura 5(a) mostra que, em condições perfeitas de funci-
onamento, SplitQuest sempre alcança 100% de taxa de sucesso em todas as topologias e
tamanhos de rede. BubbleStorm, que utiliza um método “cego” de busca e não oferece
garantias de cobertura da rede, atinge 98% de taxa de sucesso. A taxa de sucesso do Bub-
bleStorm pode ser incrementada pela mudança do parâmetro de certeza c. Entretanto, o
número de mensagens aumentará consideravelmente, já que os valores de q e d aumentarão
proporcionalmente a c2.
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Figura 5. a) Taxa de sucesso com uma população estática de pares. b) Taxa de
sucesso com uma população dinâmica de pares.

A taxa de sucesso em um cenário dinâmico e mais realista (com churn) pode ser
observada na Figura 5(b). É possı́vel também verificar que, para o SplitQuest, a taxa de
sucesso decai aproximadamente 0.17% em comparação ao cenário estático, atingindo taxas
de sucesso acima de 99.8%. Este decaimento pode ser explicado pelos pares que deixam a
rede durante o momento de processamento dos dados e mensagens de buscas. Um par que
recebe uma mensagem de replicação de dado deve distribuir a mensagem para outros pares
no mesmo grupo. Caso esse par saia, pares ainda não cobertos talvez não recebam a mensa-
gem. Além disso, um par que deixa a rede pode não repassar uma mensagem de busca para
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outros pares no intervalo que essa deve cobrir. Embora o BubbleStorm replique mais dados
e mensagens de buscas que o SplitQuest, ele não atinge taxa de sucesso superior a 98.5%.
Este resultado se deve principalmente ao método de busca “cego” que não explora todas as
possibilidades de pares. Os resultados mostram ainda que SplitQuest é resiliente a eventos
de entradas e saı́das dos pares e mantém altas taxas de sucesso mesmo sob condições de
churn.

Uma das principais caracterı́sticas do BubbleStorm é a baixa latência na resolução
de mensagens de buscas. O seu desempenho reduziu significativamente o tempo
de resposta em comparação à primeira abordagem baseada em caminhadas aleatórias
[Ferreira et al. 2005]. SplitQuest também é capaz de atingir tempos baixos de resolução,
como pode ser visto na Figura 6. Esta redução na latência é possı́vel porque SplitQuest
explora agressivamente a heterogeneidade dos pares e espalha as mensagens mais rapida-
mente que o BubbleStorm. Pares com grande número de conexões são capazes de enviar
mensagens de buscas para diversos grupos diferentes em um simples passo. Além disso,
as buscas direcionadas evitam loops e cobrem rapidamente todos os grupos da rede. A ca-
pacidade em explorar a heterogeneidade dos pares é mais evidente quando se compara as
latências da topologia regular com a topologia power-law. Visto que a topologia power-law
possui pares com mais que 800 conexões, SplitQuest resolve uma mensagem de busca com
4 saltos a menos que na topologia regular.
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Figura 6. Latência da primeira resposta de sucesso para uma mensagem de busca
em cenário dinâmico.

Para todas as topologias e tamanhos de redes, SplitQuest apresenta resultados me-
lhores em termos de tempo e número de saltos que o BubbleStorm. O ganho mais consi-
derável é observado na topologia power-law, em que a latência é reduzida em até 59%. O
pior dos casos acontece na topologia regular, porém o SplitQuest continua superando o Bub-
bleStorm em aproximadamente 11%. Por questões de limitação de espaço, outros resultados
não foram apresentados, mas eles podem ser encontrados em [Lopes and Ferreira 2009].

4. Trabalhos Relacionados
Ferreira et al. [Ferreira et al. 2005] apresenta a primeira solução escalável (sublinear) que
fornece garantias probabilı́sticas em operações de busca. O protocolo se baseia em uma
variante do paradoxo do aniversário e utiliza uma estratégia de replicação pró-ativa. Um par,
em uma rede de tamanho n, instala referências para seus objetos em O(δ

√
n) outros pares

selecionados de maneira aleatória e uniforme na rede. Para selecionar amostras uniformes
de pares, o protocolo se baseia em caminhadas aleatórias modificadas. Essa modificação
visa garantir que pares com poucas conexões tenham a mesma probabilidade de serem
selecionados na rede que os pares com elevado número de conexões. Uma busca é realizada
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enviando-se O(δ
√
n) mensagens para pares selecionados aleatoriamente. A intersecção

dos dois conjuntos replicados forma a base da solução. Diferente valores da constante de
multiplicação δ fornecem diferentes nı́veis de garantia de sucesso. O principal problema da
técnica é a latência no tempo de resposta das mensagens de buscas em função da demora
na propagação das caminhadas aleatórias.

Terpstra et al.[Terpstra et al. 2007] se baseia na idéia inicialmente desenvolvida em
[Ferreira et al. 2005] e apresenta o BubbleStorm, uma técnica resiliente para buscas em
redes P2P. BubbleStorm tem também suas bases no paradoxo do aniversário para fornecer
garantias probabilı́sticas de sucesso. Porém, BubbleStorm aumenta significativamente o
desempenho evitando as longas caminhadas aleatórias sequênciais permitindo que várias
caminhadas aleatórias sejam feitas em paralelo. Uma distinção chave do BubbleStorm é o
uso de um fator de replicação (s) que permite que uma caminhada aleatória se ramifique
para s pares diferentes a cada passo. Esta caracterı́stica permite que várias mensagens de
buscas sejam feitas em paralelo, reduzindo a latência do tempo de resposta. Um problema
dessa abordagem é que, para redes com grande variância no grau dos pares, o número de
mensagens gerados pelo protocolo do BubbleStorm para mensagens de buscas e réplicas de
dados aumenta rapidamente.

Mais recentemente, Luo et al. [Luo et al. 2008] propõe uma arquitetura hı́brida P2P
para realizar buscas exaustivas na rede. A topologia é um misto de DHT e redes não estrutu-
radas. Pares estáveis, que permanecem por longos perı́odos na rede, formam o núcleo da to-
pologia e são posicionados em uma DHT. Esse núcleo é responsável por obter informações
globais da rede (tamanho) e dos pares (grau, número de arquivos compartilhados, tamanho
dos conteúdos compartilhados), etc. O protocolo de busca utiliza os pares estáveis para
obter amostras uniformes.

5. Conclusão

Neste artigo é apresentado SplitQuest, um novo protocolo de busca para redes P2P que se
baseia em uma estrutura hı́brida para se evitar replicações desnecessárias de mensagens de
buscas e para garantir cobertura da rede. Em SplitQuest, os pares são organizados em gru-
pos e cada par replica seu conteúdo em seu próprio grupo. Mensagens de buscas utilizam
um intervalo do anel virtual para representar os grupos que um par precisa cobrir. Utili-
zando intervalos, SplitQuest faz com que uma mensagem de busca seja comparada diante
de todos os dados da rede, deixa os pares livres para escolher o algoritmo local de busca que
desejar e garante que cada grupo é visitado uma única vez. Essas caracterı́sticas fazem com
que SplitQuest alcance taxas de sucesso altas, baixas latências nas mensagens de buscas e
um pequeno número de mensagens em comparação com outros algoritmos de replicação
pró-ativos discutidos na literatura. Os resultados numéricos mostram que SplitQuest é ca-
paz de buscar informações em uma rede P2P de maneira bastante eficiente e que, dessa
forma, possui potencial para estimular o desenvolvimento de novas aplicações completa-
mente distribuı́das, em particular aplicações que demandam baixas quantidades de dados,
tais como microblogs e wikis.
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Abstract. In WDM optical networks low speed traffic flows can be multiplexed
into optical channels called lightpaths, this approach is known as traffic groo-
ming and it aims to better utilize the network resources. In multi-domain sce-
narios on which each flow can traverse several domains, the network grooming
capability is of high impact on the network performance. In such scenario the
lightpath setup time can be very large, what would impact significantly the effi-
ciency of the services provided. This paper presents a novel multi-domain traffic
grooming algorithm that is capable of providing small setup times by applying
a reduced number of messages to perform routing.

Resumo. Nas redeśopticas WDM utiliza-se da técnica de agregaç̃ao de tŕafego
para transmitir diversos fluxos de baixa demanda em canaisópticos de alta
capacidade, a fim de se utilizar eficientemente os recursos disponı́veis. Em
ceńarios multi-doḿınio esta t́ecnica torna-se altamente relevante, dado o vo-
lume do tŕafego transportado entre os domı́nios. Como ñao h́a conhecimento
global da topologia e dos estados dos enlaces, o tempo gasto para o estabeleci-
mento das conexõesé um ponto de suma importância para a provis̃ao eficiente
de serviços. Este artigo apresenta um novo algoritmo para agregação de tŕafego
e roteamento inter-doḿınio em redeśopticas WDM, que produz baixos tempos
para estabelecimento das conexões bem como, evitando a excessiva troca de
mensagens para o cálculo das rotas.

1. Introdução

Dada a alta demanda por banda passante gerada pelas aplicações emergentes, as redes
ópticas exercem um papel fundamental para o contı́nuo crescimento da Internet. A prin-
cipal tecnologia óptica empregada nesta rede é denominada WDM (Wavelength Divi-
sion Multiplexing), na qual fibras transportam diversos comprimentos de onda, que são
alocáveis para a formação de caminhos fim-a-fim denominadoscaminhosópticos. Os
comprimentos de onda são, na realidade, canais com alta capacidade de transmissão, ge-
ralmente da ordem de Gbps.

Enquanto, no domı́nio óptico, a informação é transmitida ao longo de canais pré-
estabelecidos, no domı́nio IP, a informação é transmitida em pacotes. Para a integração
destas duas formas de transporte, uma arquitetura denominada IP/WDM foi proposta
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tanto pelo ITU-T (International Telecommunication Union) e pelo IETF (Internet En-
gineering Task Force). Esta arquitetura especifica um plano de controle que permite a
criação de caminhos nas redes ópticas para o transporte dos fluxos IP.

Há, no entanto, uma enorme discrepância entre a demanda de um fluxo IP e a ca-
pacidade de transmissão dos canais ópticos. Enquanto canais ópticos possuem capacidade
da ordem de Gbps, a demanda dos fluxos IP é da ordem de Mbps. Para que haja uso mais
eficiente dos recursos, diversos fluxos IP são agregados e transportados em um mesmo
canal, utilizando-se mecanismos de Agregação de Tráfego (Traffic Grooming).

Domı́nios são seções autônomas da rede e possuem diferentes implementações
tecnológicas bem como diferentes regras administrativas. Soluções para problemas de
agregação de tráfego para cenários multi-domı́nio demandam maior complexidade do que
as soluções intra-domı́nio, dado a necessidade de se considerar diversos aspectos, tais
como sobrecarga de sinalização, conhecimento e comunicação entre domı́nios, o tempo
para estabelecimento das chamadas, entre outros.

Algoritmos para a agregação dinâmica de tráfego em cenários multi-domı́nio não
devem apenas se preocupar em prover baixas taxas de bloqueio de chamadas, como ocorre
no cenário de um único domı́nio, mas, principalmente, devem ser capazes de realizar a
alocação de recursos na rede no menor tempo e com o mı́nimo de interferência possı́vel.

A agregação de tráfego é, consequentemente, de suma importância em cenários
inter-domı́nio dado o grande volume de tráfego transportado nos enlaces que os conectam.
Apesar de existirem inúmeras soluções para o caso intra-domı́nio, poucas são as soluções
que consideram os cenários multi-domı́nio. Neste artigo, introduz-se um algoritmo para
agregação de tráfego inter-domı́nio que combina técnicas de roteamento e agregação de
tráfego. A solução proposta é eficiente, considera a restrição da independência administra-
tiva dos domı́nios, e diminui de forma significativa a sobrecarga imposta pela sinalização
para o estabelecimento das conexões.

A solução proposta adota um procedimentooff-line para a computação das rotas,
o que demanda o conhecimento da topologia da rede. O conhecimento global da rede,
que inclui todos os nós e os estados dos enlaces, não é factı́vel, em especial devido a
restrições administrativas. Soluções para a necessidade de conhecimento global da rede
tem sido propostas; dentre elas, destacam-se os modelosfull-meshesimple node abstrac-
tion. No primeiro, troca-se informação sobre todos os caminhos ópticos estabelecidos
e seus estados (topologia virtual), sempre que existir uma mudança significativa no es-
tado global. No segundo, utilizado na proposta apresentada neste artigo, a topologia da
rede é abstraı́da como umgrafo auxiliar G = (V,E), onde os nós do grafo represen-
tam os domı́nios, e o conjunto de arestas a ligação entre os mesmos. Mostrou-se em
[Liu et al. 2008] que, com a utilização deste esquema de abstração, consegue-se alcançar
valores de bloqueios semelhantes ao modelofull-mesh, ao passo que a sobrecarga imposta
para troca de informação é muito menor.

A presente proposta assume a existência de elementos de computação de rota de-
nominados PCE (Path Computation Element). Eles centralizam as informações e métodos
de roteamento em suas áreas de atuação, simplificando o processo e fazendo com que o
mesmo se torne escalável [Saad et al. 2007]. Devido a grande efetividade deste tipo de
mecanismo, o uso de PCE’s é recomendado pela ITU-T para utilização em cenários multi-
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domı́nio [ITU-T ].

Em cenários multi-domı́nio, a sinalização é essencial dado que em tais cenários
os domı́nios são controlados por diferentes regras e não possuem conhecimento global
dos nós e estados dos enlaces. Um grande esforço foi feito no sentido de padronizar
mensagens de controle inter-domı́nio, como para fins de reserva de recursos (Protocolo
RSVP-TE) e comunicação entre elementos PCE’s (Protocolo PCEP). A preocupação por
mecanismos de sinalização está no fato de que um esquema ineficiente influencia tanto
na taxa de transmissão dos fluxos, como em tempo de estabelecimento das conexões e
sobrecarga da rede.

Foram propostas anteriormente estratégias de estabelecimento de conexões para
cenários multi-domı́nio denominadasper-domaine BRPC (Backward Recursive Path
Computation) [Casellas et al. 2009]. A estratégiaper-domainé a mais simples, e baseia-
se na criação de caminhos ópticos entre os domı́nios sem assumir uma rota pré-definida.
O esquema BRPC calcula um caminho ótimo no sentido inverso: do destino até a origem.
Até agora na literatura, os melhores resultados para taxa de bloqueio são alcançados com
o esquema BRPC. Entretanto, para nenhum dos esquemas existe uma preocupação em
reduzir a sobrecarga da sinalização, que é de suma importância para redução do tempo
de estabelecimento de conexão em cenários inter-domı́nio. Por outro lado, o algoritmo
proposto neste artigo, pretende alcançar taxas de bloqueio comparáveis com os métodos
existentes, diminuindo a sobrecarga causada pela sinalização e o tempo de resposta ao
usuário. Além disso, o algoritmo respeita a restrição da independência administrativa, o
que implica que cada domı́nio pode implementar suas próprias polı́ticas e métodos para
passagem dos fluxos.

2. Trabalhos Relacionados

A literatura sobre agregação de tráfego inter-domı́nio é bem recente, existindo um pe-
queno número de trabalhos relacionados. Para a formulação da solução do problema
considerou-se trabalhos relevantes sobre a agregação de tráfego no âmbito intra-domı́nio,
bem como trabalhos que abordam diferentes questões em cenários multi-domı́nio
[Chen et al. 2008, Huang et al. 2008, Liu et al. 2008, Yang and Ramamurthy 2003].

O estudo [Chen et al. 2008] propõem um mecanismo de agregação de tráfego
hierárquico em redes WDM. Apesar desta abordagem não trabalhar com diferentes
domı́nios ópticos, o algoritmo propõe uma divisão da rede que é semelhante ao modelo
hierárquico. A rede é subdivida em diversosclusters, que possuem um nó eleito comonó
hub. A transmissão entre diferentesclustersé feita somente pelos nós eleitos, e os mes-
mos são responsáveis por fazer a agregação de tráfego de toda sua área. A semelhança
para este caso está no mapeamento declusterspara domı́nios, enós hubpara os nós de
borda. A proposta assume, entretanto, uma matriz de tráfego estática e pré-definida.

Um dos poucos artigos que abordam a agregação de tráfego inter-domı́nio, até o
presente momento, é encontrado em [Huang et al. 2008]. Nele, foi proposto um algoritmo
que atua em conjunto com os algoritmos RWA dos domı́nios. São propostas duas polı́ticas
de gerenciamento intra-domı́nio responsáveis pelo roteamento e alocação dos recursos.
Elas se diferenciam na forma da escolha dos comprimentos de onda a serem utilizados na
transmissão. Esta abordagem é interessante para o roteamento dinâmico das chamadas,
que tipicamente trabalha com pouco conhecimento sobre a topologia da rede. No entanto,
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ela não considera o princı́pio fundamental da independência administrativa dos domı́nios.

Em [Liu et al. 2008], estuda-se a escalabilidade de mecanismos para o roteamento
inter-domı́nio. Os mecanismos avaliados fazem uso da troca de informação sobre a topo-
logia virtual para roteamento da chamadas. Dois esquemas de abstração da rede foram
apresentados:simple node abstractione full-mesh. No primeiro, cada domı́nio é repre-
sentado por um nó, e a informação de interesse corresponde aos caminhos ópticos inter-
domı́nio. Na segunda, toda a topologia virtual é retratada. Avaliou-se a sobrecarga da
troca de informações para atualização dos esquemas, o número de falhas no estabeleci-
mento de conexões e o bloqueio apresentado. Para o esquemafull-mesh, foram apresenta-
das duas polı́ticas para atualização das informações:Maximum Relative Change(MRC)
e Most Used-Maximum Relative Change. Para o esquemasimple node abstraction, a
atualização é feita a partir da métricafator de mudança significativa(SCF), que expressa
um percentual de mudança do estado da rede.

O esquemasimple node abstractionapresentou resultados de bloqueio semelhante
gerados pelo modelofull-mesh, nas diferentes polı́ticas, e demanda uma menor quanti-
dade de informações trocadas. Tais resultados mostram que a representaçãosimple node
abstraction, além de mais simples, produz resultados satisfatórios sem, no entanto, sobre-
carregar a rede com a troca excessiva de informações.

O estudo [Yang and Ramamurthy 2003] propõem um mecanismo de roteamento
inter-domı́nio que tenta respeitar a restrição da continuidade do comprimento de onda.
Para tanto, são comparadas duas abordagens: roteamento na camada óptica, e roteamento
na camada digital. A camada óptica é composta por enlaces e nós ópticos, enquanto a
camada digital considera os conjuntos de nós e enlaces que efetuam a transmissão de
um sinal sem necessidade de conversão O-E-O. O autor propõe um modelo alternativo
entre as duas abordagens, e avalia sua efetividade. O trabalho não considera a questão da
agregação, e impõe, também, aos domı́nio utilizarem a mesma polı́tica interna.

O presente trabalho integra a agregação de tráfego aos mecanismos de roteamento
e representação da topogia da rede. Com isto o algoritmo visa melhor utilizar os recur-
sos disponı́veis, diminuir a sobrecarga causada pelas mensagens de sinalização, além de
diminuir o tempo de estabelecimento das conexões.

Embora em [Huang et al. 2008] seja apresentado um algoritmo para a agregação
de tráfego inter-domı́nio, as caracterı́sticas do estudo citado divergem em diversos pon-
tos da proposta aqui apresentada. Em [Huang et al. 2008], o algoritmo proposto impõe
que a mesma polı́tica RWA seja utilizada em todos os domı́nios. O estabelecimento da
conexão é caracterizado como sendo um único caminho óptico fim-a-fim que atravessa
todos os domı́nios. Esta premissa é menos realista, visto que isto implica em um alto
custo e grande complexidade [Spadaro et al. 2009]. Ademais, o tráfego simulado nos ex-
perimentos em [Huang et al. 2008] é composto de uma matriz estática, contrastando com
o tráfego dinâmico dos experimentos realizados para o algoritmo no presente artigo.

3. Algoritmo Proposto

A solução para o problema do roteamento nesta proposta utiliza um esquema de abstração
da topologia denominadoSimple Node Abstraction, que provê uma visão simplificada da
rede, sem informações sobre o estado interno dos domı́nios. Tal representação reduz
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significativamente a complexidade do roteamento, ao passo que produz bons resultados
em termos de probabilidade de bloqueio [Liu et al. 2008].

A representação criada para este tipo de abordagem está ilustrada na Figura 1.

Figura 1. Representaç ão do Esquema Simple Node Abstraction

O primeiro nı́vel representa o conhecimento comum aos diferentes elementos
PCE’s, composto apenas pelos domı́nios e de suas respectivas ligações. O segundo nı́vel
retrata o conhecimento de um PCE em especı́fico: ele é composto, além da informação de
primeiro nı́vel, do conhecimento da topologia do seu domı́nio e dos nós de borda da rede.

O algoritmo proposto envolve duas etapas: o PCE do domı́nio de origem da co-
nexão faz o cálculo da rota inter-domı́nio com base no grafo auxiliar de prévio conheci-
mento. Em seguida, para cada salto da rota, mensagens de sinalização são enviadas para
a reserva de recursos ao longo do caminho.

Utiliza-se o algoritmo de Dijkstra para roteamento. Com isto, uma menor quan-
tidade de mensagens de sinalização é necessária, bem como o tempo de estabelecimento
das chamadas é reduzido, uma vez que sempre o caminho com menor número de saltos é
escolhido.

A agregação de tráfego nos enlaces inter-domı́nio é feita a partir de uma polı́tica
de seleção aleatória (Random Pick) nos enlaces com capacidade de transmissão para o
fluxoF . Esta polı́tica distribui melhor o tráfego nos enlaces evitando que se crie gargalos.

Ao gerar uma conexão inter-domı́nio, o PCE de origem faz o cálculo da rota e
registra em sua tabela de roteamento inter-domı́nio a entradaR = (Dd, B,G,K, L), onde
Dd representa o domı́nio de destino,B a banda passante requisitada,G o grafo auxiliar
utilizada para computação da rota,K o total de tentativas de conexão para este fluxo, eL

o enlace óptico inter-domı́nio utilizado para a passagem para o próximo domı́nio.

Feito o registro, o domı́nio de origem constrói uma nova mensagem de sinalização
que é passada para os próximos domı́nios do caminho com as informações sobre o fluxo.
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Esta mensagem pode ser descrita comoRN = (F, P,B, L), ondeF é um identificador
único do fluxo,P representa o caminho a ser percorrido, eL o enlace inter-domı́nio de
entrada para o domı́nio receptor da mensagem.L1 representa o nó de borda de ingresso no
domı́nio, eL2 o nó de borda de egresso. Os domı́nios receptores, por sua vez, gravam em
sua tabela de roteamento a informaçãoRI = (F,Dn, E), ondeDn representa o próximo
domı́nio do caminho eE o conjunto de recursos reservados para o fluxo.

A cada recebimento deRN , o domı́nio receptor faz a reserva de recursos e repassa
a mensagem para o domı́nio seguinte contido emP . Ao alcançar o destino, este responde
com uma mensagemRA = (F ), indicando que o mesmo foi aceito e a transmissão pode
ser iniciada.

Na ocorrência de um bloqueio, o ponto de falha envia uma mensagemB =
(F,Di, T ) para o domı́nio de origem, ondeDi representa o domı́nio da falha, eT re-
presenta o tipo da mesma: impossibilidade de reserva de recursos dentro do domı́nio, ou
enlace inter-domı́nio sem capacidade de transmissão

Para o primeiro caso, o domı́nio de origem retira deG o nó correspondente ao
domı́nio responsável pelo bloqueio. Para o segundo, é retirado deG o enlace que faz a
conexão entreDi eDi+1. Caso não se tenha feito o número de iterações pré-estabelecidas,
calcula-se uma rota alternativa baseado no novoG, e tenta-se novamente estabelecer uma
conexão.

A motivação para o cálculo de rotas alternativas reside no fato da complexidade
dos cenários multi-domı́nio. O bloqueio emDi não corresponde necessariamente a um
congestionamento em toda rede. Da mesma forma, o bloqueio na ligação entreDi e
Di+1 não necessariamente corresponde a incapacidade total da rede em transmitir o fluxo.
Remover o ponto de falha da conexão promove, consequentemente, que haja um melhor
balanceamento das chamadas, bem como aumenta a probabilidade das mesmas serem
aceitas.

O algoritmo está decomposto em três partes: chegada de uma nova chamada, men-
sagens para alocação de recursos e mensagens de bloqueio. Estes eventos estão descritos,
respectivamente, nos algoritmos 1, 2 e 3.

Algoritmo 1 Chegada de uma nova chamada
1: Para cada chamadaR = (Dd, B,G,K,L)
2: K ← 1

3: if K ≤ 3 then
4: P ← Dijkstra(G)

5: if Existe caminho emP then
6: K ← K + 1

7: Constrói e enviaRN ← (F, P,B, L) paraP1

8: else
9: Bloqueia a conexão

10: end if
11: else
12: Bloqueia a conexão
13: end if
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Algoritmo 2 Recebimento da mensagemRN = (F, P,B, L)
1: Para cada mensagemRN = (F, P,B, L) no domı́nioDi

2: if Di = P
|P |

then
3: if Pode reservar recursos entre nó be bordaL1 e o nó destinothen
4: Reserva recursos
5: EnviaRA = (F ) para a origem
6: else
7: EnviaB = (F,Di, T ) para a origem
8: end if
9: else

10: L2 = SeleçãoAleatória(Enlaces que conectam ao próximo domı́nio)
11: if Pode estabelecer caminho entreL1 eL2 then
12: GravaRI = (F,Dn, E)

13: Reserva recursos
14: PassaRN = (F, P,B, L) para o próximo domı́nio do caminho
15: else
16: EnviaB = (F,Di, T ) para a origem
17: end if
18: end if

Algoritmo 3 Recebimento da mensagemB = (F,Di, T )
1: Para cada mensagemB = (F,Di, T ) no domı́nioDi

2: if Di é origemthen
3: if Bloqueio intra-dominiothen
4: Remove o domı́nio do grafo G correspondente ao fluxoF
5: else
6: Remove o enlaceTi do grafo G correspondente ao fluxoF
7: end if
8: Recalcula o caminho
9: Nova tentativa (retorna ao Algoritmo 1)

10: else
11: Libera recursos alocados àF
12: Repassa mensagem para o domı́nio anterior
13: end if

O Algoritmo 1 é responsável pela utilização do algoritmode Dijkstra e cálculo
das rotas alternativas.́E também o único ponto do algoritmo responsável por efetuar o
bloqueio das chamadas. Isto só acontece quando não há caminho entre o domı́nio de
origem e destino, ou já foram feitas 3 tentativas de conexão.

O Algoritmo 2 é o responsável pela alocação dos recursos nos demais domı́nios
do caminho. O domı́nio recebe a mensagem, faz a reserva de recursos e repassa a men-
sagem para o domı́nio seguinte. Caso ocorra um bloqueio, a mensagem correspondente é
repassada até a origem.

O Algoritmo 3 é responsável por tratar as mensagens de bloqueio. Caso o domı́nio
receptor não seja a origem, libera-se os recursos e repassa-se a mensagem para o domı́nio
anterior. Caso contrário, além deste passo, modifica-se o grafoG correspondente ao fluxo
e faz-se uma nova tentativa, se possı́vel.

A complexidade deste tipo de algoritmo baseia-se na faseoff-line1, quando é feito

1O termooff-linese refere ao fato de que o cálculo da rota é realizado utilizando-se apenas informações
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o cálculo da rota. Dado que o algoritmo de Dijkstra foi utilizado como base e o mesmo
possui complexidadeO(n2), onden é o número de nós do grafo, o algoritmo proposto
passa a ter complexidadeO(D2), ondeD é a quantidade de domı́nios encontrados na
rede.

4. Resultados Nuḿericos

Utilizou-se simulações para avaliar a efetividade do algoritmo proposto. A ferramenta
de simulação utilizada foi especificada e implementada para recriar os detalhes das redes
WDM inter-domı́nio, aproveitando o conhecimento prévio dos autores na construção de
um módulo de simulação para redes ópticas [Drummond et al. 2008].

A topologia utilizada na simulação foi baseada na rede NSF, composta de 16 nós
e 25 enlaces bidirecionais. O particionamento proposto é composto de 4 domı́nios (Fig.
2).

Realizou-se, também, experimentos na mesma topologia de [Huang et al. 2008]
(Fig. 3), por esta ser uma topologia mais complexa, composta de 6 domı́nios e 50 nós. Em
ambas as topologias, os enlaces foram configurados para trabalhar com 16 comprimentos
de onda, cada um com capacidade de transmissão correspondente à OC-48 (2.5Gbps).

Figura 2. Particionamento da rede NSF

Até o presente momento não existem, na literatura, soluções padrões para o pro-
blema da agregação de tráfego inter-domı́nio [Spadaro et al. 2009]. A fim de se ava-
liar caracterı́sticas especı́ficas do algoritmo proposto, comparou-se o mesmo com duas
abordagens:(1) estratégia baseada no esquemaper-domain; (2) estratégia baseada no
esquema BRPC (Backward Recursive Path Computation) [Vasseur et al. 2008], pois são
as estratégias de estabelecimento de conexões que vem sendo estudadas, até então, na
literatura.

Os estudos encontrados a respeito do esquemaBRPCpartem da premissa de que a
rota é já conhecida de ante-mão. Para tanto, colocou-se o mesmo esquema de roteamento
para a estratégiaper-domainquanto para oBRPC, explicados a seguir:

• Roteamento: o domı́nio de origem faz uma inundação na rede com o envio de
mensagens de sinalização para todos seus vizinhos indicando a busca de uma rota.

existentes na topologia fı́sica da rede.
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Figura 3. Topologia encontrada em [Huang et al ]

Estas mensagens são repassadas para os vizinhos subsequentes, exceto pelo qual a
mensagem foi recebida. Em caso de mensagens duplicadas nada é feito. Quando
o destino é alcançado, responde-se somente a primeira requisição. Esta resposta é
dada para o domı́nio do qual se recebeu a requisição. Isto é feito retroativamente
até que o domı́nio de origem receba esta mensagem, certificando-se da definição
da rota.
• Estabelecimentoper-domain: recebida a confirmação de cálculo da rota, a ori-

gem envia mensagens de sinalização de reserva de recursos para o domı́nio sub-
sequente. Este faz o repasse da mensagem até o último domı́nio. Ao fim deste
processo, o domı́nio de destino responde com uma mensagem de confirmação de
recursos reservados, e o fluxo pode ser então transmitido.
• EstabelecimentoBRPC: o domı́nio de destino faz o cálculo e reserva recursos

desde o nó de destino até o nó de borda de ingresso no momento em que recebe a
mensagem de procura de rota. Os outros domı́nios fazem esta reserva retroativa-
mente até que a origem receba a confirmação para o envio do fluxo.

Utilizou-se como base do esquemaBRPCo proposto em [Casellas et al. 2009];
entretanto, removeu-se a restrição da continuidade do comprimento de onda fim-a-fim
entre os domı́nios. Não há prejuı́zo nos resultados nessa remoção, pois tal restrição torna
o algoritmo mais complexo e com desempenho inferior. Ela foi removida também pois
o algoritmo aqui proposto baseia-se na criação de vários caminhos ópticos conectando
os diferentes domı́nios, e não em um único caminho fim-a-fim. Isto além de tornar o
problema menos complexo e mais viável, efetua a regeneração do sinal, o que garante a
sua qualidade.

A complexidade destas duas abordagens alternativas, além de depender do número
de domı́nios, depende, também, da conectividade dos mesmos. Dado um grafoG =
(D,E) que representa a topologia da rede, ondeD representa o conjunto de domı́nios e
E o conjunto de enlaces, a quantidade de mensagens trocadas é igual(n− 1)× |D − 1|,
onden representa a conectividade média dedi, ondedi ∈ D. Supondo que cada domı́nio
se conecte at% de toda a rede, a complexidade das abordagens passa a serO(D × t

100
×

|D − 1|) ≈ O(D2).

A taxa de chegada de chamadas e o tempo de duração das mesmas seguem, res-
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pectivamente, a distribuição de Poisson e a distribuição exponencial negativa. A largura
de banda das chamadas é distribuı́da em três diferentes configurações (OC-3, OC-12 e
OC-48), e o número de total de chamadas para cada configuração é inversamente propor-
cional a banda passante requisitada. A carga da rede em Erlang é definida como sendo a
taxa média de chegada× a duração da chamada× a banda passante da chamada norma-
lizada pela taxa OC-48. Considerou-se um valor de 30ms de tempo decross connectpara
todos os nós ópticos da rede.

O número de iterações implementadas no algoritmo proposto (K) foi igual a 3.
Este limite foi definido após uma série de simulações, ondeK variou de 1 a 5, e observou-
se não haver ganho efetivo após a terceira iteração. Os algoritmos RWA intra-domı́nio
utilizados foram Adaptive Shortest Path First Fit (ASP-FF) e o Fixed Shortest Path First
Fit (FSP-FF), dado aos resultados encontrados em [Zhang and Li 2002], que mostram a
eficiência destas duas polı́ticas. Para a primeira topologia (Fig. 2), os domı́nios 1 e 3
implementaram a polı́tica ASP-FF, e os demais a polı́tica FSP-FF. Para a seleção dos
enlaces ópticos inter-domı́nio, utilizou-se da polı́ticaRandom-Pick.

As métricas utilizadas foram a BBR (do inglesBandwidth Block Rate), que cor-
responde a razão entre o total de banda passante bloqueada e o total de banda requisitada,
o tempo médio de estabelecimento das chamadas LST (Lightpath Setup Time) e a média
do número de mensagens de controle inter-domı́nio trocadas .

Os valores obtidos correspondem a média de 10 simulações, cada uma delas con-
tendo106 chamadas distribuı́das uniformemente entre os pares de nós da rede. Um inter-
valo de confiança de 90% foi derivado através do método das replicações independentes
e, devido a sua pequena abrangência de intervalo de valores, foram omitidos dos gráficos.
Na média, 70% do tráfego corresponde a tráfego inter-domı́nio.

Pretende-se mostrar que o algoritmo proposto produz valores de bloqueio tão bons
quanto ou próximo das duas abordagens, ao mesmo tempo que não sobrecarrega a rede
com envio excessivo de mensagens de sinalização, reduz o tempo de estabelecimento dos
caminhos ópticos e utiliza dos recursos disponı́veis de maneira tão eficiente quanto às
duas abordagens.

A Figura 4 mostra os valores obtidos da BBR, LST e número de mensagens inter-
domı́nio trocadas para a topologia NSF. Nota-se que os valores de bloqueio de banda
para os dois casos foram muito semelhantes, sendo inferior à 1% a diferença entre eles.
O crescimento da curva de bloqueio ocorreu de forma semelhante em ambos os casos,
mesmo com comportamentos distintos entre os algoritmos. Isto se deve principalmente à
estrutura do cenário: a quantidade de nós por domı́nios, bem como a conectividade entre
os mesmos, está bem balanceada o que cria uma natural ocupação igualitária dos recursos.

A BBR alcançada para ambas abordagens foi muito semelhante. No entanto o
algoritmo proposto demandou tempo de estabelecimento e número de mensagens troca-
das muito inferior à abordagemper-domain. Houve um ganho de aproximadamente 35%
no tempo de estabelecimento, e uma redução de mais de 50% no número de mensagens
de sinalização enviadas. A obtenção destes ganhos está ligada à faseoff-line (Algorimo
1) de roteamento do algoritmo, que reduz a necessidade de comunicação. Ao disparar a
sinalização, a rota já está definida, e há apenas a necessidade de reserva de recursos. Isto
não somente acaba com o esquema de inundação, como também contribui significativa-
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Figura 4. BBR, LST e Número de mensagens para a rede NSF utiliz ando a abor-
dagem per-domain

mente para a redução do tempo de estabelecimento das chamadas.

A redução no tempo de estabelecimento das chamadas está ligada à agregação de
tráfego: com o aumento da carga, menos caminhos ópticos necessitam ser criados, pois
existe uma maior chance do fluxo ser agregado um caminho óptico pré-estabelecido. Por
isso, com o maior aumento da carga, menor o tempo para estabelecimento.

Também foram realizados experimentos comparando o algoritmo proposto com
o esquema BRPC, que produz baixas probabilidades de bloqueio. O experimento foi
realizado na mesma topologia e para os mesmos valores de carga. Os resultados obtidos
se encontram na Figura 5.

Como encontrado na literatura, o esquemaBRPCproduziu baixos bloqueios de
banda. Conseguiu-se reduzir em aproximadamente 24% a quantidade de mensagens de
sinalização, se comparada com a abordagemper-domain. Esta melhora deve-se ao fato do
algoritmo já reservar recursos tão logo o caminho seja descoberto. Ainda assim o algo-
ritmo proposto mostrou sua maior eficiência obtendo um valor em média 8% inferior no
tempo de estabelecimento de caminhos ópticos, requerendo 50% menos sobrecarga, uma
vez que nesta proposta não são necessário mensagens de sinalização para estabelecimento
da rota. Por outro lado, a perda da BBR não ultrapassou 5%. Com isso, aplicações que
tenham requisitos de QoS mais estritas para tempo de estabelecimento, acabam obtendo
um maior ganho com a abordagem proposta. Além disso, todas as demais aplicações são
beneficiadas com a menor sobrecarga da rede.
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Figura 5. BBR, LST e Número de mensagens para a rede NSF utiliz ando o es-
quema baseado no BRPC

Foram também derivados resultados para o cenário encontrado em
[Huang et al. 2008], que se caracteriza por ser um cenário de maior complexidade,
com maior número de domı́nios, nós e enlaces. Pretende-se mostrar que o algoritmo
proposto é também eficiente em topologias mais complexas, o que demonstra a sua
escalabilidade. Os resultados obtidos para BBR, LST e número de mensagens podem ser
visto na Figura 6.

O mesmo padrão se manteve para um cenário mais complexo. ABBRmanteve
uma pequena diferença, enquanto a diferença entre os respectivos LSTs aumentou. A
diferença dos valores de BBR não aumentou, ao se considerar esta rede mais complexa.
Isto era esperado pois, com um cenário mais complexo, menor a chance do esquema de
inundação achar o melhor caminho, e maior o tempo requerido para se atingir o domı́nio
de destino. O algoritmo proposto, que sempre vai pela melhor rota, consequentemente,
acaba sendo mais vantajoso.

Com uma diferença padrão de bloqueio de banda, o algoritmo proposto se mostrou
mais eficiente quanto a restrição de tempo de estabelecimento, mesmo em uma topologia
mais complexa, o que mostra seu melhor desempenho neste quesito. A diferença entre
o número de mensagens de sinalização foi ainda maior pois, com mais domı́nios, mais
mensagens acabam sendo replicadas.
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Figura 6. BBR, LST e Número de mensagens para a rede de [Huang, et al] utili-
zando o esquema baseado no BRPC

5. Conclus̃oes

O estudo do roteamento e agregação de tráfego em redes ópticas multi-domı́nio mostra-
se bastante recente, e poucos estudos nesta área foram realizados [Huang et al. 2008,
Spadaro et al. 2009].

Dado o pequeno número de trabalhos relacionados, a presente proposta foi avali-
ada comparando-a com duas abordagens diferentes. Elas se diferenciam pela ordem pela
qual os recursos são reservados, e se diferenciam do algoritmo proposto pela maneira que
efetuam o roteamento e agregação de tráfego.

Neste artigo, apresentou-se um novo algoritmo para a agregação dinâmica de
tráfego em cenários multi-domı́nio. Entre as principais caracterı́sticas do algoritmo
proposto destacam-se a capacidade de agregação de tráfego nos enlaces ópticos inter-
domı́nio, manutenção da restrição de indepedência das áreas administrativas, faseoff-line
de roteamento e mecanismo de rotas alternativas para balanceamento do tráfego.

Algoritmos para a agregação dinâmica de tráfego em cenários multi-domı́nio não
devem apenas se preocupar em prover baixas taxas de bloqueio de chamadas, como ocorre
no cenário de um único domı́nio, mas, principalmente, devem ser capazes de realizar a
alocação de recursos na rede no menor tempo e com o mı́nimo de interferência possı́vel.

O algoritmo proposto foi capaz de prover ótimos resultados em relação as métricas
de tempo de estabelecimento de chamada e sobrecarga de mensagens de sinalização sem,
contudo, onerar de forma expressiva a taxa de bloqueio de banda. Tendo em vista o com-
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promisso existente entre a quantidade de chamadas atendidase a qualidade do serviço
oferecido a estas chamadas, os resultados mostraram que é possı́vel obter-se ganhos con-
sideráveis na qualidade a um custo relativamente baixo na taxa de bloqueio.
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Abstract. Maximum flow evaluation allows the selection of robust routes as it
represents the topology redundancy in terms of the amount of disjoint routes
available. In this paper we propose an efficient heuristic algorithm that allows
the construction of routing tables using maximum flow and route length as crite-
ria for route selection. The algorithm builds routing tables that map destination
addresses to multiple output interfaces ranked according to estimates of robust-
ness and cost. The algorithm employs backtracking to allow messages to try
alternatives if the route in use fails. A proof of correctness is presented as well
as experimental results obtained with simulation. Results show that the propo-
sed strategy devises robust routes that are in average slightly larger than the
corresponding shortest paths.

Resumo. A avaliaç̃ao de fluxo ḿaximo permite selecionar rotas robustas que
possibilitam, na ocorr̂encia de falhas, o uso de alternativas (desvios) que par-
tem do ponto em que a falhaé conhecida at́e o destino final da mensagem. O
presente trabalho prop̃oe um algoritmo heurı́stico eficiente para a construção
de tabelas de roteamento baseadas em fluxo máximo e dist̂ancia como crit́erio
secund́ario. O algoritmo permite o uso debacktracking: quando um cami-
nho falha, as alternativas são avaliadas. S̃ao apresentados a prova formal da
correç̃ao do algoritmo proposto e resultados de comparativos obtidos através de
simulaç̃ao. Esses resultados comprovam que, com pouca alteração no formato
tradicional das tabelas de roteamento e um pequeno aumento no comprimento
médio dos caminhos percorridos,é posśıvel efetuar o roteamento robusto de
mensagens de forma eficiente.

1. Introdução

Organizações e indivı́duos têm se tornado cada vez mais dependentes do bom funcio-
namento das redes de computadores, e da Internet em particular, para realizar as mais
diferentes tarefas. Uma rede robusta depende necessariamente de estratégias de rotea-
mento robustas, que sejam capazes de recuperar rapidamente após a ocorrência de falhas
e eventos na topologia da rede. O roteamento robusto é imprescindı́vel para que haja uma
confiança realista no funcionamento da rede, em particular a Internet.

Diversas abordagens têm sido propostas recentemente para melhorar a confiança
no roteamento da Internet. As soluções variam desde o uso de redes sobrepostas, como
asResilient Overlay Networks[ron 2009], para realizar o roteamento robusto, até propos-
tas de modificações nos protocolos da Internet. Wang e Gao em [Wang and Gao 2009b]

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 539



propõem duas variações do protocolo BGP (Border Gateway Protocol) que usam a própria
diversidade de rotas para destinatários para aumentar a confiabilidade ou, mais precisa-
mente, a reatividade deste protocolo. Campisanoet. al. [Campisano et al. 2008] atuam
sobre outro ponto de vista: dada uma mudança de configuração do BGP, uma estratégia
é proposta para identificar a causa primária desta mudança. Os autores apresentam dados
mostrando que rotas entre sistemas autônomos são muito mais variáveis do que a intuição
sugere.

Ainda outras abordagens para o roteamento tolerante a falhas na Internet consis-
tem na atuação direta no próprio protocolo IP, por exemplo através dos endereços not-via
[Wang and Gao 2009a], que representam uma forma de informar roteadores que ainda não
atualizaram suas tabelas, que devem evitar certos caminhos da rede. O trabalho de Cicik
e outros [Cicik et al. 2009] é uma alternativa para IPFRR (IP Fast ReRoute) que mantém
diversas visões concorrentes da topologia da rede, permitindo a recuperação rápida após
o ocorrência de falhas.

Em todas as abordagens para roteamento robusto é possı́vel perceber que na
raiz do problema está a definição e o uso de rota alternativa, a partir do momento
que a rota pré-configurada como prioritária deixa de funcionar. Desta forma, a possi-
bilidade de utilização, ou ao menos a disponibilidade de informações sobre múltiplas
rotas para um destino, é útil para o roteamento. A avaliação de fluxo máximo
[Ford Jr. and Fulkerson 1962, Cormen et al. 2003] é um critério viável para a seleção de
rotas robustas [Schroeder and Duarte Jr 2006]. Esse critério é utilizado para computar a
redundância dos caminhos, visto que, quanto maior o fluxo máximo, maior a quantidade
de caminhos disjuntos e, consequentemente, maior é o número de desvios que podem ser
utilizados em caso de falha.

Ohara apresenta uma nova famı́lia de algoritmos [Ohara et al. 2009] que, dada a
topologia da rede, calcula um grafo direcionado acı́clico (DAG -Directed Acyclic Graph)
que maximiza o fluxo máximo. A eficiência do método proposto é avaliada através da
complexidade dos algoritmos desenvolvidos e também através da simulação da estratégia
para diversas topologias de sistemas autônomos da Internet. Apesar de que se trata de um
trabalho relacionado com a proposta em [Schroeder and Duarte Jr 2006], na medida em
que ambos utilizam a avaliação de fluxo para o roteamento robusto, a principal diferença
é que para a construção do DAG é necessário um conhecimento prévio da topologia com-
pleta da rede, sendo portanto somente aplicável para roteamento interno a um sistema
autônomo. Em [Schroeder and Duarte Jr 2006], é apresentado um algoritmo de rotea-
mento baseado em avaliação de fluxo máximo que não necessita da topologia e pode ser
aplicado para roteamento externo. Apesar de polinomial, o algoritmo apresenta custo
elevado o que inviabiliza sua aplicação prática em protocolos de roteamento da Internet.

Neste trabalho é apresentado um algoritmo heurı́stico que permite a
implementação prática de roteamento baseado em avaliação de fluxo máximo. O algo-
ritmo proposto constrói uma tabela na qual para cada destino as múltiplas alternativas
de saı́da são ordenadas de acordo com os critérios obtidos a partir da avaliação de fluxo
máximo e do tamanho dos caminhos. O algoritmo utilizabacktracking: quando um ca-
minho falha, uma mensagem pode retornar para tentar outra alternativa. O roteamento
funciona corretamente mesmo que a tabela de roteamento mantida pelo nó que executa o
algoritmo não reflita as últimas alterações ocorridas na rede. Inicialmente basta que cada
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nó conheça seus vizinhos na rede. Além da prova de correç˜ao do algoritmo proposto,
são apresentados resultados experimentais obtidos a partir de simulação. Esses resul-
tados comprovam que, com uma alteração no formato das tabelas de roteamento e um
pequeno aumento no comprimento médio dos caminhos percorridos, é possı́vel efetuar o
roteamento robusto de mensagens de forma eficiente.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira. Na seção 2 é des-
crita a aplicação de avaliação de fluxo máximo para o roteamento. Na seção 3, é apresen-
tado o algoritmo heurı́stico proposto neste trabalho, incluindo a prova formal de correção.
A seção 4 apresenta resultados experimentais obtidos através de simulação, comparando o
algoritmo proposto ao algoritmo do caminho mais curto de Dijkstra [Dijkstra 1959] e ao
algoritmo de [Schroeder and Duarte Jr 2006]. Trabalhos relacionados são apresentados
na seção 5. A seção 6 conclui o trabalho.

2. Roteamento Baseado em Avaliação de Fluxo Máximo

A avaliação de fluxo máximo [Cormen et al. 2003] permite a determinação do caminho
de maior capacidade entre dois vértices de um grafoG = (V, E). É natural a aplicação de
avaliação de fluxo máximo para o roteamento robusto pois o fluxo máximo é equivalente
ao corte mı́nimo. A cardinalidade do corte mı́nimom entreu ev é um conjunto de arestas
A tais que, removendo todas as arestas emA do grafoG, u e v deixam de ser conexos.
Dizemos que o tamanho (ou cardinalidade) de um corteC, denotado por|C|, é igual à
cardinalidade do conjunto de arestas. Um corteC é dito mı́nimo se, para todo corteC ′

entre o mesmo par de nós,|C| ≤ |C ′|. Para qualquer par de nós da rede, o fluxo máximo
e o corte mı́nimo possuem a mesma cardinalidade, e podem ser calculados utilizando os
mesmos algoritmos.

Em [Schroeder and Duarte Jr 2006] a avaliação de fluxo máximo é proposta como
critério para o roteamento robusto. O objetivo principal é selecionar rotas robustas, esco-
lhidas de acordo com critérios de conectividade que possibilitem, na ocorrência de falhas,
a utilização de caminhos alternativos. Um caminho alternativo, também chamado de des-
vio, parte do ponto em que a falha é conhecida até o destino final da mensagem. Além
da avaliação de fluxo máximo, outros critérios de avaliação são utilizados, em particular
o tamanho das rotas para sua seleção.

Um algoritmo é apresentado, que permite a cada nó, a partir da origem, determi-
nar o próximo nó da rota entre os vizinhos, até que a mensagem chegue ao seu destino.
Para a selecionar o próximo nó da rota de uma mensagem, o algoritmo avalia as arestas
adjacentes ao nó em que é executado. Uma função de avaliaçãoΓ(G, e) é utilizada por
um nói que, tendo em vista sua representação interna da topologiaG, retorna um valor
numérico para a arestae adjacente ai. A funçãoΓ(G, e) pode utilizar divesos critérios
na avaliação, sendo possı́vel definir um peso parametrizável para cada critério. Usando
Γ(G, e) cada nó tem uma estimativa de quão bom é um determinado enlace para o ro-
teamento de uma mensagem. A aresta que apresenta o melhor compromisso entre esses
critérios é selecionada para o roteamento.

Os pesos parametrizáveis permitem ajustar e enfatizar diversos critérios. Por
exemplo, podem ser usados dois critérios: um para avaliar a conectividade de caminhos
entre o nó correspondente à aresta avaliada e o nó de destino, representado pela cardi-
nalidade do fluxo máximo; e um critério que avalia a distância entre esses nós, isto é, o
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Figura 1. A representaç ão do grafo utilizado para a avaliaç ão das arestas iniciais
em uma rede.

comprimento do menor caminho. Porém, é possı́vel incluir outros critérios baseados em
outras métricas como, por exemplo, o tráfego da rede. Desta forma, a função de avaliação
pode ser representada por:

Γ(G, e) =
∑

cn∈N

wn × cn(e)

Nessa expressão,N é o conjunto de critérios ewn é o peso que está associado ao critério
cn. A aresta que possuir o maior valor paraΓ(G, e) será a aresta escolhida para o rotea-
mento da mensagem.

Para exemplificar a avaliação das arestas adjacentes a um nó, através de critérios
de avaliação, é apresentada a figura 1 que representa uma rede, tendos como origem et
como destino.

Considerando que, inicialmente, o algoritmo esteja sendo executado no nós e que
s deva enviar uma mensagem at; as arestas(s, a) e (s, f) são avaliadas de acordo com
a funçãoΓ(G, e). Porém, o grafo utilizado na avaliação desconsidera dois conjuntos de
arestas do grafo original: arestas percorridas pela mensagem em roteamento; e arestas
adjacentes ao nó que executa o processo de roteamento. Desse modo, para avaliação das
arestas(s, a) e (s, f) é utilizado o grafo formado pelas linhas mais escuras.

Para a avaliação da arestae = (s, a), usando a funçãoΓ(G, e), o nós calcula os
critérios de fluxo máximo e caminho mı́nimo considerando o nóa como origem e o nót
como destino. O cálculo do fluxo máximo, que é a principal contribuição desse algoritmo,
é efetuado utilizado o algoritmo clássico de Ford-Fulkerson [Ford Jr. and Fulkerson 1962,
Cormen et al. 2003]. Na avaliação do primeiro critério, fluxo máximo entre os nós ava-
liados e o destino, para a aresta(s, a) é encontrado um valor de fluxo máximo igual a 3,
ou seja, existem três caminhos disjuntos do nóa ao nót. Como o foco do algoritmo é
a tolerância a falhas, são sugeridos valores positivos relativamente altos como peso para
esse critério. O cálculo do segundo critério, comprimento do caminho mı́nimo, é efetuado
utilizando o algoritmo de Dijkstra [Dijkstra 1959].

Na avaliação do segundo critério para a aresta(s, a) seria encontrado o valor 2,
correspondendo ao comprimento do menor caminho entre o nóa e f . Nesse caso, basta
considerar o primeiro caminho encontrado pela busca em largura, por exemplo(a, e, t).
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Como quanto maior o comprimento do caminho mı́nimo, maior é ovalor desse critério, o
peso correspondente a esse critério deve ser negativo.

O algoritmo apresentado em [Schroeder and Duarte Jr 2006] desconsidera os ca-
minhos disjuntos que utilizam nós já visitados por cada mensagem roteada para calcular
o fluxo máximo efetivo. Dessa forma, esse processo de roteamento é dependente do con-
texto decadamensagem, mais especificamente, do conjunto de nós visitados por cada
mensagem a cada nó percorrido. O custo do algoritmo é deO(E2) para a escolha de cada
aresta da rota, e portantoO(E3) para definir uma rota completa da origem ao destino. Esta
ordem de complexidade por mensagem roteada não propicia uma implementação prática
desse algoritmo para redes de alta velocidade. Neste trabalho é proposta uma heurı́stica
que mantém os benefı́cios do uso de roteamento baseado em avaliação de fluxo máximo
que possa ser utilizada por protocolos na prática.

3. O Algoritmo Heur ı́stico de Roteamento Robusto

Esta seção apresenta o algoritmo heurı́stico proposto para o roteamento robusto baseado
em avaliação do fluxo máximo. A heurı́stica utilizada permite a geração de estimativas
da robustez dos caminhos da rede. Essas estimativas são baseadas em avaliação de fluxo
máximo e são utilizadas para atualizar as tabelas de roteamento sempre que são detectadas
alterações na topologia. O algoritmo efetua o encaminhamento de mensagens individu-
ais consultando a tabela de roteamento para a escolha da saı́da de cada pacote. Após a
especificação do algoritmo, são apresentados exemplos de funcionamento, bem como a
prova formal de correção.

3.1. Especificaç̃ao do Algoritmo Proposto

Um nó que executa o algoritmo mantém uma representação local da topologia da rede
no grafoKnownTopology. Este grafo não precisa refletir todas as últimas alterações na
rede, pois o algoritmo foi proposto justamente para viabilizar o roteamento nestes casos.
Alterações na topologia são ou detectadas em arestas adjacentes ou informadas em men-
sagens de manutenção de topologia. Quando entra na rede, o nó dispara o procedimento
de manuntenção da topologia. Esse procedimento é, a partir de então, executado perio-
dicamente: a cadaα segundos a tabela de roteamento é atualizada caso a descrição da
topologia mantida no grafoKnownTopology tenha sido alterada.

Um nó que recebe uma mensagem de atualização de topologia, deve propagar esta
informação. Ao receber uma mensagem de atualização, se a aresta pela qual a mensagem
foi recebida não está emKnownTopology, ela é incluı́da. O nó que recebe a mensa-
gem deve verificar, em seu conteúdo, todas as informações recebidas sobre a alteração da
topologia.

O procedimento usado para atualizar a tabela de roteamento,
GenerateRoutingTable, é apresentado na figura 2. Como dito acima, caso a
representação da topologia tenha sido alterada, esse procedimento é disparado pelo
processo de manutenção da topologia. Esse procedimento gera a tabela de roteamento
contendo todos os destinos possı́veis. A heurı́stica proposta para a atualização da tabela de
roteamento inicia com o nós (que executa o procedimentoGenerateRoutingTable)
inicialmente removendo a si próprio de sua representação interna da topologia. Assim,
o nó calcula uma estimativa do fluxo máximo. Para cada destino (entrada da tabela),
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GenerateRoutingTable(s)
1. Let WorkingGraph← s.KnownTopology− {s}
2. For each destination nodet in WorkingGraph
3. Let CandidateLinks← an empty list to possible links out
4. For each linkl adjacent tos in s.KnownTopology
5. If l does not have a path tot
6. Ignorel
7. Else
8. Add l to CandidateLinks
9. If CandidateLinks contains more than one link

10. Sort links in CandidateLinks according to the evaluation function
Γ(WorkingGraph, l′)

11. Let RoutingTable[t]← CandidateLinks

Figura 2. Especificaç ão do algoritmo de roteamento: geraç ão da tabela de rotea-
mento.

é mantida uma lista de arestas candidatas ao roteamento,CandidateLinks. Essa lista
é inicializada vazia. Uma aresta adjacente é incluı́da emCandidateLinksse tem um
caminho ao destino final emKnownTopology. Ao final as arestas emCandidateLinkssão
ordenadas conforme a função de avaliaçãoΓ(WorkingGraph, e), apresentada na seção
2.

A tabela de roteamento gerada é usada como base para o procedimento de en-
caminhamento de mensagens (Packet Forwarding). Esse procedimento, apresentado na
figura 3 e explicado a seguir, é responsável por consultar a tabela de roteamento, escolher
a aresta candidata ao roteamento e encaminhar a mensagem por esta aresta.

O encaminhamento de mensagens é efetuado quando um nós deseja enviar uma
mensagem a um nót, ou quando o nós recebe uma mensagem de um nóx destinada
um nót. Quando o nós recebe uma mensagem qualquer, é executado o procedimento
ReceiveMessage. Esse procedimento é responsável por efetuar os seguintes pas-
sos: encaminhar a mensagem recebida ao nı́vel de aplicação, caso seja o destino final da
mensagem; encaminhar a mensagem ao procedimento de recebimento de mensagem de
atualização, caso seja uma mensagem de atualização de topologia; enviar uma mensagem
de confirmação de recebimento caso a mensagem recebida necessite de tal confirmação;
encaminhar a mensagem ao procedimento de recebimento de confirmação de mensagens,
caso seja uma mensagem de confirmação; e, finalmente, por encaminhar a mensagem ao
procedimentoPacketForwarding, caso a mensagem não tenha atingido seu destino
final.

Considerando o caso acima, em que o nós recebe uma mensagem de um nó
x destinada a um nót, o procedimento de encaminhamento efetua primeiramente uma
verificação para detectar se a mensagem a ser roteada não está contida em um ciclo. Os
ciclos são permitidos pelo algoritmo proposto quando o nó que efetua o roteamento não
possui uma alternativa de rota, na qual o próximo nó não esteja na lista de nós visitados
pela mensagem, até o destino final da mensagem. Caso seja necessária a criação de um
ciclo, a mensagem é retornada ao nó imediatamente anterior no caminho percorrido. Caso
a mensagem não esteja contida em um ciclo, é efetuada uma busca na tabela de roteamento
pela aresta que possui maior resultado de avaliação e que ainda não tenha sido visitada.
Se existir uma aresta que atenda a essas condições a mensagem é roteada para essa aresta,
caso contrário é gerado um ciclo. Se o nó for o inicial, e não há alternativa de rota, é
gerada uma mensagem de erro informando à aplicação que a mensagem não pode ser
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PacketForwarding(msg, node)
1. If msg.Dest is adjacent tonode
2. Let l← the link that goes directly from nodenode to msg.Dest
3. Send messagemsg through linkl
4. Else Ifmsg.V isited does not contain the nodenode
5. Add nodenode to msg.V isited
6. If RoutingTable[msg.Dest] contains nodes that are not inmsg.V isited
7. Let l ← the link with largestRoutingTable[msg.Dest] whose destination is not in

msg.V isited
8. Send messagemsg throughl
9. Else // Outdated topologies OR it is not a connected graph

10. If msg.V isited contains at least one node beforenode
11. Let l← the link to the node beforenode in msg.V isited
12. Sendmsg back tol
13. Else
14. Return Error: There is no route tomsg.Dest
15. Else // A cycle was detected
16. If RoutingTable[msg.Dest] contains nodes that are not inmsg.V isited
17. Let l ← the link with largestRoutingTable[msg.Dest] whose destination is not in

msg.V isited
18. Send messagemsg throughl
19. Else // Outdated topologies OR it is not a connected graph
20. If msg.V isited contains at least one node beforenode
21. Let l← the link to the node beforenode in msg.V isited
22. Sendmsg back tol
23. Else
24. Return Error: There is no route tomsg.Dest

Figura 3. Especificaç ão do algoritmo de roteamento: encaminhamento de men-
sagem.

roteada.

Na ocorrência de um ciclo, são realizados os mesmos passos descritos acima, mas
como o nó que gera o ciclo está marcado como visitado ele não será escolhido novamente
para o roteamento. Ou seja, os ciclos apenas retrocedem ao nó imediatamente anterior
para a tentativa de outros caminhos. Caso não seja encontrado nenhum caminho até o
destino, a mensagem é retornada nó a nó, até que seja gerado um erro de falta de rota.

Para realizar esse processo são necessárias duas estruturas, uma para armazenar
apenas o caminho principal percorrido pelas mensagens, e outra para gravar os nós visi-
tados. Quando um nó gera um ciclo, ele deixa de pertencer ao caminho principal, sendo
considerado apenas como um nó visitado. Com isso, o nó gerador do ciclo não é esco-
lhido para roteamento novamente, e caso seja necessário que a mensagem retroceda mais
um nó, esta será retrocedida para o nó imediatamente anterior no caminho principal de
roteamento.

3.2. Exemplos de Utilizaç̃ao do Algoritmo Proposto

As figuras 4(a) e 4(b) apresentam exemplos de roteamento utilizando o algoritmo proposto
em topologias simples. A figura 4(a) apresenta uma situação de falha no enlace(b, t), o
qual seria utilizado para o roteamento da mensagem. No momento em que a mensagem
considerada é enviada pelo nós, apenas o nób tem o conhecimento da falha. Dessa
forma, inicialmente o nós envia a mensagem para o nóa, pois é sua única alternativa de
roteamento. Considerando que a tabela de roteamento apresenta o nób como a alternativa
que possui o maior valor para a função de avaliação, a mensagem é então roteada ao nó
b. Porém, como o nób não possui alternativas de roteamento que não utilizem nós já
visitados pela mensagem, a mensagem é então retornada ao nó imediatamente anterior de
sua rota percorrida,a.
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(a) Uma rede com falha em uma de suas arestas.(b) A escolha de uma aresta em um ponto de
corte.

Figura 4. Exemplos de roteamento.

Ao receber a mensagem novamente, a entrada da tabela que possui maior valor
para função de avaliação, e que não tenha sido visitada previamente pela mensagem ro-
teada é a entrada que indica o nóc como destino. Então, o nóa roteia a mensagem ao
nó c. Nesse ponto o caminho principal percorrido pela mensagem é representado como
s− > a− > c, sendo também o nób marcado como visitado, porém não pertencente ao
caminho principal.

Considerando que a tabela de roteamento do nóc apresenta para o destinot as
alternativasa, h, d, ordenadas segundo a função de avaliaçãoΓ, o nóc irá, inicialmente
optar pora. Porém como o nóa já está marcado como visitado na mensagem roteada é
então escolhido o nóh para o roteamento da mensagem. Vale destacar que a avaliação
do nóh apresenta um valor maior que a do nód. Pois, quando é desconsiderado o nóc e
todas as suas arestas adjacentes para o cálculo da tabela emc, apesar da avaliação dos nós
h ed possuı́rem o mesmo valor para o critério de fluxo máximo (um), o caminho mı́nimo
para o nót é menor porh (h− > a− > b− > t), dado quec desconhece a falha da aresta
(b, t).

Da mesma forma que emb, ao chegar no nóh, como não existem alternativas
para o roteamento que não tenham sido visitadas pela mensagem, esta é retornada ao
nó imediatamente anterior da rota percorrida,c. Então, é considerado o nód para o
roteamento, pois é o único que não foi percorrido pela mensagem. A partir do nód, é
percorrido o caminhoe− > f− > g− > t até o destino final da mensagem.

A utilização do formato proposto para a tabela de roteamento apresenta várias
situações satisfatórias ao roteamento, duas delas são apresentadas na figura 4(b), e descri-
tas a seguir. Para o exemplo apresentado na figura 4(b), que representa uma situação de
escolha de aresta em ponto de corte, ao calcular-se a tabela de roteamento do nós, são
considerados os nósa, c, g e h. Porém, como o nós e todas suas arestas são desconside-
radas durante o cálculo, os únicos nós que possibilitam o roteamento de mensagens ao nó
t são os nósa ec e, portanto, são as únicas entradas inseridas na tabela des para o destino
t.

Como a função de avaliação retorna um valor melhor para o nóc, pois através
desse nó é possı́vel rotear uma mensagem ao nót através de dois caminhos disjuntos, a
aresta(s, c) é escolhida preferencialmente à aresta(s, a). Desse modo, a mensagem é
roteada ao nóc. Na ocorrência de falhas na rede é clara a vantagem dessa escolha, pois,
caso seja necessária a utilização de um desvio, a escolha do nóc aumenta a probabilidade
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desse desvio ser menor.

Nesse caso, como a rede não apresenta falhas, a mensagem é roteada através do
caminhoc− > d− > t até o seu destino final. Esse caminho, além de ser um dos
caminhos mı́nimos possı́veis, é o que apresenta maior probabilidade de utilização de um
desvio mais curto, na ocorrência de falhas na rede.

3.3. Prova de Correç̃ao do Algoritmo

A prova de correção consiste doLema 4.1 e doTeorema 4.2. Assume-se que não há
mudança de topologia da rede durante o roteamento de uma mensagem. Para garantir a
correção do algoritmo uma condição suficiente (não necessária) é que o nó de origem do
roteamento precisa conhecer pelo menos um caminho não falho até o destino, ou seja,
na representação local da topologia, no nó de origem, pelo menos um dos caminhos dis-
ponı́veis entre a origem e o destino no grafo não está falho na rede. Essa condição é
suficiente, porém não é necessária para o funcionamento do algoritmo. Uma mensagem
pode ser roteada mesmo que o nó de origem não conheça nenhum caminho válido até o
destino.

Lema 4.1.ConsidereG = (V, E) um grafo, es, t ∈ V dois nós não falhos desse
grafo. Considere que para uma ordenação das arestas candidatas, listadas na entrada
correspondente ao destinot das tabelas de roteamento de cada nó, o algoritmo entrega a
mensagem no destino. Se for alterada a ordenação das arestas candidatas ao roteamento
nas tabelas dos nós do grafoG, e s enviar uma mensagem parat utilizando o algoritmo
proposto nesse trabalho, a mensagem chegará atét.

Prova. Esta prova considera, sem perda de generalidade, um nóx pertencente a
um caminho válido da origem ao destino,x 6= t. Assume-se que a tabela de roteamento
dex, para a entrada de destinot, apresente a seguinte lista de arestas candidatas ao ro-
teamentoe1, e2, ..., en−1. Existe ao menos uma aresta nesse conjunto que leva a um nó
pertencente a um caminho válido para o qual a mensagem deve ser enviada.

Como base da indução, é assumido que o conjunto de arestas candidatas contém
apenas um elemento. Neste caso, a prova de que a alteração da ordem de escolha das
arestas candidatas não afeta o roteamento é trivial, pois o conjunto continua ordenado da
mesma maneira. Como hipótese de indução prova-se que se o lema é verdadeiro para a
ordenação de arestase1, e2, ..., en−1 é também verdadeiro parae1, e2, ..., en−1, en.

Assume-se, novamente sem perda de generalidade, que a aresta escolhida para o
roteamento é a arestaen. Portanto, a mensagem será enviada para ao outro nó adjacente
à aresta, chamado deu. Se o nóu fizer parte de um caminho válido para o destinot

está provado que o lema é válido para o novo conjunto de arestas. Caso contrário, após
o nóu tentar enviar a mensagem para todas as alternativas possı́veis de roteamento que
não tenham passado por nós visitados pela mensagem, a mensagem é retornada ao nó
x e a arestaen, conforme o algoritmo, não será utilizada novamente para o roteamento.
Portanto, o conjunto de arestas disponı́veis seráe1, e2, ..., en−1, para o qual o lema é ver-
dadeiro. Desta forma o roteamento é realizado com sucesso caso seja alterada a ordenação
das arestas candidatas nas tabelas de roteamento.2

Teorema 4.2. ConsidereG = (V, E) um grafo, es, t ∈ V dois nós não falhos
desse grafo. Considere que os nós possuem conhecimento do estado de seus nós vizinhos.
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Considere, também, que o nós conhece pelo menos um caminho para o destinot que
esteja sem-falhas. Ses enviar uma mensagem parat utilizando o algoritmo proposto
neste trabalho, a mensagem chegará atét.

Prova. Como base para a indução, assume-se que o grafoG possui dois nós.
Esses nós correspondem aos nóss e t que, por definição são diferentes. A única aresta
candidata ao roteamento presente na tabela de roteamento do nós é a aresta(s, t), que
não apresenta falha, portanto o roteamento tem sucesso.

Assumindo como hipótese para a indução que o teorema é válido para um grafo
com (n − 1) nós, deve-se provar que o teorema também é válido para um grafo comn

nós. Considerando, então, que o grafoH possui (n − 1) nós e o teorema é satisfeito para
esse grafo conforme a hipótese anterior. Suponha que o grafoI seja um grafo resultante
da inclusão de um nón e da inclusão de até (n − 1) arestas, conectadas ao nón, no grafo
H.

Considerando, sem perda de generalidade, dois nóss e t comuns aos grafosH eI,
suponha que o nós envia uma mensagem destinada ao nót. Nessa situação, existem dois
casos iniciaisCASO1, CASO2 que precisam ser provados para aceitar o teorema como
válido para qualquer número de nós. No primeiro, a inclusão do nón e das arestas que
conectam esse nó aos demais nós do grafoI não interfere, mesmo considerando possı́veis
alterações nas tabelas de roteamento geradas nos nós, no envio da mensagem do nós ao
nó t. Nesse caso o teorema é satisfeito de acordo com a hipótese.

No segundo caso possı́vel (CASO2), a inclusão do nón, e suas arestas adjacentes,
interfere no envio da mensagem do nós ao nót. Vale ressaltar que essa inclusão pode
apenas alterar a ordenação das arestas candidatas nas tabelas de roteamento e/ou incluir
uma aresta que aponte para o nón. Nesse caso, existem algumas possibilidades listadas a
seguir.

A primeira possibilidade (CASO2.1), é que essa inclusão tenha apenas alterado
a ordenação das arestas candidatas e que o nón não tenha sido selecionado para rotear a
mensagem. Nesse caso, pelo lema 4.1, está provado teorema.

Outro caso possı́vel (CASO2.2), é o nón ser selecionado para rotear a mensagem.
Nesse ponto, caso o nón roteie a mensagem para um nó pertencente a um caminho válido,
pelo algoritmo, o nón será marcado como visitado e o roteamento considera os demais
(n − 1) nós. Caso em que, pelo lema 4.1, o teorema é provado, pois o nón é marcado
como visitado e não é mais selecionado para roteamento. Caso o nó roteie a mensagem
apenas para nós que não façam parte de um caminho válido, que não inclua nós visitados
anteriormente pela mensagem, a mensagem, esta retornará ao nón até que este fique
sem alternativas de roteamento. Nesse ponto, o nón retorna a mensagem ao nó que a
enviou e, como é marcado como nó visitado, não será mais escolhido para o roteamento
da mensagem. Portanto, o roteamento continua com, no máximo, (n − 1) nós, caso em
que o teorema é válido, pois mesmo que tenha sido mudada a ordenação das arestas
candidatas, o lema 4.1 prova que o algoritmo continua sendo válido.2

4. Resultados Experimentais

Nesta seção, são apresentados resultados experimentais obtidos através de simulação. O
algoritmo proposto foi comparado com o algoritmo de Dijkstra [Dijkstra 1959] e também
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ao algoritmo apresentado na seção 2. Para validar a representatividade dos resultados
obtidos, as simulações foram efetuadas de modo a garantir que essa probabilidade esteja
dentro de limites aceitáveis (a meia amplitude dos intervalos de confiança de 95% e menor
que 10% da média dos valores obtidos).

A comparação com o algoritmo de Dijkstra considerou o comprimento médio
de caminhos percorridos por mensagens entregues e número de mensagens descartadas.
Em seguida, na comparação com o algoritmo descrito na seção 2 são considerados o
comprimento médio dos caminhos percorridos com e sembacktracking; o número de
mensagens descartadas e o custo do cálculos de avaliação de rotas.

O principal objetivo foi a avaliação dos algoritmos em situações dinâmicas de
funcionamento, em que falhas ocorrem por perı́odos relativamente curtos de 10 segun-
dos. Esses perı́odos são curtos o suficiente para não serem percebidos nas atualizações
normais de topologia. Produzindo-se falhas por perı́odos curtos, consegue-se apurar prin-
cipalmente as situações de interesse para avaliar a capacidade do algoritmo proposto de
contornar as falhas encontradas no percurso das mensagens. Desta forma os nós da rede
não tem tempo para atualizar suas representações locais da topologia. O algoritmo pode
ser avaliado em circunstâncias em que é necessário. Foi utilizado um intervalo de envio
de mensagens de 50 milissegundos, garantindo a geração de 200 mensagens aleatórias
durante a ocorrência de cada falha.

A figura 5(a) apresenta o comprimento médio dos caminhos percorridos por men-
sagens entregues em redes de 150, 200 e 250 nós. O algoritmo proposto é comparado
com o algoritmo de Dijkstra. Pode-se observar que uma rota do algoritmo proposto é em
média cerca de um nó maior que a rota correspondente do algoritmo de Dijkstra.

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 5.5

 6

 6.5

 7

 160  180  200  220  240

C
om

pr
im

en
to

 m
éd

io
 d

os
 c

am
in

ho
s

Número de nós

Comparação entre o comprimento médio dos caminhos

Dijkstra
Algoritmo Proposto

(a) Comprimento médio das rotas.

 0

 200

 400

 600

 800

 1000

 1200

 1400

 160  180  200  220  240

N
úm

er
o 

de
 m

en
sa

ge
ns

 d
es

ca
rt

ad
as

Número de nós

Comparação entre o número de mensagens descartadas

Dijkstra
Algoritmo Proposto
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Figura 5. O algoritmo proposto vs. Dijkstra.

Observa-se, ainda, que o algoritmo proposto inclui mensagens entregues que con-
tornaram falhas ocorridas na rede e que percorreram um caminho maior por esse motivo.
Essas mensagens foram descartadas pelo algoritmo de roteamento baseado no algoritmo
de Dijkstra. O número exato de mensagens descartadas pode ser observado na figura
5(b). Esta figura compara o número de mensagens descartadas na execução do algoritmo
proposto e do roteamento baseado no algoritmo de Dijkstra.

Nota-se que o algoritmo proposto reduziu significativamente o número de men-
sagens descartadas. De fato, nos casos avaliados, o algoritmo proposto descartou apenas
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mensagens que não tinham possibilidade de roteamento, devido ao particionamento das
redes pelas falhas inseridas na simulação.

Quando comparado ao algoritmo de [Schroeder and Duarte Jr 2006], o algoritmo
proposto quase não apresenta diferença quando se avalia o comprimento médio dos ca-
minhos percorridos por mensagens. A figura 6(a) apresenta essa diferença para redes de
150, 200 e 250 nós. Porém, de acordo com a figura 6(b), pode-se constatar uma diferença
maior no comprimento médio de caminhos de mensagens que efetuaram obacktracking.
Essa diferença deve-se ao fato do algoritmo de [Schroeder and Duarte Jr 2006] enviar
uma mensagem de atualização de topologia ao nó imediatamente anterior, nos casos em
que é necessário efetuar obacktrackingde uma mensagem. Isto faz com que o nó anterior
atualize a sua representação da topologia da rede e, portanto, roteie a mensagem por um
caminho mais adequado.
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Figura 6. O algoritmo proposto vs. [Schroeder and Duarte Jr 2006].

A caracterı́stica de adiantar as mensagens de atualização de topologia, em casos
de descoberta de falhas na rede, pode ser prejudicial quando o elemento falho retorna ao
seu estado normal. Este fato pode ser observado na figura 6(c), que compara a quanti-
dade de mensagens descartadas pelos algoritmo de [Schroeder and Duarte Jr 2006] e pelo
algoritmo proposto. Ao retomar o seu estado de funcionamento normal, as mensagens
somente serão roteadas a esses elementos quando as topologias dos demais nós perten-
centes ao caminho normal da mensagem forem atualizadas. No pior caso, esse tempo de
convergência está vinculado ao diâmetro da rede em questão.
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Uma comparação do custo de processamento do algoritmo proposto e de
[Schroeder and Duarte Jr 2006] pode ser observada na figura 6(d). Para um número pe-
queno de mensagens o algoritmo de [Schroeder and Duarte Jr 2006] efetua um proces-
samento inferior ao processamento imposto pelo algoritmo proposto. Porém, os valores
logo invertem com o aumento do número de mensagens.

5. Trabalhos Relacionados

Diversas estratégias relacionadas têm sido propostas no contexto dos protocolos de rote-
amento na Internet. Peiet. al. [Pei et al. 2005] propõem um novo mecanismo, chamado
BGP-RCN (BGP with Root Cause Notification, que limita superiormente o tempo de con-
vergência do BGP emO(d), onded é o diâmetro da rede medido pelo número dehopsde
AS. Com o mesmo intuito de diminuir o tempo de convergência do BGP, Bremler-Barr
et. al. [Bremler-Barr et al. ] sugerem uma pequena mudança no protocolo, permitindo
a geração e propagação “mensagens de retirada” (withdrawal messages), mensagens que
informam falhas na rede e são propagadas rapidamente.

Echeniqueet. al. [Echenique et al. 2004] sugerem o uso de algoritmos que apre-
sentam um melhor desempenho quando comparados ao algoritmo padrão de roteamento
entre AS’s. Esses algoritmos utilizam tanto informações da topologia quanto informações
de tráfego da rede. Outro trabalho que leva em consideração o tráfego da rede é proposto
por Yanet. al. [Yan et al. 2006], que propõe uma estratégia para melhorar a eficiência do
transporte em redes complexas.

Existe um conjunto emergente de tecnologias, denominadoIP Fast Reroute (IP-
FRR) [Gjoka et al. ], que tem por objetivo efetuar o reparo através do re-roteamento do
tráfego através de alternativas pré-computadas. Kvalbeinet. al. [Kvalbein et al. 2006]
apresentam um novo esquema para o tratamento de falhas em redes IP. A idéia central
desse esquema, chamado deMultiple Routing Configurations (MRC), consiste em uti-
lizar a topologia conhecida da rede e construir um conjunto de configurações de rotea-
mento. Cicicet. al. [Cicic et al. 2008] apresentam um mecanismo aprimorado para o
re-roteamento IP (IP Fast Rerouting). Esse trabalho aprimora o no trabalho proposto em
[Kvalbein et al. 2006].

6. Conclus̃ao

Neste trabalho foi proposto um algoritmo heurı́stico de roteamento cujo objetivo é o
de possibilitar a implementação prática de um protocolo de roteamento que utiliza a
avaliação de fluxo máximo como um dos critérios de escolha de rotas. O algoritmo utiliza
tabelas de roteamento, permitindo que mensagens sejam encaminhas de forma eficiente,
com baixa complexidade. Além da especificação e descrição do algoritmo, foi apresen-
tada uma prova formal de sua correção. Foram também apresentados resultados expe-
rimentais comparativos, mostrando que o algoritmo resulta em baixa perda mensagens,
com rotas de tamanho próximo ao mı́nimo.

Trabalhos futuros contemplam a utilização de outros critérios, como tráfego e
parâmetros de qualidade de serviço, além do fluxo máximo e distância. A elaboração de
um protocolo baseado no algoritmo proposto também é prevista como trabalho futuro.
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Abstract. This paper describes a networking approach for cloud data center ar-
chitectures based on a novel use of in-packet Bloom filters to encode randomized
network paths. In order to meet the scalability, performance, cost and control
goals of cloud infrastructures, innovation is called for at many areas of the data
center environment, including the underlying switching topology and the packet
forwarding paradigms. Motivated by the advent of high-radix, low-cost, com-
modity switches coupled with a substrate of programmability, our proposal con-
tributes to the body of work re-thinking how to interconnect racks of commodity
PCs at large. In this work, we present the design principles and the OpenFlow-
based testbed implementation of a data center architecture governed by Rack
Managers, which are responsible to transparently provide the networking and
support functions to cost-efficiently operate the DC network. We evaluate the
proposal in terms of state requirements, our claims of false-positive-free for-
warding, and the load balancing capabilities.

1. Introduction

With the advent of Internet cloud services, the underpinning data center networks (DCN)
have become a matter of intense research to raise their scale, performance, and cost-
efficiency to unprecedented levels [Greenberg et al. 2009a]. In order to meet these goals
without sacrificing service quality, innovation is called for at many areas of the data center
environment, including the hosting infrastructure itself (e.g., energy management, wiring)
and the network and system engineering (routing, virtualization, monitoring, etc.)

Recent research in re-architecting data center networks has spurred creative de-
signs to interconnect servers at large, including shipping-container-tailored designs with
servers acting as routers and switches as crossbars (BCube [Guo et al. 2009]), com-
moditized fat-tree topologies [Al-Fares et al. 2008], forwarding on position-based pseudo
MAC addresses (Portland [Niranjan Mysore et al. 2009]), or load-balanced switching
clouds providing the illusion of a single virtual layer 2 (VL2 [Greenberg et al. 2009b]).
Traditional DCN architectures consist of a tree of networking elements (L2/L3 switches)
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with progressively more specialized and expensive equipment moving up the network hi-
erarchy. Unfortunately, even when scaling up, resulting topologies may only offer a frac-
tion of the aggregate capacity available at the end hosts, with reported over-subscription
rates as high as 1:240 [Greenberg et al. 2009a].

While diverging in their architectural approach (e.g., server-centric vs. network-
centric), every next generation DCN design proposal aims at providing a scalable, cost-
efficient networking fabric to host Web, cloud and cluster applications. Many of these
applications require bandwidth-intensive, one-to-one (e.g., video coding/streaming), one-
to-several (e.g., distributed file systems), one-to-all (e.g., application data broadcasting),
or all-to-all (e.g., MapReduce) communications among servers. Non-uniform band-
width among data center nodes complicates application design and limits the overall
system performance, turning the inter-node bisection bandwidth the main bottleneck in
large-scale DCNs. Recent data center traffic characterization studies [Benson et al. 2009,
S. Kandula and Patel 2009] have shed some light on the nature of DCN traffic, conclud-
ing that traffic demands are unpredictable and highly bursty, two factors that hamper tra-
ditional traffic engineering solutions (e.g., VLAN QoS). A closely related issue is the
necessity of avoiding the fragmentation of resources (i.e., available servers and network
paths) throughout IP subnets and VLAN domains. In highly virtualized cloud DCs, net-
work agility is key to achieve high levels of server utilization and let virtual machines
(VM) be dynamically instantiated (and live migrated) in any available physical server. An
example of a job demanding agility might be to accommodate VMs on-demand to host
Web services dedicated to the World Cup football championship during two months. In
order to have an agile and unfragmented DCN, ideally, the underpinning interconnection
fabric should behave like a big Ethernet domain that exploits the path diversity and scales
sub-linearly to the number of addressable endpoints. Unfortunately, the flat routing na-
ture of Ethernet does not scale beyond certain boundaries due to the lack of aggregation
capabilities, the constraints of MAC-based forwarding tables, and the ARP flooding.

In this paper, we present SiBF (Switching with in-packet Bloom filters), a DCN
proposal motivated by the changes in networking driven by the advent of high-radix,
low-cost, commodity switches coupled with a substrate of programmability (e.g., Open-
Flow [McKeown et al. 2008]). Our design borrows characteristics from a few new
generation DCN designs, for instance building upon proven interconnection topolo-
gies (e.g., Clos networks) and reliance on logically centralized controllers in spirit of
4D [Greenberg et al. 2005]. Compared to related work, our key difference is the forward-
ing approach based on an in-packet Bloom filter (iBF) expedited by what we call a new
entity in the data center: the Rack Manager (RM). The RM follows a direct network
control approach to transparently provide the networking functions (address resolution,
route computation) and support services (topology discovery, monitoring, optimization)
to unmodified (physical and virtual) servers behind Top-of-Rack (ToR) switches.

Forwarding in SiBF takes on the idea of moving network state to the packet head-
ers in form of a compact, multicast-friendly source route representation amenable to
low-cost, high performance networking gear [Jokela et al. 2009]. Basically, SiBF effi-
ciently interconnects any pair of communicating nodes within the DCN by compactly
representing the packet’s source route into a Bloom filter carried in the Ethernet MAC
fields. Design goals include conserving the IP semantics and yield a false-positive-free
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forwarding fabric by leveraging DC’s topological properties and exploiting the multiple
paths available. We address the issue of having a system with two mutually conflicting
requirements: 1) flat (non-hierarchical) L2 addresses, and 2) aggregation. Our approach
is to open another vector of the design space, namely potential efficiency penalties due
to false positives resulting in some packets using unnecessary links. The proposed solu-
tion makes better use of the 96-bit space of source and destination MAC fields, avoiding
thereby encapsulation and shim-header overheads, and at the same time, conserving the
nice plug and play properties of the Ethernet MAC addressing. The iBF-based fine con-
trol over the path traveled by packets enables multiple load balancing schemes to avoid
hot-spots, for instance, by bouncing off traffic flows to intermediate switches.

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 introduces background
information on the rationale behind rethinking DCN architectures and outlines highlights
of related work. Section 3 presents the design principles adopted for our solution and
describes the key functional blocks. In Section 4, we detail the prototype implementation
and the testbed environment. Section 5 evaluates SiBF in terms of network state require-
ments, false positive performance, and load balancing capabilities. Finally, Section 6
concludes the paper and outlines the future work.

2. Background

Current efforts towards low-cost powerful computing facilities span from large-scale
(geo)-distributed application programming, innovation in the DC infrastructure, and re-
thinking how to interconnect commodity PCs at large. Our work is focused on the latter.
In this section, we first introduce networking requirements of the cloud, and then provide
a snapshot of two remarkable new generation DCN proposals. Finally, we present the
Bloom filter data structure, which is at the heart of our proposed forwarding mechanism.

2.1. Networking requirements of cloud data centers

The existing DCN literature seems to agree that efficiently networking the cloud DC
calls for re-thinking the underpinning architecture to meet a reviewed set of requirements,
which we have summarized as follows:

Resource Pooling:Offering the illusion of infinite computing resources available
on demand requires means for elastic computing and agile networking. Such degree of
DCN agility is possible (i) if IP addresses can be assigned to any VM within any physical
server, and (ii) if all network paths are enabled and load-balanced.

Scalability: Networking (dynamically) a large pool of location-independent IP
addresses (i.e., in the order of millions of VMs) requires a large scale Ethernet forwarding
approach. Unfortunately, ARP broadcasts, MAC forwarding table sizes, and spanning tree
limitations place a practical limit on the size of the system.

Performance: Available bandwidth should be high and independent from the end-
points’ location, which requires congestion-free routing for any traffic matrix in addition
to fault-tolerance (i.e., graceful degradation) to link and server instabilities.

Middlebox support: An ordered sequence of middlebox services (e.g., firewalls,
WAN optimizers, load balancers) is commonly required to be (transparently) placed on
the network paths of DCN traffic. Conventional solutions (e.g., SPT, VLAN, OSPF) turns
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the overall configuration into a costly and tedious operation, besides unnecessary resource
and performance inefficiencies [Joseph et al. 2008].

2.2. Related work

There is a large body of work tackling the cloud DCN research issues resulting in a collec-
tion of customized architectural proposals. We briefly outline the essence of two proposals
which have inspired parts of our design.

PortLand proposes a scalable Ethernet-like layer 2 routing and for-
warding protocol for data centers with three-tiered hierarchical topolo-
gies [Niranjan Mysore et al. 2009]. The approach to overcome the scalability limi-
tations of Ethernet is based on modifying the control plane of the network, leaving
the switch hardware and end hosts untouched. The main idea behind PortLand is the
locator/identifier split, where nodes are identified by their actual MAC (AMAC) address,
and located by a pseudo MAC (PMAC) address, which encodes hierarchical location
information in its structure. Mapping between the two addressing spaces is done by the
edge switches after querying a central fabric manager, which is responsible for tracking
each correspondence of IP to pseudo MAC address within the discovered topology. Edge
switches perform AMAC-PMAC rewriting for outgoing and incoming traffic.

VL2 provides a scalable Virtual Layer 2 to empower huge data centers with
uniform high capacity between servers, performance isolation, and Ethernet seman-
tics [Greenberg et al. 2009b]. Building upon existing technologies, in order to support
agility, VL2 uses flat addresses in the IP layer to separate names from locators. VL2
yields uniform high capacity and traffic fairness by virtue of Valiant Load Balancing to
randomize the traffic throughout the 3-tiered switching fabric using IP-in-IP encapsulation
and Equal Cost Multi-Path (ECMP). Address resolution (i.e., application IP to location
IP) is done modifying the end-systems and querying a scalable directory service.

2.3. Bloom filters

The Bloom filter is a popular data structure capable of answering questions of the form “is
elementx in setS?”, with some tunable probability of returning false positives, i.e., claim-
ing thatx belongs toS even when this is not true. A typical implementation consists of a
bit array of sizem andk independent hash functions used to set/check bit positions when
inserting/querying elements, which in our case are going to be switch MAC addresses
forming a source route. The probability of false positives after insertingn elements is
commonly approximated as (cf. [Bose et al. 2008]):

pk =

[

1−
(

1−
1

m

)k∗n
]k

(1)

3. Design

The data center, as an interconnection network to perform distributed processing tasks,
has three key dominant elements that determine its performance: (1) the network archi-
tecture (i.e. naming, address resolution, etc.), (2) the routing scheme, and (3) the inter-
connection topology. In this section we describe the design principles adopted to address
(1) and (2) which can be summarized as an identifier/locator separated approach where IP
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addresses act solely as identifiers and oblivious routing is provided by forwarding based
on in-packet Bloom filters (iBF) encoding randomly selected routes between the com-
municating endpoints. As for (3), the interconnection topology, in line with the existing
literature, we assume a 3-tier topology with a lower layer of ToR switches, an intermedi-
ate layer ofp1-port Aggregation (AGGR) switches, and an upper layer ofp2-port CORE
switches (see Fig. 1). Our solution is not restricted to a particular topology, and works on
e.g., 3-level fat-trees with identical p-port switches (like Portland) or 3-tier 5-stage Clos
arrangements (withp1 6= p2 like VL2). Moreover, we note that other scale-out topologies
could be considered (e.g., DHT-like rings, Hypercubes, Torus, etc.), as long as they offer
large path diversity and low diameter.

Figure 1. A 3-tier fat tree using 4-port switches.

3.1. Design Principles

We adopted the following principles for the proposed data center network architecture:

Separating Names from Locations: Identifier-locator split is the fundamental
capability to enable resource pooling of IP addressable services, which can expand or
contract their footprint in the DC as required (agility). IP addresses are used to identify
physical servers (and VMs) within the DC. That is, no topological constraints are imposed
on how IP addresses are assigned or translated in case of communications towards external
networks (i.e., public Internet). In this context, IP addresses are not meaningful for packet
routing, which is solely based on a revisited source-routing capable Ethernet layer.

Source explicit routing with zero-overhead: Leveraging the small diameter
of data center topologies, our approach to meet the scalability goals is based onstrict
source routing. Routing in 3-tier DCN topologies is fairly simple, as any route be-
tween two ToRs, has an upward phase towards a common CORE switch and then a
downward path to one AGGR switch connected to the destination ToR. Forwarding is
based on an iBF containing only three elements, namely the Bloomed MAC identifiers
of 〈COREi, AGGRdown, T oRdst〉 switches. Source ToRs encode the iBFs in the MAC
fields of outgoing packets which are sent to a next hopAGGRup switch. Hence, three
iBF-based forwarding decisions are taken, one at the first AGGR, one at the CORE and
one at the down-path AGGR. The destination ToR needs to re-write the source and des-
tination MAC fields before delivering the packet to the destination server. By carrying
the iBF in the 96 bit space of the MAC fields and re-writing packets at ToRs, we avoid
encapsulation techniques or additional shim headers. Source routing not only minimizes
FIB requirements of intermediate switches but also eases the inclusion of middleboxes.

Direct network control and logically centralized directory: SiBF embraces the
4D [Greenberg et al. 2005] philosophy of simplifying the data plane and centralizing the
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control plane to enforce the data center goals. We introduce the role of a Rack Manager
(RM) to take the routing decisions and program the state of programmable switches. In
order to construct source routes, two pre-requisites are required: (1)topology information,
and (2)server location. We surmise that a directory service to track host locations and
the underlying switching topology are implementable and able to scale to the envisioned
DCN demands as shown by related work (e.g., Tesseract, Bing‘s Autopilot, VL2).

Load Balancing through path randomization: The approach to provide load
balancing is based onoblivious routing, i.e., traffic independent randomized packet rout-
ing [Yuan et al. 2007]. More specifically, like VL2, we implement valiant load balancing
(VLB) using the routing iBFs to “bounce off” flows at random intermediate switches.

Unmodified endpoints and plug-and-play:The forwarding fabric does not rely
on end-host modifications. Legacy servers, operating systems and applications are sup-
ported off-the-shelf. Moreover, the plug-and-play behaviour of Ethernet is to be con-
served, with auto-configuration of end-hosts and switches being part of the solution.

3.2. False-positive-free forwarding on Bloomed MAC identifiers

The key innovation comes when “switching” in the AGGR and CORE layers. Forwarding
tables of switches are initially empty and get filled with one flow entry per neighboring
switch detected. A flow entry is wildcarded except for the 96 bits of the source and des-
tination MAC fields. However, instead of traditional exact matching of MAC fields, each
flow entry contains a 96-bit mask generated fromk hashes of the neighbouring switch
unique MAC address. Similar to Link IDs in [Jokela et al. 2009], aBloomed MAC IDis
a 96-bit vector where onlyk bits set, but with the key difference that it isnot directional,
i.e., generated on a network interface pair basis. Forwarding decisions are trivial. On
packet arrival, only thek 1s of each Bloomed MAC ID are checked for presence in the
Ethernet MAC fields carrying the iBF. Upon match, the packet is forwarded.

Generation of Bloomed MAC identifiers: Instead of makingk independent
hashes of the neighboring switch MAC address, we make only one hash using a crypto-
graphic function (e.g., MD5) and concatenate the output with the least significant 24-bits
of the MAC address (unique per Ethernet vendor). Thereby, we obtain a randomly gen-
erated128 + 24 bit vector, which we slice in 7-bit segments to obtaink “pseudo” hashes
that determine the bit positions in the 96-bit Bloom filter:

iBF [i] = (MAC24:48|MD5(MAC))[7i : 7(i + 1)]mod96 (2)

Bloomed MACs IDs generated this way are still statistically unique e.g.,m!/(m− k)! ≈
1013 for m = 96 andk = 10. The algorithm defined by Eq. 2 is a system wide parameter
that can be changed or optimized for a given set of MAC addresses (if required).

False positives:The well-known caveat of Bloom filters is the possibility of re-
turning false positives to set membership queries, i.e., returning true when a set element
was not inserted. In our case, this means that in addition to the explicitly inserted next
hop switch, additional switch(es) appear(s) as next hop candidate(s). The resulting con-
flict can be solved either (i) by multi-casting the packet along all matching interfaces,
or (ii) by picking only one. In any case, we requireiBF forwarding completeness, i.e.,
loop-free and guaranteed delivery of packets to the intended destination(s). After a care-
ful analysis of every false positive case of our implementation choice, we claim to have
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a loop-free, high solution that circumvents any potential issue arising from false posi-
tives. The factors that contribute to this result are multi-fold, some of them are due to
an iBF-forwarding design tailored for multi-rooted tree topologies, and the remaining are
implementation-specific, i.e. forced/enabled by our OpenFlow implementation choice.
To start with, note that due to the high bit per element ratio (m/n ≈ 30 for m = 96 and
n = 3), false positives are extremely rare i.e. in the order of10−7 (see details in Sec. 5.2).

Our strategy to avoid the potential effects of false positives is to exploit the notion
of power of choicesalong two dimensions: (1) multiple paths, and (2) multiple iBF repre-
sentations. That is, we compute the iBFs of the multiple available paths, and for each we
generated additional candidates using different sets of hash functions. Using the topology
information, the routing service can easily checka priori whether any candidate iBFs is
prone to false positives along the path. If so, those candidate iBFs are discarded from the
random path selection. For the sake of brevity, we omit some details of the OpenFlow
implementation and the analysis of why some false positives are self-healed by virtue
of the multi-rooted topology. In a nutshell, false positives result in multiple flow entries
matching the wildcardedk bits in the iBF. Since only the actions associated to one entry
can be executed (per OpenFlow specification), a packet may be wrongly forwarded to a
switch not included in the source route. Such packets lacking of matching flow entries
are forwarded to the RM, which computes an alternative path and installs the required
flow entries to temporarily fix the issue. However, recall that our strategy to avoid false
positives is to detect themprior to their use. With knowledge of the topology, the RM
pre-computes and maintains a source to destination ToR matrix filled only with false-
positive-free iBFs for the multiple available network paths. In Sec. 5.3 we experimentally
quantify the penalties on path multiplicity, which we anticipate to be insignificant.

3.3. Tree and Role Discovery Protocol

Topology knowledge is a prerequisite to allow source routing. A point which is not so ev-
ident and trivial is how to correctly infer the tree topology and the role of each switch (i.e.,
ToR, CORE or AGGR.), more critically at bootstrap time, since one of our requirements
is to mimic the Ethernet plug & play behavior to avoid any manual intervention. This fea-
ture does not only reduce operational efforts to e.g., replace misbehaving switches, but is
critical for the correct (and optimized) routing of packets. To this end, we have designed
a Role Discovery Protocol (see Algorithm 1) that automates the inference of the switch-
ing tree by simply extending the link layer discovery protocol (LLDP) with an extension
TLV to include the discovered role. We note that Portland faced a similar challenge in
order to switches discovering their specific location within the DCN hierarchy to form a
pseudo MAC address of the formpod.position.port.vmid. Our protocol is fairly simpler
and requires only to identify the layer in which it is located.

4. Prototype implementation and testbed

Implementation of the iBF-forwarding mechanism is based on OpenFlow
switches [McKeown et al. 2008], and the Rack Manager (RM) has been implemented
as an application on top of the NOX controller [Gude et al. 2008]. In the following, we
describe the key issues of the implementation work and the testbed environment. For
details on the prototype implementation and on how to replicate our testbed we refer to
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Algorithm 1 : Role Discovery Protocol.

beginswitch join
ROLE← UNDEFINED;
SendAllPorts(llpd, ROLE);

end

beginarpreceiveserver
if ROLE ! = TORthen

ROLE← TOR;
end

end

begin lldp receiveneighbors
NBROLE← neighbors.ROLE;
if NBROLE= (COREor TOR)then

ROLE← AGGR;
else ifNBROLE= AGGRthen

ROLE← CORE;
end

end

the publicly available source files and how-to instructions.1

4.1. OpenFlow

An OpenFlow (OF) switch separates the fast packet forwarding (data path) from the high
level routing decisions (control path) of a router or switch. While the data path portion
still resides on the switch and runs using the same underlying hardware, high-level packet
handling decisions (i.e. routing) are moved to a separate controller. OF-enabled devices
and the controller(s) communicate via the OF protocol, which defines messages, such as
packet-received, send-packet-out, modify-forwarding-table, and
get-stats.

The disruptive aspect of OF is to define a clean interface in form of a flow table
abstraction with entries containing a set of packet fields to match from the 10-tuple:
〈inport, Ethsrc, Ethdst, V LAN, EthType, IPproto, IPsrc, IPdst, TCPsrc, TCPdst〉, and
a list of hardware-supported actions, i.e.,send-out-port, modify-field, or
drop. When an OF switch receives a packet for which it has no matching flow entry,
it sends this packet to the controller, which in turn decides on how to handle the packet.
The decision is sent to the switch, which can be instructed to cache the decision for some
period of time by adding a flow entry to handle upcoming packets at line rate.

In order to support the iBF-based forwarding, only a minor modification was re-
quired to the current OpenFlow reference implementations (v.0.89rev2 and v.1.0). The
key of iBF-based forwarding is the Bloomed MAC identifier which is a wildcardedbit-
maskwith only k arbitrary bits set to one. Thus, we needed to add this special behav-
ior support to the OpenFlow datapath implementation. Fortunately, this required only
changes in two lines of code2 of the fast path flow matching function.

1To be published in http://www.dca.fee.unicamp.br/ chesteve/dcn/
2function flow fields match in openflow1.0.0/udatapath/switchflow.c or

openflow0.9.0/datapath/flow.c
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Figure 2. Component Architecture.

4.2. Rack Manager

The Rack Manager acts as a controller of OF switches, and as such, the natural im-
plementation is as an application on top of the open source OF controller named
NOX [Gude et al. 2008]. In a nutshell, NOX’s programmatic interface is built upon
events, triggered by NOX core components, thrown by user-defined applications, and gen-
erated directly from OF messages likepacket-in,switch join,switch leave,
etc. Figure 2 depicts our implementation of the RM functionality, which we have divided
into three separate NOX user components.

4.3. Message sequence

The packet flow diagram of Fig. 3 shows how communications happen in the prototype
implementation. Regular arrows are single data packets and the dotted arrows represent
OF protocol messages. A server’s network activity starts by sending an ARP request to
some destination IPx (Step 0), for instance, to resolve the address of the DNS server. The
ARP request reaches the ToR, which has no matching entry and informs the controller.

Figure 3. Packet flow sequence in an OpenFlow-based SiBF insta ntiation.
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The packet-inevent is passed to all the modules which have expressed interest in ARP
packets. The RM learns the server location and registers it as being attached to a port of
the OF switch triggering the event (Action A). It then sends aflow-modcommand to in-
stall a semi-permanent flow entry for future incoming packets containing the destination
IP equal to the server IP, and the associated actions set to (i) re-write the MAC fields with
the ToR and server original MAC addresses, and (ii) forward to the attached port. The
Tree Discovery identifies the switch as a ToR and updates the state of the Role Discovery
Protocol (Action T). The ARP replier responds with a “fake” ARP reply containing the
ToR MAC (Action R). In Step 1, a server sends an ARP request for a destination IP, and
like any originating ARP, it acts as a trigger for the server discovery actions described in
Step 0. After receiving the ARP reply (Step 2), the source node sends a TCP SYN packet
which hits the ToR switch and is accordingly forwarded to the controller (Step 3). The
RM picks one iBF towards the destination ToR (Action C), and orders the installation
of an OF entry (10 sec. soft-expiration) to re-write packets belonging to the fully spec-
ified 10-tuple flow. Packets within this flow description get the iBF written in the MAC
fields and are forwarded at line rate across the AGGR and CORE layers based on the iBF
source route (Action F). When the iBF-labeled packet hits the destination ToR, it matches
the flow entry installed in Step 0 (Action A) and is delivered to the destination server after
re-writing the MAC headers (Action D). In Step 4, the destination server replies with a
TCP SYN ACK which lacks of a flow entry and is delivered to the RM (Action C). After
iBF selection and the installation of the flow entry (Action C), the TCP SYN ACK is for-
warded based on the iBF. Upon reception at the originating server, the 3-way handshake
can be completed (Step 5) and both entities can exchange data at line rate.

4.4. Testbed

The testbed consists of 5 physical nodes, one hosting the NOX controller with the RM
components and the remaining 4 were partitioned into 9 virtual machines: 5 instantiating
an OF switch each, and 4 hosting linux-based VMs. Figure 4 shows the testbed envi-
ronment, where the solid lines represent direct links between virtual machines and the
dashed lines represent the connections between VMs from different physical machines.
The topology on each physical machine is configured with OpenFlowVMS, which in-

Figure 4. Testbed environment.

562 Anais



Table 1. Evaluation of the state requirements in terms of entr ies at switches.
Physical hosts 2.880 23.040 103.608

Racks 144 1152 5184
Aggr. Switches 24 (p1 = 24) 96 (p1 = 48) 144 (p1 = 144)
Core Switches 12 (p2 = 24) 24 (p2 = 96) 72 (p2 = 144)

VL2 Portland SiBF VL2 Portland SiBF VL2 Portland SiBF
Entries at ToR 200 120 120 1292 120 120 5420 120 120

Entries at AGGR 180 24 24 1272 48 48 5400 144 144
Entries at CORE 180 24 24 1272 96 96 5400 144 144

cludes a useful set of scripts to automate the creation of networked VMs using QEMU
and VDE. Additional scripts were developed to distribute the environment across different
physical machines usingsshconnections and virtual dumb-switches based on VDE. Our
extended script set enables to quickly define a target topology and automate the bootstrap-
ping of the virtual nodes and OF switches, including the IP configuration, the creation of
data-paths, the start-up of OF modules and the connection to the controller.

5. Evaluation

After validating the prototype implementation by verifying the full connectivity among
the pool of servers (16 VMs), the next question is to evaluate the iBF-based forwarding
fabric in terms of (i) state requirements, (ii) potential effects of false positives, and (iii) the
load balancing capabilities. Due to the limitations of a virtualized testbed, performance
aspects like goodput and flow completion times are left out of scope here.

5.1. State analysis

We start by comparing analytically the state requirements of SiBF with VL2 and Port-
land. The network setup is a 3-tier Clos topology, with ToRs connecting to 20 servers via
1 Gbps ports and to two AGGRs via 10 Gbps links. Thep1 ports of AGGRs are used to
connect top1/2 ToRs andp1/2 COREs equipped withp2 high speed ports. In line with re-
lated work [Tavakoli et al. 2009], we assume an average of 10 concurrent flows per server
(5 in and 5 out). Table 1 presents the scalability requirements for different switch config-
urations. By virtue of strict source routing, SiBF requires minimal state at COREs and
AGGRs, namely only one entry per interfacing neighbor. Moreover, scaling-out the DCN
does not impact the number of flow entries in the switches which is constant and equal to
the number of neighbors. At ToRs, the amount of flow entries grows with the number of
concurrent outgoing flows plus a constant amount of entries, one for each hosted server in
order to re-write terminating flows. By comparison, VL2 requires forwarding entries in
proportion to the total number of switches in order to route packets along the two-levels of
IP encapsulation:〈LACORE , LAToR〉. On the other hand, Portland has the same state re-
quirements as SiBF, namely only one forwarding entry per interface, sufficient to perform
the hierarchical forwarding on PMACs.

5.2. False positives

Now, we turn our attention to the practical false positive performance of small 96-bit
Bloom filters when holding only 3 elements, namely the three Bloomed MAC addresses.
More than the theoretical estimates (i.e., Eq. 1), what practitioners are really interested is
in the observed false positive rate (fpr) after the iBF is queried for elements. Therefore,
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Table 2. Evaluation of the false positive rate of the 96-bit iB F.
k 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 21
Theor. Eq 1 (·10−6) 64.89 25.7 11.68 5.95 3.33 2.03 1.32 0.68 0.42 0.31 0.25 0.23
fpr (·10−4) 2.41 1.81 1.5 1.7 1.83 2.23 3.09 4.92 7.17 11.46 16.09 21.07
fprmin (·10−6) 0.93 0.58 1.74 1.85 2.78 5.56 9.72 28.6 95.1 182 355 591

from a pool of 1M unique, randomly generated 48-bit values, oneach experiment round
(10.000 in total) we randomly insert 3 of them into a 96-bit BF using the Bloom MAC ID
algorithm (Eq. 2) and test for presence of 432 (= 144 * 3 hops) randomly selected MACs.
Table 2 shows the observedfpr for basic BFs constructs and when the power of choice
optimization (withd = 4, m′ = 94) is used (fprmin). In theory, the optimal number of
hash functions (kopt = m

n
ln2) that minimizes the false positive probability would be as

many as 22. However, in our practical setup, the lowestfpr was obtained fork around
7. The deviation from the theoretical estimates can be explained by the accurate equation
and bounds for small size Bloom filters by Bose et al. [Bose et al. 2008, Theorem 3].
Even without the d-candidate extension, only a few false positives per 10.000 queries
were observed in plain 96-bit iBFs, which suggests that the effect of a false positive (if
any) could be easily handled on a per-case basis.

5.3. False-positive-free forwarding on large-scale DCN topologies

We now evaluate the viability and efficiency of our false positive avoidance strategy based
on discarding false-positive-prone iBF candidates prior to their use. Our thesis is that,
given the lowfpr of the 96-bit iBF data structure, there are plenty of false-positive-
free paths between any two communicating nodes. In this experiment, we use an ns-3
implementation to explore thefpr performance on large-scale DCN topologies by send-
ing an iBF for each of the available path between every ToR. Following the approach
described in Sec. 5.1, we generate a topology with 48-port AGGRs and COREs to inter-
connect 576 ToRs, enough to host 11.520 physical servers. Testing every combination
of 〈ToRsrc − ToRdst〉 (i.e., 331.200 ToR pairs) along each available path, results in over
30M iBFs sent and accounted for false positives. The summary results are as follows:
74% of the ToR pairs were false-positive-free for every available shortest path. Among
those with some false positive (26%), the average number was 3 out of the 96 multiple
paths. The maximum number of false positive paths for any ToR combination was 10. As
a result, only 0.92% of all network paths exhibited some false positive and should be kept
out of the pool of iBFs used for load balanced routing. Based on these results, we may
conclude that false-positive-free forwarding comes at an affordable cost (less than 1%) in
reduced path multiplicity. Moreover, considering the d-candidate optimization with e.g.,
d = 4, we could, with very high probability, get rid of the remaining 1% of false-positive
iBFs by choosing alternative bit representations, and thereby utilize every available path.

5.4. Load balancing capabilities

Now, we investigate the load balancing capabilities of implementing VLB with iBFs over
our testbed environment. Given a traffic matrix (TM), the goal is to evaluate how well
the traffic is spread among the available links. We compare the link utilization of our
VLB implementation with a vanilla Spanning Tree (SPT) implementation over the same
topology. Two types of TMs were tested, one to mimic the all-to-all characteristics of DC
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applications like MapReduce, and one with random communicating endpoints. We used
ITG [Avallone et al. 2004] as the traffic generator configured with TCP flows to last for
10s, with exponentially distributed payload sizes around 850 Bytes, which are reasonable
assumptions for the majority of the reported DCN traffic. Figure 5 shows the normalized
link utilization after ten experiment runs. As expected, SPT under- and over-utilizes the
network links, whereas SiBF spreads traffic remarkably well, with the maximum and
minimum normalized utilization of any link deviating only around 20% from the ideal
value, i.e., 1. In the case of randomly chosen endpoints (Fig. 5(b)), the conclusion is
the same, VLB using iBFs achieves a nice utilization of the available links in a TM-
independent manner. The distribution of the normalized link utilization is comparable to
the numbers reported in the VLB implementation of VL2, with min values (0.78 vs. 0.46)
and max values (1.23 vs 1.2) [Greenberg et al. 2009b, Fig. 15]. The divergence of the
min values can be explained by the nature of the operational traffic in VL2 compared to
our synthetic TMs.
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Figure 5. Evaluation of the load balancing behaviour. CDFs of the link utilization.

6. Conclusion

We have presented SiBF, a data center network architecture based on a simple data plane
layer below IP that forwards packets based on the contents of an in-packet Bloom filter.
SiBF embraces the (upcoming) category of commodity switches leveraged with a flow-
oriented API extending the next frontier in data center networks from “commoditization”
to “customization.” The DCN proposal presents many appealing characteristics such as
not requiring any modification of end-hosts, reusing the Ethernet packet header bit space,
minimal FiB consumption, and a fine control over the packet routes across the data cen-
ter. The evaluation on a small-scale virtualized testbed implementation not only provides
a proof of concept that helped to feedback the design cycles, but also shed light on the
actual capacity of providing load balancing with randomized iBFs. In future implemen-
tation rounds, the prototype will be improved (e.g., to handle failure cases) and extended
with additional features like distributed database management (e.g., topology and host
directory) and transparent middlebox traversal, making it all together a real candidate to
be deployed as an in-house cloud DCN playground.
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Abstract. The capacity to detect component failures is an important character-
istic for fault-tolerant distributed systems. This article presents a failure de-
tector suitable for Vehicular Ad hoc NETworks (VANETs) environments. The
detector is composed of two parts: a detector for the communications link and
the failure detector proper. While the link detector verifies the validity of a link
between two process, the failure detector adapts itself to the mobility of the ve-
hicles and variations in the communication load in the network. Simulation
results show that the detector presents a low number of false-suspicious and a
reduced detection time.

Resumo. A capacidade de detecção de falhas é uma caracterı́stica importante
para aplicações distribuı́das tolerante a falhas. Este artigo apresenta um detec-
tor de falhas adaptado ao ambiente das redes veiculares ad hoc (VANETs). O
detector proposto possui duas partes: um mecanismo detector de conectividade
e o detector de falhas propriamente dito. Enquanto o detector de conectividade
verifica a validade dos enlaces de comunicação, o detector de falhas adapta-se
à mobilidade dos veı́culos e variações na carga de comunicação da rede. Os
resultados das simulações mostram que o detector apresenta um baixo número
de falso-suspeitos e reduzido tempo de detecção.

1. Introdução
A evolução da eletrônica embarcada e das tecnologias de comunicação sem fio permitiu
o desenvolvimento das redes móveis ad hoc (MANETs - Mobile Ad hoc Networks) e
das redes veiculares ad hoc (VANETs - Vehicular Ad hoc Networks). As VANETs são
redes dinâmicas, não estruturadas, auto-organizáveis, com caracterı́sticas assı́ncronas e
distribuı́das, nas quais os nós (veı́culos) se movem em alta velocidade. Nessas redes, os
nós se comunicam diretamente entre si ou através de outros nós intermediários que atuam
como roteadores.

O principal objetivo das redes veiculares ad hoc é estabelecer um meio para
comunicação interveicular que permita a troca de mensagens entre veı́culos (V2V - Vehi-
cle to Vehicle Communication) e destes com uma infra-estrutura de beira de pista (V2R
- Vehicle to RoadSide Communication), de modo, por exemplo, a permitir seu uso em
Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) [Taha and Hasan 2007].

∗Agradecemos a CAPES e ao CNPq pelo apoio financeiro através das bolsas de pesquisa.
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Os sistemas inteligentes de transporte originam-se do uso intensivo de tecnolo-
gias de comunicação e informação em aplicações de transporte como, por exemplo,
veı́culos automáticos, prevenção de colisão, sistemas de cooperação veı́culo-via, controle
de tráfego, gerenciamento serviços de emergência, entre outros. Várias destas aplicações
dependem das informações sobre o comportamento de outros veı́culos no seu entorno ou
seja, em sua vizinhança, para então, definir quais serão as ações a serem tomadas. Por
exemplo, um veı́culo que deseja entrar em uma rodovia através de uma rampa de acesso,
pode reduzir ou acelerar, dependendo das informações que recebe sobre o comportamento
de outros veı́culos em sua vizinhança.

Recentemente, várias aplicações para sistemas inteligentes de trans-
porte que utilizam comunicação em VANETs foram propostas [Harri et al. 2007,
Ibrahim and Weigle 2008, Cambruzzi et al. 2009]. Na proposta apresentada por Cam-
bruzzi et al. [Cambruzzi et al. 2009], utiliza-se comunicação em VANETs para coletar
em tempo real os dados individuais de veı́culos que trafegam em vias urbanas. Nesta
proposta os veı́culos se organizam em agrupamentos1 (clusters) e, a partir destes
agrupamentos, os dados dos veı́culos são enviados periodicamente para pontos de
coleta instalados junto aos semáforos. O algoritmo proposto utiliza as caracterı́sticas de
mobilidade dos veı́culos e seu comportamento no ambiente de tráfego, para manter estes
veı́culos juntos em um mesmo agrupamento pelo maior tempo possı́vel. Com isso, há
uma redução do número de filiações, refiliações ou formação de novos agrupamentos,
reduzindo também a carga de comunicação gerada por estas operações.

No entanto, esta e outras propostas para aplicações em VANETs pressupõem um
ambiente sem perda de mensagens e no qual os nós (veı́culos) são sempre saudáveis, isto
é, os nós não apresentam falhas. A possibilidade de nós falharem e a dificuldade em
diferenciar uma falha de um atraso na comunicação entre os processos podem ocasionar
diversos problemas para aplicações em VANETs, seja para formação e manutenção de
agrupamentos, seja para coletar ou difundir dados na rede. Entre os principais problemas
estão, por exemplo, contar com serviços de nós que já falharam há algum tempo, o que
poderia aumentar o atraso de comunicação e inviabilizar uma coleta de dados dentro de
uma determinada restrição temporal.

Apesar da importância de sistemas de detecção de falhas para a construção de
aplicações distribuı́das como, por exemplo, na comunicação de grupo, replicação de
serviços e em consenso distribuı́do, a implementação de detectores de falhas adequa-
dos às caracterı́sticas de comunicação e mobilidade das redes veiculares ad hoc tem sido
negligenciada.

Neste artigo propõe-se um detector de falhas escalável, adequado às caracterı́sticas
de comunicação e mobilidade das redes veiculares ad hoc. O objetivo principal deste
detector é permitir a formação e manutenção de agrupamentos mais estáveis, de modo que
os dados individuais dos veı́culos possam ser coletados dentro das restrições temporais
impostas pelas aplicações SIT.

A precisão e velocidade do detector de falhas proposto foram avaliadas através de

1Neste artigo utilizam-se as seguintes traduções para termos originalmente em inglês: cluster para agru-
pamento; heartbeat para sinalização; fault-error-failure para falta-erro-falha; crash-fault para falha por
parada; timeout para limite de tempo; overhead para sobrecarga.
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simulações, utilizando o simulador de eventos discretos OMNET++ (Objective Modular
Network Testbed in C++) [Varga et al. 2001]. Sua eficiência foi medida a partir da análise
do número de falsas suspeitas, tempo médio de detecção de falhas por parada (crash-fault)
e tempo médio para recuperação de falsas suspeitas.

Este artigo está organizado da seguinte forma: A Seção 2 descreve de modo re-
sumido o ambiente de comunicação em VANETs. Na Seção 3 apresentam-se os principais
requisitos para a implementação de detectores de falhas em VANETs e algumas propostas
de detectores de falhas em redes móveis. Nas Seções 4 e 5 apresentam-se respectiva-
mente o modelo do sistema e o detector de falhas proposto neste artigo. Os resultados das
simulações e as conclusões são apresentados nas Seções 6 e 7.

2. Comunicação em VANETs
As redes veiculares ad hoc podem ser organizadas de modo plano ou hierárquico. Na
organização plana, os nós são vistos todos no mesmo nı́vel e nenhum deles ocupa uma
função especial dentro da rede. Além disso, a comunicação acontece através da difusão de
dados, utilizando, por exemplo, mecanismos de inundação (flooding). Apesar da simpli-
cidade das redes planas, sua utilização em VANETs implica na perda de escalabilidade,
devido principalmente ao grande número de transmissões e retransmissões geradas du-
rante a comunicação [Xu and Gerla 2002].

Por outro lado, na organização hierárquica os nós da rede são separados em agru-
pamentos (clusters). Nestes agrupamentos, os nós podem assumir diferentes funções,
por exemplo: um nó assume a função de lı́der se responsabilizando pelo controle da
comunicação dentro do agrupamento. Outros nós podem exercer a função de nós de borda
(gateways), construindo canais de comunicação entre os agrupamentos. A utilização de
comunicação hierárquica em VANETs melhora a escalabilidade, pois os problemas de
comunicação são tratados dentro dos agrupamentos e não são propagados pela rede. Além
disso, otimiza o uso do espectro, oferecendo a possibilidade de utilização de múltiplos
canais, por exemplo, um canal para comunicação intra-agrupamento e outro para intera-
grupamento [Ohta et al. 2003].

Nos últimos anos várias aplicações para sistemas inteligentes de transporte
tem utilizado comunicação em VANETs como parte de suas soluções e serviços
[O’Gorman and Eng 2002, Gunter et al. 2007, Cambruzzi et al. 2009]. O’Gorman e
Eng, [O’Gorman and Eng 2002] apresentam uma proposta de aplicação que utiliza
comunicação plana para coordenar a passagem de veı́culos em um cruzamento não con-
trolado, ou seja, sem controlador semafórico instalado. Nesta proposta, os veı́culos que se
aproximam de um cruzamento negociam sua passagem por ele através da troca de men-
sagens e esta negociação ocorre antes mesmo que os motoristas tenham contato visual
entre si. Uma vez que cada veı́culo tenha identificado seus vizinhos, que como ele pre-
tendem passar pelo cruzamento, é estabelecida uma ordem de acesso a este cruzamento,
de modo, que estes veı́culos percam o menor tempo possı́vel nesta passagem. O objetivo
principal dessa proposta é otimizar o fluxo de tráfego, evitando a formação de filas junto
aos cruzamentos.

Gunter et al. [Gunter et al. 2007] propõe um protocolo para a camada de acesso
ao meio (MAC) que utiliza comunicação hierárquica em VANETs. Nessa proposta os
veı́culos trocam mensagens de HELLO entre si, de modo, que após algum tempo são
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estabelecidos os agrupamentos. Um agrupamento é formado por um nó lı́der e por vários
nós membros. O nó lı́der é responsável pela coordenação da comunicação de todos os
membros do agrupamento. Esta coordenação é feita determinando-se uma fatia de tempo,
semelhante ao modo TDMA (Time Division Multiple Access), na qual, cada membro do
agrupamento tem acesso ao meio fı́sico, podendo assim estabelecer a comunicação com
os demais nós da rede. O controle do acesso ao meio proposto pelos autores, reduz o
número de colisões e melhora na escalabilidade da rede.

Figura 1. Agrupamentos Sobre as Vias [Cambruzzi et al. 2009]

Cambruzzi et al. [Cambruzzi et al. 2009] também apresenta uma proposta de
organização hierárquica da rede, como mostra a Figura 1. Nesta proposta, os veı́culos
que trafegam no mesmo sentido sobre as vias formam agrupamentos, nos quais, o lı́der é
responsável pela coleta dos dados de cada um dos membros deste agrupamento. Poste-
riormente estes dados são enviados para os semáforos instalados nos cruzamentos. Estes
dados podem ser utilizados, por exemplo, para decidir em tempo real as ações de con-
trole que um semáforo deve executar. A formação dos agrupamentos ocorre logo após
os nós terem identificado suas respectivas vizinhanças, ou seja, os veı́culos que estão
dentro de sua área de cobertura de comunicação. Esta identificação é feita a partir das
mensagens de sinalização enviadas periodicamente pelos veı́culos. Uma vez que um nó
tenha informações sobre seus vizinhos como, por exemplo, identificador, posição, sentido
e velocidade, ele calcula para si um peso. O nó com menor peso em uma vizinhança é
escolhido lı́der (veı́culos em negrito na Figura 1) e os demais veı́culos, cujo sentido seja o
mesmo deste lı́der, se filiam a ele formando o agrupamento veı́culos, (representados pelos
cı́rculos pontilhados).

Apesar das propostas descritas anteriormente apresentarem resultados que in-
dicam sua viabilidade de aplicação em VANETs, todas pressupõem um ambiente de
comunicação estável, sem atrasos ou com atrasos previsı́veis. Além disso, os nós da rede
não apresentam falhas, como, por exemplo, falha por parada (crash-fault), sendo que, tais
hipóteses são no mı́nimo artificiais e não podem ser adotadas em um ambiente real de
comunicação em VANETs.

Uma vez que as VANETs são um campo recente de pequisa e poucos são os tra-
balhos que envolvem detecção de falhas nestas redes, a próxima seção apresenta algumas
das propostas mais recentes e conhecidas para implementação de detectores de falhas em
redes ad hoc móveis.

3. Detectores de Falhas em Redes Ad hoc Móveis

A detecção de falhas é um serviço fundamental para o desenvolvimento de
aplicações tolerantes à falhas como, por exemplo, na comunicação de grupo,
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replicação de serviços e em consenso distribuı́do, tendo sido exaustivamente estu-
dada na última década [Chandra and Toueg 1996, Macêdo 2000, Macêdo and Lima 2004,
Chen et al. 2002, Friedman et al. 2005].

Sistemas tradicionais de detecção de falhas como o descrito por Chandra e Toueg
[Chandra and Toueg 1996], utilizam a troca periódica de sinalizações (heartbeats) en-
tre os processos, tempo de atraso fixo (timeout) e, de modo geral, pressupõem que
estes processos estejam em uma rede completamente conectada. No entanto, o uso de
sinalização com intervalos fixos leva a um grande número de suspeições, pois não consid-
era as variações na carga de comunicação, nem as constantes quebras de enlace nas redes
móveis. Assim, para minimizar o impacto da variação de carga de comunicação na rede e
da mobilidade dos veı́culos nos sistemas de detecção de falhas, novas propostas mais ad-
equadas ao ambiente das redes móveis introduziram os conceitos de timeouts adaptativos
[Chen et al. 2002, Tai et al. 2004, Gupta and Younis 2003].

Em Chen et al. [Chen et al. 2002], o conceito clássico de timeout fixo é sub-
stituı́do pelo que o autor denomina de ponto de folga freshness point. Nesta proposta um
novo valor de tempo τ v

i é estimado para a chegada da i-ésima sinalização do processo v,
independentemente do tempo em que a sinalização anterior ocorreu. A utilização de uma
estimativa para a chegada da próxima sinalização incrementa a confiabilidade e robustez
do detector, pois torna o tempo de detecção independente da última sinalização, reduzindo
o número de falsas suspeitas geradas pelos atrasos entre sinalizações.

Um detector de falhas adaptativo é proposto em Macêdo e Lima
[Macêdo and Lima 2004]. Este detector utiliza comunicação SNMP (Simple Net-
work Management Protocol) e redes neurais artificiais para treinar padrões da MIB
(Management Information Base). Esses padrões são utilizados para perceber falhas e
adaptar os timeouts, estimando assim a chegada da próxima sinalização. Na primeira
fase o detector obtém a carga de comunicação do sistema através de agentes SNMP sobre
as variáveis locais da MIB e na segunda fase a rede neural é inquerida para estimar o
próximo timeout.

Outras propostas, por Tai et al. 2004 [Tai et al. 2004] e Gupta and Younis 2003
[Tai et al. 2004], apresentam um conceito hierárquico para detecção de falhas em redes
móveis ad hoc. Nestas propostas a rede é dividida em agrupamentos e cada agrupamento
estabelece uma visão local da rede, dentro da qual identifica nós faltosos através da troca
de mensagens entre seus membros. As falhas identificadas nos agrupamentos são propa-
gadas pela rede através de canais de comunicação interagrupamento, de modo, que um nó
suspeito é conhecido pelos demais nós da rede.

Sistemas de detecção de falhas que utilizam sinalização adaptativa e organização
hierárquica são bastante adequados ao ambiente das redes móveis ad hoc, fazendo com
que os detectores de falhas se esquivem dos dois principais problemas destas redes: o
tempo de comunicação variável e a perda de mensagens [Tai et al. 2004]. Porém, de
modo geral os sistemas de detecção de falhas para redes ad hoc móveis supõem pouca
variação na densidade da rede e baixa mobilidade do nós. Além disso, assumem na maio-
ria das vezes que todos os nós da rede são alcançáveis entre si. Essas hipóteses são pouco
prováveis em VANETs devido principalmente a grande mobilidade dos veı́culos sobre as
vias.
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Uma vez que as atuais propostas de detectores de falhas não são adequadas para
o ambiente das redes veiculares ad hoc, nas próximas seções descreve-se um modelo de
sistema e uma proposta de detector de falhas projetado para o ambiente das VANETs.

4. Modelo do Sistema
O sistema é composto por um conjunto P = (p1, p2, ..., pn) de processos no qual n ∈ N
e é desconhecido, mas finito. Cada processo possui um identificador único p e repre-
senta um veı́culo equipado, que por sua vez, representa um nó na rede. Neste modelo os
termos nó, processo e veı́culo são intercambiáveis entre si. Um veı́culo é dito equipado
quando possui capacidade de comunicação, processamento embarcado, GPS (Global Po-
sition System) e mapa digital das vias.

Cada processo p possui um relógio local que representa o tempo através de uma
sequência T , na qual um instante de tempo tp é um elemento de T e tip representa o i-ésimo
heartbeat difundido por um processo p. Além disso, é possı́vel assumir que os relógios
locais são sincronizados através do GPS e que a derivação entre eles não é significativa
para a aplicação.

Os veı́culos se movimentam sobre uma mesma pista cujo sentido é único. Estes
veı́culos podem se comunicar diretamente entre si através dos canais de comunicação,
desde que estejam dentro da área de cobertura de comunicação um do outro. A área de
cobertura de comunicação de um nó p é representada por um cı́rculo de raio rp, no qual p
encontra-se no centro. Uma vez que dois nós p e q estejam um sob a área de cobertura do
outro, estes nós são ditos vizinhos ou membros de uma vizinhança.

4.1. Canais de Comunicação
A comunicação entre os nós de uma vizinhança acontece através dos canais de
comunicação e utiliza os eventos enviar() e receber(). Assim, para enviar uma men-
sagem m um processo p dispara um evento enviar(m) e quando q recebe esta mensagem,
dispara um evento receber(m). As mensagens são enviadas por difusão e uma mensagem
transmitida por um nó pode ou não ser recebida por seus vizinhos.

Assume-se também um atraso de transmissão ap(q) para as mensagens de
sinalização recebidas por um processo p de um vizinho q. Este atraso não é constante
e pode ser calculado por:

ap(q) = tp − (tiq +Dq), (1)

na qual, tp é tempo atual em que p, tiq é o tempo no instante em que o processo
q monta sua mensagem de sinalização e Dq é a latência em segundos, necessária para q
enviar a mensagem pelo canal de comunicação. A latência Dq, descrita a seguir, pode ser
calculada a partir da função utilizada para medir a qualidade do enlace entre dois nós no
padrão 802.11s [Camp and Knightly 2008]:

Dq =

[
H +

B

C

]
, (2)

sendo que H é um valor de overhead constante da camada MAC (Media Access
Control) e indica um tempo em segundos para o processamento e envio da mensagem da
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aplicação para o meio fı́sico. A variável B indica o tamanho da mensagem em bits e C é
a taxa de transmissão em bits/segundo do canal de comunicação.

Neste modelo os canais de comunicação não são confiáveis, mas uma mensagem
obtida através de um evento receber() sempre é uma mensagem correta. Define-se
também que um processo p difunde periodicamente a cada Q segundos uma mensagem
m de sinalização para todos os seus vizinhos. Os campos que compõem esta mensagem
são mostrados na tabela abaixo:

Tabela 1. Campos em uma mensagem m de sinalização.
Campo Descrição
Idp identificador do nó p
vp velocidade de p em metros por segundo
tip i-ésimo (timestamp) enviado pelo processo p
p(x, y) posição atual do veı́culo p
Np lista contendo os Id e timeStamp da última sinalização recebida de seus vizinhos

Como mostra a Tabela 1, cada processo p difunde periodicamente seu identificador
único (Idp), sua velocidade instantânea (vp), seu timestamp (tip), sua posição (p(x, y)) so-
bre o mapa digital no momento da sinalização e uma lista contendo os Ids e timestamps
recebidos mais recentemente de seus vizinhos (Np).

4.2. Modelo de Falhas

Assume-se que os processos, quando faltosos, apresentam dois tipos de comportamento:
de falha por parada (crash-fault) ou falha por abandono da via.

Quando um processo apresenta uma falha por parada ele não é capaz de enviar ou
receber mensagens. Por outro lado, um veı́culo que deixa a via, por exemplo, entrando
em um estacionamento, não para de enviar ou receber mensagens.

Assume-se também neste modelo, que tanto falhas por parada quanto por aban-
dono da via são permanentes. Isto porque, se o hardware falhar ou se o veı́culo entrar em
um estacionamento, decorrerão minutos ou horas até que este veı́culo retorne à via. De
modo, que ao retornar é provável que sua antiga vizinhança não esteja mais dentro de seu
raio de comunicação e este veı́culo será reconhecido por seus atuais vizinhos como um
novo nó na rede.

Para um processo p determinar se outro processo q em sua vizinhança abandonou
ou não a via, o processo p compara os dados de sinalização recebidos de q (veja Tabela 1)
com as informações de seu GPS e mapa digital das vias.

Neste modelo não são consideradas nem tratadas falhas maliciosas ou bizanti-
nas, nas quais os processos que falham continuam a enviar mensagens, prejudicando o
funcionamento do sistema. Para evitar tais falhas, podem ser utilizados, por exemplo,
mecanismos de autorização que verificam a existência de intrusos na rede, porém o es-
tudo de tais mecanismos não é foco deste trabalho. Na próxima seção descreve-se o
sistema para detecção de falhas proposto neste artigo.
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5. Sistema de Detecção de Falhas Proposto
As redes veiculares ad hoc estão sujeitas a grandes variações na carga de comunicação
devido principalmente à mobilidade e mudanças bruscas na densidade de nós na rede.
Assim, uma caracterı́stica desejável para detectores de falhas a serem utilizados nestas
redes, é que estes adaptem seus intervalos de espera timeouts juntamente com as variações
na carga de comunicação [Macêdo 2000].

O detector de falhas proposto neste artigo não é perfeito e pode se equivocar,
adicionando à lista de suspeitos processos corretos ou considerar processos falhos como
corretos. Cada processo p tem um módulo de detecção de falhas que adiciona ou re-
move um nó q da lista de processos suspeitos, utilizando para isto duas informações: a
informação do timeout de q e a percepção da vizinhança a partir dos dados contidos nas
listas Np, descrita na Tabela 1 e enviadas pelos vizinhos deste processo.

5.1. Cálculo do Timeout

Detectores de falhas adaptativos lidam melhor com as mudanças nas condições de
comunicação da rede, modificando dinamicamente o intervalo de espera por uma
sinalização. Nesta proposta, um processo p calcula um timeout βq para cada um de seus
vizinhos q através de:

βq = Q+ Aq + ∆q, (3)

na qual, Q é o perı́odo de sinalização (heartbeat), Aq é a média quadrática dos atrasos das
n últimas sinalizações de q e ∆q um tempo em segundos que varia em função da distância
entre dois processos vizinhos.

Para calcular a componenteAq, cada processo pmantém uma listaLn com o atraso
das últimas n sinalizações de q. A partir destes atrasos calcula-se Aq da seguinte maneira:

Aq =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

[
ap(q)

]2

, (4)

na qual, n é o número de sinalizações recebidas de q e armazenadas pelo processo
p na lista Ln e ap(q) é o atraso entre cada uma destas sinalização.

A média quadrática é utilizada nesta proposta, pois é mais sensı́vel que outras
médias às mudanças de valores (neste caso, os atrasos entre sinalizações). Assim, é
possı́vel uma adaptação mais rápida do timeout às variações da carga de comunicação,
porém sem desconsiderar o histórico de sinalizações anteriores.

O tamanho de Ln afeta o comportamento do detector, pois caso seja muito pe-
queno o detector será pouco tolerante às pequenas variações na carga da rede e caso seja
muito grande, variações bruscas na carga de comunicação serão amenizadas e não nec-
essariamente representarão o estado atual da comunicação entre os processos. Assim,
o tamanho da lista Ln deve ser ajustado levando em consideração alguns parâmetros,
como por exemplo, mobilidade dos nós, perı́odo da sinalização e restrições temporais das
aplicações que utilizam o detector.

A componente ∆q acrescenta ao timeout um valor de tempo que aumenta à medida
que dois nós vizinhos se afastam um do outro. Este acréscimo de tempo ao timeout
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minimiza o impacto da atenuação de sinal gerada pelo aumento da distância entre dois
vizinhos e variações na densidade do tráfego sobre a via. Tanto a atenuação de sinal
quanto o aumento da densidade de nós na vizinhança de um veı́culo, aumentam a perda
ou o atraso das mensagens de sinalização.

Considerando estes fatores, a componente ∆q é composta por um termo α que
define um coeficiente mı́nimo de atraso entre as sinalizações e um segundo termo variável
associado à distância entre os veı́culos:

∆q =

 α se d(p, q) > rp

α +
[
k d(p,q)

rp

]
se d(p, q) ≤ rp,

(5)

na qual, α é um atraso de tolerância constante na sinalização entre dois proces-
sos, d(p, q) é a distância euclidiana entre estes processos, rp é o raio de comunicação do
processo p e k é um fator de ponderação que ajusta a importância relativa da entre es-
tas distâncias em relação aos outros termos na Equação 3. De modo, que quanto mais
dois processos vizinhos se afastam um do outro, maior o valor do intervalo de espera da
sinalização (timeout).

5.2. Percepção da Vizinhança

A percepção que um processo p tem de sua vizinhança depende das sinalizações recebidas
de seus vizinhos q e das informações contidas na lista Nq de cada processo q.

Assim, um nó p armazena as informações sobre cada sinalização recebida dire-
tamente de seus vizinhos a um salto, além das informações da lista Np com os Ids e
timestamps da vizinhança de seus vizinhos. Com isto, um veı́culo p pode construir uma
imagem da rede além do seu raio de comunicação, permitindo que: i) caso não receba a
sinalização de um vizinho dentro de seu timeout, os dados contidos na lista Np possam
ser utilizados para evitar que um veı́culo p insira um vizinho q em sua lista de suspeitos e;
ii) caso um veı́culo p suspeite de um vizinho q, o tempo de suspeita pode ser minimizado,
pois p pode perceber que q está ativo através das mensagens enviadas por outro vizinho.

Utilizar informações sobre processos a mais de um salto de comunicação torna o
detector de falhas mais confiável e robusto diante da mobilidade e atrasos na comunicação.

5.3. Detector de Conectividade

Nas redes veiculares ad hoc os nós podem atingir velocidades relativas de até 50 m/s e
muitas suspeitas de falha podem surgir da quebra de enlaces. A principal utilidade de
um detector de conectividade em um ambiente de grande mobilidade é evitar que enlaces
perdidos devido a movimentação dos nós sejam confundidos com falhas.

Mesmo que não seja possı́vel antecipar as ações individuais dos motoristas, o com-
portamento do tráfego segue um conjunto de normas conhecidas, como por exemplo, os
veı́culos em uma pista trafegam no mesmo sentido e a velocidade e posição dos veı́culos
não mudam brusca e instantaneamente. Assim, é possı́vel utilizar algumas destas car-
acterı́sticas juntamente com informações difundidas periodicamente pelos veı́culos para
determinar se um enlace entre dois processos vizinhos ainda é válido.
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O detector de conectividade DCp(q) proposto neste artigo é executado em todos
os processos. Utilizando este detector, um veı́culo p calcula se um vizinho q ainda se
encontra dentro de sua área de cobertura de comunicação. Para tanto, o veı́culo p utiliza as
seguintes informações: a última velocidade conhecida do vizinho q, raio de comunicação
de rp, a última posição conhecida de ambos os veı́culos P p

atual e P q
anterior e o tempo da

última sinalização tiq do vizinho q e o tempo atual tp em p. O algoritmo a seguir descreve
de forma simplificada o funcionamento do detector de conectividade.

begin1

P p
atual ← posição atual de p2

P q
anterior ← última posição conhecida de q3

P q
estimada ← calcular a posição estimada para o processo q4

if (|P p
atual − P

q
estimada|) < rp then5

retorna true;6

else7

O processo p retira q de sua lista de vizinhos;8

retorna false;9

end10

end11

Algoritmo 1: Detector de Conectividade

O algoritmo 1, (P p
atual) representa a posição atual do processo p e (P q

anterior) a
última posição conhecida do processo q (linhas 2 e 3). A próxima posição estimada para
um processo q (P q

estimada) é calculada utilizando os dados da última sinalização recebida
do processo q pelo processo p, juntamente com os dados do GPS e mapa digital das vias
(linha 4). Se a diferença entre as posições de p e q for menor que o raio de comunicação
p, ou seja q está dentro de rp, então o enlace é considerado válido, caso contrário o nó é
retirado da lista de vizinhos o enlace é considerado inválido (linha 5 a 10). Na próxima
seção apresenta-se o algoritmo de detecção de falhas proposto e no qual o detector de
conectividade é utilizado.

5.4. Algoritmo de Detecção de Falhas Proposto
O sistema de detecção de falhas proposto executa paralelamente três tarefas, T1, T2 e
T3. A tarefa T1 é responsável por receber as sinalizações e atualizar os dados de cada
vizinho do processo p. Na tarefa T2, o detector de falhas verifica continuamente se algum
processo q deve ou não ser inserido na lista de suspeitos e a tarefa T3 é responsável pela
recuperação das falsas suspeitas.

O algoritmo simplificado do detector de falhas proposto é descrito a seguir e fun-
ciona da seguinte maneira: considere dois processos p e q, no qual p monitora q, que por
sua vez difunde uma mensagem m a cada Q segundos.

Na tarefa T1, assim que um processo p recebe uma mensagem de sinalização de
um vizinho q, o processo p atualiza os dados deste vizinho e calcula o novo valor de
timeout βq (linhas 3 a 5). Na linha 6 o processo p atualiza a variável tiq com o valor
de timestamp mais recentemente recebido do processo q. Isto é, o processo p atualiza a
variável tiq com o último timestamp recebido direta ou indiretamente do processo q e
cujo valor é o mais próximo ao tempo atual tp no processo p.
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Tarefa: T11

repeat2

When receber(m)3

Atualiza dados do vizinho q a partir da mensagem de sinalização4

Calcula βq5

tiq ← timestamp mais recente do processo q6

until forever ;7

Tarefa: T2 /* Detecção de Falhas */8

repeat9

When (tp − tiq) > βq: timeout expirou10

if (q /∈ lista de suspeitos) and (DCp(q) = True) then11

Inserir q na lista de suspeitos de p12

end13

until forever ;14

Tarefa: T3 /* Recuperação de Falhas */15

repeat16

if (DCp(q) = True) and (q ∈ lista de suspeitos) and ((tp − tiq) <= βq)17

then
Retirar q da lista de suspeitos18

until forever ;19

Algoritmo 2: Detector de Falhas

A geração de suspeitas de falhas ocorre na tarefa T2. Ao iniciar a detecção de
falhas, p verifica se existe algum vizinho q não suspeito que tenha ultrapassado o timeout
(linha 10). Quando um processo q ainda não suspeitado ultrapassa seu timeout βq o pro-
cesso p executa o detector de conectividade e, se o enlace ainda for considerado válido,
o processo p insere q na lista de suspeitos (linhas 11 a 13). Finalmente na tarefa T3 é
executado o processo de recuperação de falhas. Se um processo p recebe uma sinalização
de um processo q suspeito, seja diretamente ou através de um de seus vizinhos, p verifica
se esta sinalização está dentro do timeout βq e, se isto for verdadeiro, retira q da lista de
suspeitos (linhas 17 e 18). Em ambas as tarefas T1 e T2, o detector de conectividade
informa aos processos a validade dos enlaces antes de definir se um processo é ou não
suspeito.

6. Avaliação do Detector de Falhas Proposto

Nesta seção apresentam-se os resultados da aplicação dos algoritmos descritos nas seções
anteriores em um cenário de simulação. A eficiência do detector de falhas proposto foi
medida analisando seu desempenho em relação à três métricas: i) número de falsas sus-
peitas; ii) tempo médio de detecção de falhas e; iii) tempo médio para recuperação de
falsas suspeitas. Uma quarta métrica avalia a influência do atraso entre as sinalizações na
geração de falsas suspeitas. Isto é, como o tamanho da lista Ln, utilizada para o cálculo
do atraso médio entre as sinalizações influencia na precisão do detector.

O número de falsas suspeitas é o somatório das suspeitas individuais produzidas
pelos processos durante a simulação subtraı́do do número de falhas que realmente ocor-
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reram na vizinhança destes processos. Esta métrica indica a confiabilidade do detector
diante da mobilidade e mudanças na carga de comunicação da rede.

As métricas que avaliam o tempo médio para detecção de uma falha e o tempo
médio para recuperação de falsas suspeitas indicam a velocidade de detecção, ou seja, o
tempo de resposta do detector de falhas proposto. O tempo de detecção de falha consiste
em um intervalo entre o momento no qual a falha aconteceu e o instante em que ela foi
detectada por um processo correto. Já o tempo para recuperação de falhas é o intervalo
de tempo decorrido entre a inserção e retirada de um processo da lista de suspeitos.

6.1. Modelo de Simulação

A simulação foi feita utilizando o simulador de eventos discretos OMNET++ (Objective
Modular Network Testbed in C++) [Varga et al. 2001]. Define-se que os veı́culos pos-
suem um raio de comunicação rp = 150. O padrão de comunicação utilizado é o IEEE
802.11 [IEEE 2007] com um modelo de atenuação de sinal (path-loss, fading e shadow-
ing) implementado no pacote MiXiM [Kopke et al. 2008]. A taxa de comunicação e o
overhead da camada MAC adotados são respectivamente: C = 2Mbps e H = 0.01s

O cenário de simulação consiste em uma via com 4000m de comprimento, na qual
os veı́culos se movem no mesmo sentido e com velocidades variando entre 11m/s e 22m/s,
aproximadamente 40 km/h e 80 km/h. Foram realizados quatro experimentos, cada um
com quatro diferentes densidades de veı́culos sobre a via (50, 100, 200 e 400 veı́culos).

A duração de cada experimento é de 100 segundos e o perı́odo de sinalização
Q = 0.1s. O valor α = 0.02s é constante em todos os experimentos, enquanto os valores
de k foram variados entre 0s e 0.04s. Assim, variando os valores em k é possı́vel medir
qual a contribuição do fator ∆q na precisão e o tempo de resposta do detector de falhas
em cada uma das densidades de nós na rede.

Define-se que a janela Ln, que armazena os atrasos entre as sinalizações de um
veı́culo, é de tamanho n = 100, para todos os processos no sistema. Durante a simulação
20% dos processos sofrem falhas. Estas faltas ocorrem aleatoriamente ao longo da
simulação e um processo faltoso não retorna ao sistema.

6.2. Resultados do Experimento e Discussão dos Resultados

As Figuras 2 e 3 mostram resultados relacionados à confiabilidade do detector de fal-
has proposto. Na Figura 2(a) é mostrado o percentual de falsas suspeitas em relação
ao número de predições realizadas pelos processos durante toda a simulação. Note-se
que o aumento da densidade de veı́culos sobre a via aumenta o número de falsas sus-
peitas. Este aumento da densidade também se reflete em um aumento do número de
sinalizações (heartbeats) recebidas por cada um dos processos sobre a via. No entanto,
o número absoluto de falsas suspeitas não aumenta proporcionalmente ao número abso-
luto de sinalizações, fazendo com que haja uma pequena queda no percentual de falsas
suspeitas no cenário de maior densidade. Este resultado mostra que o detector de fal-
has proposto oferece boa confiabilidade diante das variações de densidade do tráfego e o
percetual de falsas suspeitas não cresce proporcionalmente ao aumento desta densidade.

A estabilidade de um detector de falhas diante das variações de densidade é uma
caracterı́stica muito importante para DF em VANETs, já que a densidade do tráfego pode
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(a) Percentual de Falsas Suspeitas em Relação ao
Número de Predições

(b) Influência do Tamanho de Ln Percentual de Fal-
sas Suspeitos

Figura 2. Avaliação da Confiabilidade do Detector de Falhas

variar bruscamente sobre as vias, por exemplo, a densidade junto aos semáforos é de
modo geral, muito maior que ao longo da pista. Outro aspecto que pode ser notado na
Figura 2 é que a inserção de um valor positivo para k reduz o número de falsas suspeitas,
melhorando o desempenho do DF.

Note-se na Figura 2(b), que o tamanho da amostra dos atrasos entre as
sinalizações, armazenadas em Ln, afeta o desempenho do DF e que sua escolha deve
ser criteriosa e não aleatória. Os critérios para determinar o tamanho da amostra depen-
dem de fatores como perı́odo de sinalização, restrições temporais da aplicação, densidade
da rede, etc. Pode-se observar nesta figura que: i) amostras muito pequenas deixam o de-
tector de falhas muito sensı́vel às mudanças de carga de comunicação na rede; ii) amostras
muito grandes amenizam demasiadamente a atuação do detector diante de mudanças br-
uscas nesta carga e portanto, em ambos os casos o detector de falha perde confiabilidade.

Na Figura 3(a) mostra-se o tempo médio de detecção de falhas durante a
simulação. Mais uma vez o detector proposto mostra estabilidade diante da variação de
densidade na rede, condição essencial para o ambiente de comunicação das redes veicu-
lares ad hoc. Nota-se também que o aumento do valor em k não afeta significativamente o
tempo médio de detecção. Por outro lado, se tempo médio de detecção não é afetado pelo
aumento da constante k, o percentual de falsas suspeitas diminui quando k > 0, como
mostra a Figura 2(a). Isto é, há um aumento na confiabilidade do detector sem redução
do seu tempo de resposta.

A Figura 3(b) indica o tempo médio de recuperação de falsas suspeitas. Note que
o tempo médio de recuperação de falhas aumenta juntamente com o aumento da densi-
dade. No entanto, seu valor é relativamente baixo em relação ao perı́odo de sinalização
(heartbeat). Isto ocorre porque apesar da densidade afetar a carga de comunicação e, por-
tanto, o atraso entre as sinalizações, o aumento de vizinhos colabora para que um processo
recupere rapidamente uma falsa suspeita através dos dados contidos nas listas lp enviadas
por seus vizinhos (Veja Tabela 1).

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 581



(a) Tempo Médio de Detecção de Falha (b) Tempo Médio de Recuperação de Falsas Sus-
peitas

Figura 3. Tempo de Resposta do Detector de Falhas

7. Conclusões
A capacidade de detectar falhas e reduzir o número de falsas suspeitas, é um componente
vital para a aplicações distribuı́das em redes veiculares ad hoc, especialmente para aquelas
com restrições temporais crı́ticas e que baseiam suas decisões a partir das condições de sua
vizinhança. Aplicações como, por exemplo, controle de tráfego em tempo real, semáforos
atuados pelo tráfego, sistemas anticolisão.

Apesar da importância, as atuais propostas de sistemas de detecção de falhas não
foram projetadas para ambientes com alta mobilidade dos nós e variações rápidas na den-
sidade da rede. Este artigo propõe um detector de falhas adaptado ao ambiente das redes
veiculares ad hoc. O detector de falhas proposto possui um mecanismo de detecção de
conectividade que tenta minimizar o impacto da mobilidade no processo de detecção de
falhas e outro mecanismo que adapta o tempo de espera de uma sinalização timeout, as
condições de comunicação no entorno de cada processo. As simulações mostram que
o detector de falhas proposto adapta-se bem às variações de densidade e comunicação
das VANETs, gerando um pequeno número de falsas suspeitas e uma rápida recuperação
destas falsas suspeitas. Em trabalhos futuros este detector será utilizado pelos processos
para reconhecer suas vizinhanças. A partir do conhecimento que cada um dos proces-
sos tem de seus vizinhos saudáveis, estes processos se unirão em agrupamentos (clus-
ters). Estes agrupamentos serão utilizados para coletar e enviar os dados individuais dos
veı́culos para a infra-estrutura de beira de pista, como é proposto por Cambruzzi et al.
[Cambruzzi et al. 2009].
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Abstract. In this paper, we present an evaluation of vehicular mobility traces
acquired from GPS device, in order to characterize the movement of buses in
the public transport system. Statistical data were extracted from the following
components: velocity, acceleration, angle of direction change and pause time.
From the obtained data, we found out Weibull distributions which showed a
good fit to both velocity and angle of direction change components. Moreover,
Normal and Lognormal distributions were found to represent, respectively, ac-
celeration and pause time components. Lastly, we used the vehicular mobility
traces to carry out a performance evaluation of routing protocols proposed for
delay tolerant vehicular networks.

Resumo. Neste artigo será apresentada uma análise dos registros da mobili-
dade veicular capturada através de um dispositivo GPS, que tem como obje-
tivo investigar as caracterı́sticas da movimentação de ônibus públicos urba-
nos. Desta forma, foram obtidas informações estatı́sticas dos componentes:
velocidade, aceleração, ângulo de mudança de direção e tempo de pausa; ex-
traı́dos do movimento capturado. A partir dos dados obtidos, verificou-se que
a distribuição que melhor se ajustou aos componentes velocidade e ângulo de
mudança de direção foi a distribuição Weibull; e para a aceleração e tempo de
pausa foram as distribuições Normal e a Lognormal, respectivamente. Por fim,
a mobilidade veicular foi utilizada na avaliação do desempenho de protocolos
de roteamento das redes veiculares tolerantes a atrasos e desconexões.

1. Introdução
Verifica-se nos últimos anos um aumento do interesse e das pesquisas em relação às
comunicações entre veı́culos. A necessidade da existência de uma variedade de aplicati-
vos que viabilizem a comunicação entre veı́culos torna cada vez mais relevante o estudo
sobre as redes veiculares [11]. Estas redes são formadas por um conjunto de veı́culos que
possuem a capacidade de se comunicarem através de algum dispositivo sem fio.

Uma rede veicular possui notáveis caracterı́sticas, como as rápidas mudanças na
sua topologia fı́sica observadas pela alta velocidade dos veı́culos, gerando consequente-
mente a desconectividade da rede. Essas caracterı́sticas são influenciadas pela maneira

∗Este trabalho foi financiado parcialmente pelo CNPq.
†Autores em ordem alfabética de sobrenomes.
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com que os motoristas dirigirem os veı́culos e pelo formato das linhas viárias (ruas, ave-
nidas, rodovias, etc) nas quais os veı́culos transitam.

Muitos estudos utilizam modelos de mobilidade para representar a movimentação
dos veı́culos e essa prática tem se tornado comum dada a dificuldade de se obter regis-
tros reais da mobilidade dos veı́culos em uma cidade. Nesse sentido, o estudo de alguns
dos componentes do movimento veicular se torna indispensável pois, há cada vez mais a
necessidade de modelos de mobilidade reais durante uma investigação mais precisa ao se
trabalhar com redes veiculares. No entanto, verifica-se ainda muitos estudos realizados
utilizando modelos de mobilidade existentes na literatura nos quais tendem a simplificar
as caracterı́sticas de um movimento real a fim de facilitar a sua representação, sua mode-
lagem e sua implementação. Tais modelos pouco refletem a realidade da mobilidade dos
veı́culos em uma cidade. Além disso, ignoram importantes fatores que podem obstruir
ou favorecer o fluxo dos nós, tais como os formatos das ruas, as interseções, os sinais de
trânsito, engarrafamentos etc. Quando modelos de mobilidade não reais são empregados
para analisar e avaliar o desempenho de uma rede sem fio, têm-se como consequência a
geração de resultados errôneos e inapropriados, podendo não corresponder ao desempe-
nho real da rede [13].

Dentro desse contexto, este artigo tem como principal objetivo a caracterização
detalhada da movimentação de veı́culos urbanos em um cenário real, onde o movimento
de ônibus do transporte coletivo foi coletado em uma cidade de porte médio. Além disso,
uma investigação do impacto dessa mobilidade veicular no funcionamento das redes vei-
culares tolerantes a atrasos e desconexões1 é realizado. Para isso, alguns protocolos de
roteamento especı́ficos para essas redes são avaliados.

O restante do texto deste artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2
são apresentados e discutidos os trabalhos relacionados à mobilidade veicular. Na Seção
3 é apresentada a caracterização detalhada da mobilidade veicular coletada em uma área
urbana através de dispositivo GPS. Nesta seção são descritos a coleta do movimento, os
componentes analisados e os resultados obtidos. Na Seção 4 é realizada uma análise do
ajuste de algumas distribuições de probabilidade em relação aos dados da mobilidade vei-
cular coletada. Na Seção 5 é investigado o impacto do movimento capturado no desem-
penho das DTN veiculares. Por fim, as conclusões e trabalhos futuros são apresentados
na Seção 6.

2. Trabalhos Relacionados

Diversas pesquisas com base na comunicação entre veı́culos tem sido exploradas pela co-
munidade cientı́fica. Dentro desse contexto, vários trabalhos estão sendo realizados com
movimentações veiculares, entretanto poucos se preocupam ou levam em consideração as
obstruções presenciadas pelos veı́culos ao se movimentarem pelo trânsito.

As pesquisas relacionadas as redes baseadas em mobilidade veicular como as
Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs) ou uma DTN veicular, utilizam simuladores para
representar a mobilidade dos veı́culos. Em [4], a geração da mobilidade pode ser total-
mente configurada pelo usuário, escolhe-se as velocidades máximas dos trechos percor-

1São redes veiculares, cuja comunicação entre veı́culos pode ser intermitente e a transmissão dos dados
são tolerantes a atrasos. Essas redes são um tipo especial das DTN (Delay/Disruption Tolerant Network) e
que neste artigo serão chamadas de DTN veicular.
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ridos, os mapas a serem utilizados e o número de veı́culos se movendo. Em [5], o simu-
lador desenvolvido, o MOVE, gera movimentos baseados em mapas reais, os parâmetros
que definem a mobilidade veicular como, as acelerações e desacelerações, velocidades
mı́nimas e máximas e os tempos de pausa de cada veı́culo são limitados pelos padrões
de cada trajeto percorrido e/ou configurados pelos usuários do simulador. Em [2], são
apresentados e implementados uma série de modelos de mobilidade para VANETs, no
entanto, a realidade do movimento gerado pelos modelos é prejudicado pelas imposições
feitas, como taxa de aceleração e desaceleração fixas, tempo de pausa fixo, mapa das ruas
em formato de grids e todas ruas com duplo sentido de movimentação.

Em [6, 16] são gerados movimentos veiculares sem levar em consideração o for-
mato das ruas e suas obstruções, como os sinais de trânsito e os engarrafamentos. Con-
sequentemente, há um comprometimento do realismo do movimento que, além disso,
é limitado por parâmetros como velocidade máxima e aceleração/desaceleração para os
veı́culos de acordo com o tipo de rodovia em que transitam.

Encontra-se também trabalhos realizados com base em registros reais e ma-
croscópicos de movimentações veiculares, como em [12], no qual os traces de 4000 táxis
circulando pelas ruas de Shangai-China foram obtidos via GPS em intervalos intercalados
de 40 segundos. Para que a análise de uma rede veicular baseada nesses registros reais
pudesse ser feita, houve a necessidade da interpolação a cada segundo das posições não
informadas. A falta de dados precisos quanto as posições reais dos veı́culos durante a
análise de uma rede veicular, dependendo do que se for avaliado, pode implicar de forma
significativa na acurácia dos resultados. Além disso, impossibilita maiores investigações
para certos componentes do movimento que só podem ser analisados quando de posse de
registros reais e detalhados do movimento.

A análise de redes veiculares baseadas na mobilidade de ônibus urbanos foi re-
alizada em [7, 17], dando ênfase na análise do roteamento, dos tempos de contato e en-
tre contatos dos ônibus, ausentando assim de uma investigação mais apurada sobre as
distribuições das outras componentes do movimento.

Nenhum dos trabalhos pesquisados e relacionados às redes veiculares, estudam
de forma detalhada o movimento veicular. Isso seria importante para a obtenção de
informações sobre o comportamento dos componentes do movimento como, a veloci-
dade, a aceleração/desaceleração, o ângulo de mudança de direção e o tempo de pausa.

3. Caracterização da Mobilidade Veicular

Existem várias aplicações para o uso de uma rede veicular e, uma delas, seria a capaci-
dade do deslocamento rápido e longı́nquo da informação carregada pelos veı́culos. Esse
tipo de rede se adequaria muito bem a função de interligar pessoas (usuários) afastadas
geograficamente e isoladas tecnologicamente. Nas cidades que possuem muitos bairros
afastados do centro, deixando a população ali presente excluı́das da informação, se torna
um cenário ideal para a presença de uma rede veicular.

Neste tipo de cenário, uma rede veicular poderia se formar através do transporte
público urbano, já que os ônibus são uma forma de ligação constante entre as várias áreas
de uma cidade em alguns intervalos de tempo. Nesse caso, seria atribuı́do aos ônibus a
tarefa de transportar além dos passageiros, a informação e as mensagens pertencentes aos
habitantes das regiões mais afastadas da cidade.
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A caracterização do movimento dos ônibus dentro de uma cidade se torna im-
portante para a obtenção do conhecimento sobre esse movimento e assim, propor
modificações nos protocolos existentes ou criar novos protocolos que se adaptem me-
lhor a esse tipo de rede. Além disso, a obtenção de informações sobre esse movimento
pode permitir o desenvolvimento de modelos de mobilidade veicular mais realistas.

3.1. Definição dos Componentes do Movimento

Para haver uma caracterização mais apurada do movimento veicular, os componentes do
movimento (velocidade, aceleração/desaceleração, ângulo de mudança de direção) e a
medida tempo de pausa devem ser mensurados, sendo definidos da seguinte maneira:

• Velocidade: É a velocidade instantânea de um veı́culo em um determinado in-
tervalo de tempo e pode ser calculada pela razão entre a distância percorrida e o
intervalo de tempo observado. A unidade dessa medida é dada em quilômetros
por hora (Km/h).
• Aceleração/Desaceleração: Compreende a taxa de variação da velocidade do

veı́culo em um determinado intervalo de tempo. Neste trabalho a desaceleração é
considerada como uma aceleração negativa.
• Ângulo de mudança de direção: É a definição dada para a mudança de direção do

veı́culo que estava na posição p1 e se deslocou para a posição p2 em um intervalo
de tempo.
• Tempo de Pausa: É o perı́odo de tempo consecutivo no qual o veı́culo permanece

parado, ou seja, sua velocidade é igual a zero. No trânsito o tempo de pausa pode
ser atingido pelos frequentes engarrafamentos, carga e descarga de mercadorias
ou ainda, pelo embarque e desembarque de passageiros.

Após a definição dos componentes do movimento que iremos investigar, serão
apresentados os detalhes dos experimentos de coleta do movimento veicular a ser anali-
sado.

3.2. Descrição dos Experimentos

A coleta do movimento foi realizada na cidade de Muriaé, que faz parte da Zona da Mata
Mineira e possui aproximadamente 100 mil habitantes segundo o IBGE/2009. Esta cidade
foi escolhida para a realização dos experimentos por possuir um transporte público para
cada uma das regiões afastadas do seu centro, podendo representar uma rede veicular que
interliga os usuários distantes geograficamente. Isto pode ser visto na Figura 1.

Através de um dispositivo GPS, foram coletados todos os trajetos feitos pelas 15
linhas de ônibus públicos urbanos da Coletivo Muriaeense ao longo do dia. Os registros
adquiridos (traces) foram capturados entre agosto e outubro de 2009 nos horários entre
5:40 da manhã até 23:30 da noite. Neste trabalho, um trajeto é considerado o percurso
feito por um ônibus no qual se inicia no ponto de partida da linha ao qual o ônibus pertence
e termina no ponto final daquela linha. O percurso de volta, feito pelo mesmo ônibus, do
ponto final ao ponto inicial da linha, é considerado um novo trajeto feito pelo mesmo
ônibus. Um ônibus ao longo do dia, ao seguir o itinerário de viagem da linha ao qual
pertence, pode passar por diferentes trajetos. Dessa forma, foram capturados ao todo 32
registros de mobilidade referentes a todos os diferentes trajetos percorridos.
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O dispositivo de GPS utilizado foi um Apontador G8, fabricado pelo Grupo Uni-
coba2. Durante a coleta dos dados, não foi identificada perda de sinal entre o GPS e os
satélites e após a análise dos traces no laboratório RAVEL na UFRJ, nenhum movimento
atı́pico foi observado evitando que os mesmos fossem corrigidos.

Figura 1. Comportamento da mobilidade veicular no cenário investigado

3.3. Resultados Obtidos

São apresentados os resultados estatı́sticos para cada componente extraı́do do movimento
real. Para isso, as medidas: média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, valor
mı́nimo, valor máximo e a quantidade de amostras de cada componente do movimento
real foram obtidas e são mostradas na Tabela 1.

Tabela 1. Medidas para cada componente do movimento veicular

Neste trabalho é realizado também uma análise das caracterı́sticas da distribuição
de cada componente do movimento, no qual é muito importante tanto para a consolidação
dos resultados obtidos, quanto para a observação dos dados capturados de maneira mais
completa. Assim, a função de distribuição de probabilidade empı́rica para cada compo-
nente dos dados reais foram computadas e serão mostradas a seguir.

3.3.1. Velocidade

Na Figura 2(a), é apresentada a distribuição da velocidade em relação aos dados reais
obtidos. Pode-se perceber pela figura, a não ocorrência de velocidades com valor zero ou
próximo de zero. Isso se deve ao fato de termos considerado um ônibus parado quando
a sua velocidade, em um intervalo de tempo de captura, seja inferior a 2Km/h. Essa

2Detalhes sobre o dispositivo de GPS podem ser encontrados em
http://www.apontadorgps.com.br/apt g8.html
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consideração foi feita baseando-se na possibilidade de ocorrer pequenas variações no sinal
do receptor GPS durante um intervalo de tempo, do qual foi verificado que o ônibus es-
tava realmente parado. Apesar das diferenças de posições serem na casa dos centı́metros,
o dispositivo poderia ter sido considerado em movimento e influenciado na distribuição
da velocidade caso esta não tenha sido limitada inferiormente como especificado. Além
disso, pode-se concluir que em 74% do tempo, os ônibus permanecem entre as velocida-
des de 10Km/h e 35Km/h, e que a velocidade média obtida foi de 22Km/h.

(a) Velocidade (b) Aceleração

Figura 2. Função de distribuição de probabilidade empı́rica em (a), do compo-
nente velocidade e em (b), do componente aceleração

3.3.2. Aceleração

A partir da Figura 2(b), podemos observar que 70% do tempo as acelerações são suaves
e estão entre -0,5m/s2 e 0,5m/s2. A aceleração máxima observada foi de 3,32m/s2

e a desaceleração máxima foi de -2,77m/s2, mostrando uma maior ocorrência de
acelerações bruscas do que desacelerações bruscas durante o movimento. Foi verificado
que acelerações de maiores intensidades acontecem normalmente em momentos quando
o ônibus está acelerando, logo após ele estar parado. Da mesma forma, as desacelerações
bruscas acontecem normalmente quando o ônibus tende à velocidades próximas a zero.

3.3.3. Ângulo de Mudança de Direção
A média observada para o ângulo de mudança de direção foi de 7o, explicada pelo fato
dos veı́culos passarem maior parte do tempo trafegando em linha reta ou semi-reta. Ao
trafegar em linha reta, tem-se a tendência de obter valores baixos para os ângulos de
mudança de direção. Identifica-se assim uma predominância de valores baixos durante a
análise desta componente, (figura 3(a)), sendo que 79% das mudanças de direção ocorri-
das são pequenas e variam de 0o até 10o. Este resultado é bem diferente do observado no
movimento de pessoas [3].

3.3.4. Tempo de Pausa
O tempo de pausa considerado neste trabalho é aquele cujo o ônibus tenha ficado parado
durante um determinado perı́odo de tempo e esse tempo não ultrapasse 3 minutos. Caso
o ônibus tenha ficado parado por mais que 3 minutos, considera-se esse tempo como um
tempo de parada e não será computado na distribuição de probabilidade do tempo de
pausa. Embarque e desembarque de passageiros são os motivos mais comuns para que
um ônibus faça um tempo de pausa, no entanto, esse tempo se deve também pelo fato da
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ocorrência de engarrafamentos, do encontro de sinais vermelhos no trânsito, etc. O tempo
de pausa médio foi de 7 segundos e 95% dos tempos de pausa ocorridos foram de até 20
segundos. A ocorrência de alguns valores altos para tempos de pausa são encontrados
esporadicamente, e são considerados como uma ocorrência atı́pica no trânsito, explicada
por exemplo, por um alto grau de engarrafamento, pela quantidade significativa de passa-
geiros embarcando/desembarcando ou por algum outro problema que o motorista tenha
tido no trânsito impedindo o seu movimento por alguns minutos.

(a) Ângulo de mudança de direção (b) Tempo de pausa

Figura 3. Função de distribuição de probabilidade empı́rica em (a), do compo-
nente ângulo de mudança de direção e, em (b), da medida tempo de pausa

3.3.5. Autocorrelação
A observação da autocorrelação referente aos valores obtidos para cada componente do
movimento veicular coletado se torna relevante ao analisar a ocorrência de dependências
temporais de tais componentes. Autocorrelação é definida pela medida que indica o
quanto o valor da instância de uma variável aleatória (componente do movimento) é ca-
paz de influenciar suas instâncias vizinhas no tempo. Supondo que uma variável aleatória
X(t), dependente do tempo t e com média µ; sua autocorrelação é descrita da seguinte
maneira, R(k) = E[(Xt−µ)(Xt+k−µ)]

σ2 , onde E[] é o valor médio, k é o deslocamento no
tempo da observação e σ é a variância da variável X(t).

Os resultados obtidos da autocorrelação para cada componente do movimento são
mostrados na Figura 4. Altos valores observados pela componente velocidade, principal-
mente nos menores intervalos de observação entre as amostras, qualifica a velocidade por
possuir uma alta dependência temporal, ou seja, os valores da velocidade de um ônibus,
em intervalos de tempo próximos (até 10 segundos), estão altamente correlacionados. Isto
acontece também com os componentes ângulo de mudança de direção e tempo de pausa,
visto que apresentaram uma autocorrelação entre (-0,2 e 0,2) e (0 e 0,25), respectivamente,
nos menores intervalos de tempo entre as amostras.

4. Ajuste de Algumas Funções de Distribuição de Probabilidade em Relação
as Componentes do Movimento Capturado

Para que haja uma melhor compreensão a respeito da mobilidade veicular capturada, fo-
ram comparados os dados reais à algumas funções de distribuição de probabilidade co-
nhecidas. Dentre tais distribuições, as utilizadas foram: Exponencial, Gama, Lognormal,
Normal e Weibull.
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Figura 4. Autocorrelação de cada componente do movimento veicular

O estimador da máxima verossimilhança (Maximum Likelihood Estimation -
MLE) [8], foi usado na escolha dos parâmetros de cada distribuição, ajustando-os aos
dados reais. Para verificar qual distribuição mais se aproximou de um componente do mo-
vimento veicular capturado, dois métodos foram utilizados: (i) - Erro Quadrático Médio
(Mean Square Error - MSE) e (ii) - Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Detalhes sobre
estes métodos também podem ser encontrados em [8].

Tabela 2. MSE e K-S entre os componentes da mobilidade veicular e algumas
funções de distribuição de probabilidade

4.1. Velocidade
A Figura 5(a), mostra a função de distribuição cumulativa empı́rica do componente veloci-
dade da mobilidade veicular capturada, e uma comparação com a distribuição cumulativa
das funções Exponencial, Gama, Lognormal, Normal e Weibull ajustadas ao componente
velocidade, através do método MLE. Além da análise visual, foi necessária a realização de
uma análise numérica para podermos identificar, de maneira mais formal, qual a função de
distribuição que mais se aproximou da distribuição dos dados reais. Assim, através dos
métodos MSE e K-S, foi computado o erro entre as curvas das funções de distribuição
cumulativa e os dados da componente da mobilidade analisada.

Através da Tabela 2, pode-se verificar que a distribuição Weibull foi a que mais se
aproximou do componente velocidade, pois apresentou os menores valores para o MSE
e K-S. Portanto, a partir dos resultados obtidos, pode-se dizer que a velocidade do mo-
vimento veicular, atribuı́do aos ônibus públicos urbanos da cidade de Muriaé, segue uma
função de distribuição Weibull.
4.2. Aceleração
Na Figura 5(b) é apresentado o ajuste da distribuição cumulativa empı́rica do componente
aceleração somente com a distribuição Normal, pois somente esta distribuição assumiu
valores negativos semelhantemente aos dados reais. Através de uma análise visual e pela
observação dos pequenos valores obtidos para MSE e K-S desta distribuição em relação
aos dados reais, pode-se verificar a aproximação da aceleração com a distribuição Normal.
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(a) Velocidade (b) Aceleração

(c) Ângulo de mudança de direção (d) Tempo de pausa
Figura 5. Função de distribuição cumulativa empı́rica dos componentes do movi-
mento e uma comparação com as funções de distribuição cumulativa Exponen-
cial, Gama, Lognormal, Normal e Weibull

4.3. Ângulo de Mudança de Direção
O ângulo de mudança de direção da mobilidade veicular também foi comparado com
as funções de distribuição. Assim, a Figura 5(c) mostra essas distribuições ajustadas aos
valores reais dessa componente. Através da Tabela 2, pode ser afirmado que a distribuição
Weibull foi a que teve a melhor aproximação a curva do ângulo de mudança de direção,
visto que ela apresentou o menor valor para MSE e K-S.
4.4. Tempo de Pausa
Na Figura 5(d) é apresentada a curva da distribuição cumulativa empı́rica da medida
tempo de pausa da mobilidade veicular capturada e as funções de distribuição ajustadas à
curva da mobilidade real. Pode-se observar, através da Tabela 2, que o menor MSE e K-S
foi da distribuição Lognormal. Assim, o tempo de pausa analisado seguiu a distribuição
Lognormal.

5. Impacto da Mobilidade Veicular Capturada no Desempenho das Redes
Veiculares Tolerantes a Atrasos e Desconexões

A maneira como os pacotes trafegam por uma rede determina, dentre outras carac-
terı́sticas, a qualidade da rede. Informações como: o número de pacotes perdidos e re-
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cebidos, tempo de transmissão de um pacote e o atraso para o recebimento do mesmo,
estão diretamente relacionadas com o tráfego de pacotes na rede. Os protocolos de ro-
teamento são utilizados para organizar este tráfego de pacotes e, portanto, a análise do
desempenho desses protocolos é um resultado importante no estudo de redes em geral e,
particularmente em DTNs veiculares, que possuem um alto grau de desconectividade.

Em uma DTN veicular, da qual as mensagens são roteadas pela rede através de
veı́culos conectados intermitentemente, vários obstáculos dificultam o roteamento dos
pacotes, entre eles: tempo limitado de contato entre os veı́culos e frequentes mudanças na
topologia da rede. A mobilidade de uma rede veicular formada por ônibus urbanos, pro-
porciona propriedades caracterı́sticas de uma DTN veicular e neste trabalho, é utilizada
como parâmetro de entrada para avaliar o desempenho desta rede, já que é importante se
mensurar a qualidade da comunicação dos seus usuários.
5.1. Avaliação dos Protocolos de Roteamento
Muitos dos protocolos de roteamento para DTN conhecidos na literatura podem ser utili-
zados para avaliar uma rede veicular [10], dentre eles: o Epidêmico [15], o Probabilistic
ROuting Protocol using History of Encounters and Transitivity (PROPHET) [1] e o Spray
and Wait (SW) [14]. Estes protocolos serão avaliados neste trabalho.

Para o protocolo Epidêmico [15], quando um nó entra no alcance de transmissão
de outro nó e é estabelecida uma conexão, eles trocam uma lista contendo seus pacotes
armazenados e em seguida fazem uma comparação dos pacotes contidos na lista recebida
com os pacotes presentes em cada nó, para determinar quais pacotes o nó não possui.
Feito isso, o nó solicita o envio de cópias destes pacotes. Quanto mais cópias de um
mesmo pacote forem encaminhadas na rede, maior será a probabilidade deste pacote ser
entregue e menor será o atraso.

O PROPHET [1] é semelhante ao Epidêmico em relação a troca das listas de
pacotes entre os nós, a diferença é que nesta lista existe um parâmetro para cada pa-
cote, corresponde à probabilidade de cada nó a entregar pacotes para outro nó destino b
(P(a,b) ∈ [0, 1]). O valor de P(a,b) aumenta sempre que a e b se encontram e diminui se
a e b deixam de se encontrar frequentemente. O tempo é controlado por uma constante
k, denominada constante de envelhecimento, que corresponde ao número de unidades de
tempo transcorridas desde a última vez que a métrica foi atualizada. Quando um nó recebe
a lista do nó vizinho, ele calcula a probabilidade de entrega para cada pacote que ainda
não possui e em seguida, para cada pacote, o nó compara a probabilidade indicada na sua
lista com a probabilidade indicada na lista recebida do vizinho. Após essa comparação,
os pacotes são trocados de forma com que cada nó fique somente com as mensagens cujo
destino é mais provável de ser alcançado por ele.

O protocolo SW [14] possui duas fases, na primeira, chamada de Spray, para cada
pacote gerado no nó origem, são feitas L cópias deste pacote nos quais serão repassa-
dos individualmente para os próximos L − 1 nós encontrados. Se o nó destino não foi
alcançado nesta fase, o protocolo entra na fase de espera, chamada Wait, onde os L nós
que contem cópias do pacote, irão repassá-los somente para o nó destino. Uma otimização
deste protocolo bastante utilizada é chamada de Binary Spray and Wait, no qual cada nó
caso possua n > 1 cópias do pacote (onde n é o número de cópias de um pacote contido
em um nó), irá repassar [n/2] e manterá [n/2] cópias do pacote consigo, até o nó possuir
apenas uma cópia do pacote (n = 1), quando entrará na fase Wait.
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Outro protocolo que é bastante utilizado para roteamento em redes veiculares e
que também é avaliado neste trabalho é o MaxProp [7]. O MaxProp assume que cada nó
possui buffer ilimitado para os pacotes gerados por ele, e um buffer finito para os pacotes
gerados por outros nós. Através deste protocolo, um nó da rede repassa os pacotes para os
outros nós até que o destino seja alcançado, ou o temporizador do pacote expire ou uma
confirmação de entrega seja encaminhada por um terceiro nó. Esse protocolo também
implementa um mecanismo que define uma estimativa para a probabilidade de entrega
de cada pacote na rede por um determinado nó, e utiliza esse mecanismo para priorizar
o encaminhamento dos pacotes de cada nó. A estimativa da probabilidade de entrega é
calculada com base na frequência de encontro entre os nós, logo um pacote terá mais
chances de ser entregue por um nó que tenha encontrado o nó destino mais vezes.

Para a avaliação desses protocolos, utilizou-se duas métricas. Probabilidade de
entrega: definido como sendo a razão entre os pacotes entregues ao nó destino e o total
de pacotes criados na rede. Atraso médio: calculado pela razão entre a soma dos atrasos
de todos os pacotes trafegados na rede sobre a quantidade desses pacotes, onde atraso é
definido como a diferença entre o momento no qual o pacote foi criado e o momento em
que foi entregue ao destino.
5.2. Descrição dos Experimentos

Para avaliar o desempenho de alguns dos protocolos de roteamento utilizados, os registros
da mobilidade veicular capturados, e descritos na Seção 3.2, foram formatados e sincro-
nizados, de acordo com os horários e locais de partida de cada ônibus, afim de serem
empregados como dados de entrada no simulador ONE (Opportunistic Network Environ-
ment) [9] e tornar possı́vel uma simulação de 330 minutos. Os parâmetros usados na
simulação são listados na Tabela 3 e foram baseados em [7] e [18].

Tabela 3. Parâmetros da simulação

Além dos parâmetros especificados, alguns dos protocolos de roteamento tiveram
seus parâmetros caracterı́sticos ajustados. Para o PROPHET, foi ajustado para 0, 75 a
probabilidade a priori de um nó entregar um pacote para o destino e a constante de enve-
lhecimento foi fixada em 30 segundos. Para o SW, a otimização binária foi utilizada, pois
é um protocolo SW ótimo, e o número de cópias de cada pacote foi definido em 6 [14].
Estes valores foram definidos de maneira a obter menos pacotes repassados pela rede con-
comitantemente para maximizar a probabilidade de entrega. Por fim, foram realizadas 10
rodadas de simulação para cada cenário investigado.

As simulações se procederam em dois conjuntos de experimentos, nos quais fo-
ram gerados resultados fundamentados no comportamento dos protocolos de roteamento
avaliados, com o intuito de se determinar as ocorrências das transferências oportunı́sticas
e a influência dos parâmetros dos nós sobre os protocolos. Os cenários observados foram:
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1. Probabilidade de entrega dos pacotes e atraso médio para a entrega dos pacotes
quando o raio de transmissão é variado de 50 à 400 metros em cada nó. O restante
dos parâmetros configurados são mostrados na Tabela 3.

2. Probabilidade de entrega dos pacotes e atraso médio para a entrega dos pacotes ao
variar o tamanho do buffer de 512KB a 5MB em cada nó. Os outros parâmetros
configurados também são descritos na Tabela 3.

5.3. Resultados

A medida que o raio de transmissão dos nós aumenta, cresce também o tráfego de pacotes
na rede e, consequentemente, a perda desses pacotes devido ao transbordo de buffer. Em
cada simulação realizada, foram gerados pelos nós um total de 2.475 pacotes na rede.
Como cada pacote possui em média 10KB, pode ter ocorrido o transbordo do buffer de
alguns nós da rede, configurados em 5MB, para os protocolos avaliados.

Ao observar a Figura 6(a), referente a probabilidade de entrega dos pacotes ao
variar o raio de transmissão dos nós, percebe-se um melhor desempenho dos protocolos
MaxProp e SW. Isso ocorre porque SW limita o número de cópias dos pacotes gerados,
e o MaxProp elimina do buffer os pacotes dos quais foram confirmados a sua entrega,
evitando assim a perda de muitos pacotes por transbordo de buffer nesses protocolos.
Verifica-se também que a medida que o raio de transmissão é incrementado, os protocolos
PROPHET e Epidêmico diminuem suas taxas de entrega. No PROPHET, os pacotes são
perdidos por não ter cópias do mesmo na rede, e no Epidêmico, por haver muitas cópias
de pacotes na rede e, consequentemente, rápidos transbordo de buffers. Na avaliação do
atraso médio variando o raio de transmissão dos nós, conforme mostrado na Figura 6(b),
verifica-se um melhor desempenho do protocolo MaxProp; resultado de sua produtiva
ordenação da transmissão dos pacotes em um nó e do seu mecanismo eficiente de listagem
e repasse dos pacotes para os nós que possuem maior probabilidade de entregá-los ao
destino.

Ao variar o buffer em cada nó, Figura 6(c), foi observado um melhor desempe-
nho do MaxProp e em seguida do SW para a taxa de entrega dos pacotes. Limites de
cópias para os pacotes, impostos por esses protocolos, influenciaram diretamente na pro-
babilidade do pacote ser entregue ao destino. Verifica-se também uma melhora gradual
do desempenho dos protocolos Epidêmico e PROPHET a medida que o buffer dos nós
aumenta, isso ocorre por causa do menor número de pacotes que são perdidos na rede
e consequentemente melhores chances deles serem entregues ao destino. O MaxProp
obtém novamente o melhor desempenho na métrica atraso médio, Figura 6(d); justificado
também pelos mecanismos que o caracterizam.

Dos protocolos avaliados, pode-se concluir que o melhor desempenho foi obtido
pelo MaxProp. Além disso, este protocolo teve um comportamento mais estável e apre-
sentou melhores resultados para as métricas taxa de entrega e atraso médio dos pacotes.
6. Conclusão
Através da análise do comportamento da mobilidade veicular capturada, podemos identi-
ficar os padrões com que os motoristas dos ônibus públicos urbanos transitam pela cidade
de Muriaé. A partir daı́, pode-se concluir que na maior parte do tempo em que trafegam
pelo trânsito, estão com uma velocidade entre 10Km/h e 35Km/h, suas acelerações são
na maioria das vezes suaves e estão entre -0,5m/s2 e 0,5m/s2. A ocorrência de poucas
mudanças bruscas de direção também foram observadas, já que na maior parte do tempo
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os veı́culos mudaram sua direção em até 10o. Em relação ao tempo de pausa, observamos
claramente a predominância de tempos de até 20 segundos, caracterı́sticos para embarque
e desembarque de passageiros.

(a) Probabilidade de entrega (b) Atraso médio

(c) Probabilidade de entrega (d) Atraso médio

Figura 6. Desempenho dos protocolos de roteamento em função do raio de trans-
missão dos nós em (a) e (b), e em função do tamanho do buffer em (c) e (d).

Ao ajustar algumas funções de distribuições cumulativas conhecidas aos compo-
nentes do movimento veicular capturado, observou-se que a distribuição Weibull foi a
que mais se aproximou à velocidade e à mudança de ângulo de direção dos dados reais.
Já as distribuições Normal e Lognormal foram as que mais se aproximaram das medidas
aceleração e tempo de pausa, respectivamente. Assim, a identificação de tais distribuições
proporcionou um conhecimento mais detalhado da mobilidade veicular dos ônibus no
cenário investigado, podendo vir a auxiliar no desenvolvimento de novos protocolos de
roteamento voltados para veı́culos e de modelos de mobilidade veiculares mais realistas.

Ao analisar o comportamento da mobilidade veicular capturada em uma DTN
veicular, verificou-se que para os protocolos de roteamento investigados, aquele que mais
se adequou às redes veiculares foi o MaxProp, obtendo as melhores taxas de entrega e os
menores atrasos. Além disso, podemos dizer que para a realização de estudos precisos
com redes veiculares, há a necessidade de uma investigação e utilização microscópica da
mobilidade dos veı́culos que compõem a rede, podendo dessa forma assegurar a geração
de resultados confiáveis.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 597



Referências
[1] A. Doria A. Lindgren and O. SchelSn. Probabilistic routing in intermittently connected

networks. Proc. of the MobiHoc, 2003.

[2] K. Gopalan A. Mahajan, N. Potnis and A. Wang. Modeling vanet deployment in urban
settings. In Proc. of the ACM MSWiN. Crete Island, Greece, 2007.

[3] Carlos A.V. Campos. Caracterização da Mobilidade Humana e de Modelos de Mobili-
dade e suas Influências nas Redes Móveis. PhD thesis, COPPE/UFRJ, 2009.
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Abstract. Among the proposed applications for Vehicular Ad Hoc Networks
(VANETs), we can stick out applications in which network members can ex-
change information about the traffic conditions and the occurrence of risk events
in the roads. In those scenes, the use of wrong information in the decision pro-
cess executed by the vehicles can cause serious accidents. Therefore, is neces-
sary the development of solutions capable to incentive cooperative behaviors’
and punish the malicious ones. This work presents a reputation mechanism for
VANETs, called RMDTV. Through this mechanism, network members emit qual-
ifications to other members responsible for sending correct information. These
qualifications are added to all generated messages by their carriers in intention
of attesting their reliability. Simulations show that RMDTV increases the quality
of taken decisions by members of a VANET, even with the presence of a great
amount of malicious nodes.

Resumo. Dentre as aplicações propostas para as Redes Ad Hoc Veiculares
(VANETs), destacam-se aquelas nas quais membros da rede trocam mensa-
gens sobre as condições de tráfego e a ocorrência de eventos de risco nas
vias. Nesses cenários, o uso de informações erradas nos processos de decisão
executados pelos veı́culos pode causar graves acidentes. Logo, torna-se ne-
cessário o desenvolvimento de soluções capazes de incentivar comportamentos
cooperativos e punir os maliciosos. Este trabalho apresenta um mecanismo
de reputação para VANETs, denominado RMDTV, no qual membros da rede
emitem qualificações a outros membros responsáveis pelo envio de informações
corretas. Essas qualificações são adicionadas por seus portadores a todas as
mensagens geradas, no intuito de atestar sua confiabilidade. Simulações mos-
tram que o RMDTV aumenta a qualidade das decisões tomadas pelos membros
de uma VANET, mesmo com a presença de muitos nós maliciosos.

1. Introdução
Como um tipo especial de rede ad hoc móvel (Mobile Ad Hoc Network - MANET), as
redes ad hoc veiculares (Vehicular Ad Hoc Networks - VANETs) têm sido foco de muitos
estudos, devido aos seus desafios e às suas inúmeras aplicações, como por exemplo, a
troca de mensagens informando condições de tráfego ou outras situações de risco possi-
velmente existentes na via de deslocamento.
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Embora em VANETs sejam empregados dispositivos mais poderosos que aque-
les normalmente utilizados nas MANETs, os quais possuem grande capacidade de
comunicação e, geralmente, energia ilimitada, membros de VANETs podem ser submeti-
dos a momentos de desconexão total, ocasionados, por exemplo, pela alta mobilidade dos
componentes da rede ou mesmo pelas variações do meio fı́sico sem fio. Assim, soluções
propostas para essas redes precisam considerar a existência dessas situações.

O conceito de redes tolerantes a atrasos e desconexões (Delay and Disruption
Tolerant Networks - DTN’s) [Fall 2003] surge então como uma solução para possibilitar
a comunicação em cenários nos quais a conectividade entre os membros é intermitente ou
existem grandes atrasos. Nas DTNs o nó deve armazenar as mensagens recebidas até que
seja possı́vel encaminhá-las a outro nó na rede. Tal modelo de comunicação, chamado
de armazenagem-e-repasse, é implementado nessas redes a partir da criação de uma nova
camada sobre a pilha definida pelo modelo OSI, a camada de agregação (bundle).

Além de considerar possı́veis momentos de desconexão, outro fator crı́tico para o
sucesso de aplicações em VANETs é o comportamento dos nós da rede. Nesses cenários,
nos quais nós trocam informações entre si, existe sempre o risco de algum dos participan-
tes da rede agir de modo egoı́sta, ou seja, condicionar seu comportamento de acordo com
seus interesses pessoais, em detrimento do interesse geral.

Logo, visando minimizar as consequências de comportamentos maliciosos e con-
sequentemente, aumentar a segurança das VANETs, tornam-se necessárias soluções que
motivem a cooperação e honestidade dos nós que as compõem. Mecanismos de reputação
contribuem com esse objetivo na medida em que permitem aos nós decidir em quem con-
fiar antes mesmo do inı́cio da troca de dados. Esses sistemas assumem que o comporta-
mento antigo de um membro da rede indica de forma bem confiável suas ações futuras.

Porém, em VANETs, a alta mobilidade dos elementos de rede, movendo-se a gran-
des velocidades, diminui muito as oportunidades de conexão experimentadas por esses
membros. Assim, tais oportunidades devem ser usadas, majoritariamente, para a troca de
dados, o que dificulta a troca de informações de reputação. Logo, a melhor maneira de
definir a reputação de um membro seria ele próprio guardar seus dados de reputação.

Neste trabalho é proposto um mecanismo de reputação que faz uso de
qualificações emitidas por terceiros. Dessa maneira, toda vez que um nó tem uma ex-
periência de comunicação positiva com outro nó, uma qualificação é emitida e assinada
pelo primeiro. Tal qualificação é encaminhada pela rede, mesmo sob condições de des-
conectividade, até encontrar seu destino. As qualificações recebidas são adicionadas por
seus portares às mensagens por eles geradas, no intuito de atestar sua confiabilidade.

O objetivo deste trabalho é a proposição e análise de um mecanismo de reputação
que permita aos membros da rede atestar previamente a confiabilidade de novos vizinhos,
antes mesmo da realização de uma transação. As principais contribuições do trabalho
estão sumarizadas a seguir:

• Concepção de um mecanismo de reputação para redes veiculares tolerantes a
atrasos e desconexões, o qual denominamos Reputation Mechanism for Delay
Tolerant Vehicular Networks (RMDTV), que permite aos membros de rede tomar
decisões sobre eventos existentes na via, com base nas mensagens recebidas
informando as condições dos referidos eventos, de forma mais segura;
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• Implementação do mecanismo proposto utilizando o simulador Opportunistic
Network Environment - (ONE) [Keränen et al. 2009], que permite simular redes
nas quais a conectividade é intermitente;

• Avaliação do desempenho do mecanismo proposto quando exposto a diferentes
quantidades de intrusos.

Este trabalho está organizado como se segue: na Seção 2 definimos as Aplicações
de Mensagem de Perigo Local, um tipo de aplicação de troca de mensagens em VANETs.
Nosso mecanismo de reputação é apresentado na Seção 3. Na Seção 4 fazemos uma
análise do desempenho do mecanismo proposto quando exposto a diferentes quantidades
de intrusos. A Seção 5 apresenta uma revisão da literatura sobre reputação em VANETs.
Por fim, concluı́mos e apresentamos propostas para trabalhos futuros na Seção 6.

2. Aplicação de Mensagem de Perigo Local
Em uma Aplicação de Mensagem de Perigo Local (Local Danger Warning Application
- LDW) [Kosch 2004], eventos de risco detectados pelos veı́culos geram mensagens de
aviso que são disseminadas pela rede em modo de difusão (broadcast). A cada evento
detectado é gerada uma nova mensagem informando sua condição. Cada receptor desses
dados atua como roteador da mensagem, aumentando assim o alcance deste aviso. Além
disso, o aplicativo LDW avalia o conteúdo das mensagens recebidas. Toda vez que esse
aplicativo considerar suficiente as evidências de um evento, ele fará uso da interface com
o motorista para comunicá-lo da existência do problema, de forma que este motorista
possa reagir àquela situação da maneira mais segura possı́vel.

Em aplicações LDW, as mensagens geradas não devem ser encaminhadas con-
tinuamente, já que, a partir de certa distância, o evento passa a ser irrelevante para os
receptores. Assim, de forma a controlar a detecção de eventos, a distribuição de mensa-
gens e o processo de tomada de decisões, [Dotzer et al. 2005] definem que cada evento
existente na rede é circundado por três regiões geográficas (Figura 1).

Figura 1. Áreas geográficas de um evento [Ostermaier et al. 2007].

A área mais externa é identificada como área de disseminação. Ao entrar nessa
região, os veı́culos começam o processo de coleta e repasse das informações recebidas
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sobre o evento. Ao atingir a área intermediária, chamada de área de decisão, o veı́culo
determina se alguma ação deve ser tomada acerca das informações recebidas sobre deter-
minado evento. A área central, área de reconhecimento, é caracterizada por ser a única
região onde um veı́culo é capaz de detectar, através da leitura de seus sensores locais, a
presença de um evento na via, ou seja, somente veı́culos nessa área podem criar novas
mensagens informando a ocorrência de eventos. De maneira análoga, veı́culos que de-
tectam a extinção de um evento anteriormente anunciado, ao adentrarem em sua área de
reconhecimento, geram uma mensagem revogando a sua existência.

Neste trabalho as regiões geográficas assumiram formas circulares. Entretanto tais
regiões podem ser adaptadas de acordo com o formato das vias.

3. O Mecanismo de Reputação RMDTV
Para cada mensagem recebida pelo veı́culo dentro da área de disseminação do evento,
com informações sobre seu estado atual, é feita uma avaliação da confiabilidade dos da-
dos, a partir da reputação de sua origem. No Reputation Mechanism for Delay Tolerant
Vehicular Networks (RMDTV) cada veı́culo armazena localmente duas listas contendo,
respectivamente, os membros da rede considerados confiáveis e aqueles considerados ma-
liciosos. Assim, o emissor dos dados é classificado em uma das seguintes categorias:
malicioso, confiável ou desconhecido.

Se o emissor é considerado malicioso, a mensagem é simplesmente descartada.
Se os dados forem originários de uma fonte tida como confiável ou desconhecida, a men-
sagem é repassada ao mecanismo de decisão, descrito na Subseção 3.1. As mensagens
repassadas ao mecanismo de decisão, ou seja, consideradas relevantes pela aplicação, são
retransmitidas em modo de difusão (broadcast). Essa redistribuição ocorre continuamente
enquanto o receptor estiver dentro da área de disseminação do evento e a mensagem não
exceder seu tempo de vida (timeout). Assim, mensagens geradas por veı́culos que já
deixaram a área de disseminação ainda podem ser utilizadas por outros carros.

Uma vez que os requisitos do processo de decisão sejam atendidos e a decisão
tomada, o veı́culo atualiza os valores de reputação dos nós responsáveis pelas mensagens
utilizadas nessa decisão. Todavia, como veremos na Subseção 3.1, em alguns casos o
veı́culo não recebe evidências suficientes da ocorrência ou revogação do evento, de forma
que a decisão tomada não é baseada nos dados recebidos. Nessas situações, não é reali-
zada nenhuma alteração nos valores de reputação das origens dos dados recebidos. Para
as demais, os passos executados são descritos abaixo.

Independentemente da qualidade da decisão tomada, veı́culos cujas mensagens
informaram o evento corretamente sempre são promovidos a confiáveis. Por outro lado,
veı́culos cujas mensagens informaram o evento incorretamente são punidos (passam a ser
considerados maliciosos), somente quando o ataque executado obteve sucesso, ou seja,
as informações por eles geradas foram relevantes o suficiente para levar o receptor a uma
decisão incorreta. Caso contrário, continuarão a ser considerados desconhecidos quando
suas mensagens forem submetidas novamente ao mecanismo de reputação. Com essa
estratégia objetivamos atingir um número menor de falsos positivos, já que existe o risco
de mensagens geradas por veı́culos cooperativos, mas recebidas com atraso, informarem
uma condição diferente do estado atual do evento. Como nós considerados maliciosos
têm suas mensagens descartadas, o desempenho do RMDTV pode ficar dependente do
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tempo de redenção definido pela rede.

Apenas os dados de reputação da origem das mensagens são alterados, uma vez
que muitas das vezes as mensagens recebidas foram repassadas por veı́culos que não
trafegaram pela área de reconhecimento do evento, mas confiaram no relato de outros
nós. De forma a impossibilitar ataques de adulteração de dados, o RMDTV faz uso de um
mecanismo de criptografia de chave pública, descrito na Subseção 3.2.

As listas de confiabilidade de cada veı́culo nunca são publicadas. O compartilha-
mento de opiniões é feito a partir de um procedimento similar ao Pretty Good Privacy -
PGP [Zimmermann 1994], no qual um membro da rede, após se comportar de maneira
satisfatória em uma transação, recebe e armazena um certificado, assinado digitalmente
por seu par, atestando sua confiabilidade. Os certificados recebidos são apresentados aos
novos pares em futuras transações, funcionando como as “credenciais” de seu portador.
Assim, para cada veı́culo promovido a confiável, o receptor gera e envia uma qualificação
atestando a confiabilidade daquele membro da rede. Dados os problemas de desconexões
existentes nas VANETs, uma qualificação pode demorar horas, ou até mesmo dias para
chegar ao seu destino. Assim, a aplicação do modelo armazenagem-e-repasse, utilizado
pelas redes DTN para o encaminhamento de mensagens, surge como uma solução aos
possı́veis atrasos existentes durante o roteamento de qualificações.

As qualificações recebidas por um veı́culo devem ser adicionadas às mensagens
de dados por ele geradas. Veremos na Subseção 3.1 que essas qualificações anexadas têm
pesos diferenciados no mecanismo de decisão executado pelo receptor das informações.
Para evitar uma sobrecarga muito grande na rede, apenas um determinado número de
qualificações deve ser adicionado.

A fim de potencializar o compartilhamento de opiniões, veı́culos que transitaram
pela área de reconhecimento de um evento qualificam também outros nós responsáveis por
mensagens que corroboram com as impressões por eles experimentadas. Como apenas
opiniões positivas são disseminadas, não existe a possibilidade de ataques ao RMDTV
nos quais nós maliciosos objetivam denegrir a imagem de veı́culos cooperativos.

3.1. Processo de Decisão
A tomada de decisão sobre um evento pode acontecer em dois momentos distintos. No
primeiro, durante a fase de coleta de dados, o veı́culo recebe uma mensagem originária de
uma fonte considerada confiável. Neste caso, as informações recebidas são consideradas
evidência suficiente da existência ou revogação do evento e a decisão é baseada apenas
nesses dados. O segundo momento acontece quando o veı́culo atinge a área de decisão
daquele evento sem receber mensagens geradas por fontes confiáveis. Nesta situação, a
decisão deve ser tomada imediatamente após a entrada na área de decisão do evento, a
partir do uso das mensagens cujas fontes são consideradas desconhecidas pelo veı́culo.

Neste trabalho, o método de decisão utilizado foi o Maioria das últimas x men-
sagens considerando um limite inferior, definido em [Ostermaier et al. 2007]. Nele, o
veı́culo utiliza apenas as últimas x mensagens recebidas com informações sobre o evento.
Entretanto, existe também um limite inferior, de forma que o mecanismo de votação só
é utilizado caso o nó receba ao menos um determinado número de mensagens. Quando
esse mı́nimo de opiniões não é atingido, o veı́culo sempre se decide pela negação do
evento. Essa opção é justificada pelas possı́veis conseqüências resultantes de decisões
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falso negativas e falso positivas. Enquanto nas primeiras o veı́culo normalmente não al-
tera sua velocidade ou rota, nas segundas o motorista pode acabar reduzindo a velocidade
do veı́culo (por exemplo, em situações de proximidade a um acidente), o que aumenta o
risco de colisões caso algum dos próximos veı́culos da via, possuindo quantidade de dados
suficiente para executar o processo de decisão, se decida pela inexistência do evento.

A partir das situações descritas, nomeamos as decisões tomadas por um veı́culo
como decisões indicadas e decisões forçadas. Enquanto as primeiras são resultado da
execução do mecanismo de votação, as segundas ocorrem quando o veı́culo não recebe o
número mı́nimo de mensagens para a execução deste mecanismo.

Algoritmo 1: Algoritmo de tomada de decisão
Entrada: Conjunto M de Mensagens com dados sobre o Evento E
//inicialização de variáveis1
for M0 to Mmax do2

if Mi informou a existência de E then3
votosExistenciaEvento←− votosExistenciaEvento+ 14
totalQualifConhecExist←− totalQualifConhecExist+ObterQualifConhec(Mi)5
totalQualifDesconhecExist←−6
totalQualifDesconhecExist+ObterQualifDesconhec(Mi)

end7
else if Mi informou a revogação de E then8

votosRevogacaoEvento←− votosRevogacaoEvento+ 19
totalQualifConhecRevog ←− totalQualifConhecRevog +ObterQualifConhec(Mi)10
totalQualifDesconhecRevog ←−11
totalQualifDesconhecRevog +ObterQualifDesconhec(Mi)

end12
end13

if votosExistenciaEvento+ votosRevogacaoEvento ≥ THRESHOLD MININO DECISAO then14
if votosExistenciaEvento > votosRevogacaoEvento then15

DefineOpiniaoExistenciaEvento(E, true)16
end17
else if votosExistenciaEvento < votosRevogacaoEvento then18

DefineOpiniaoExistenciaEvento(E, false)19
end20
else if votosExistenciaEvento+ totalQualifConhecExist >21
votosRevogacaoEvento+ totalQualifConhecRevog then

DefineOpiniaoExistenciaEvento(E, true)22
end23
else if votosExistenciaEvento+ totalQualifConhecExist <24
votosRevogacaoEvento+ totalQualifConhecRevog then

DefineOpiniaoExistenciaEvento(E, false)25
end26
else if votosExistenciaEvento+ totalQualifConhecExist+ totalQualifDesconhecExist >27
votosRevogacaoEvento+ totalQualifConhecRevog + totalQualifDesconhecRevog then

DefineOpiniaoExistenciaEvento(E, true)28
end29
else if votosExistenciaEvento+ totalQualifConhecExist+ totalQualifDesconhecExist <30
votosRevogacaoEvento+ totalQualifConhecRevog + totalQualifDesconhecRevog then

DefineOpiniaoExistenciaEvento(E, false)31
end32
else33

DefineOpiniaoExistenciaEvento(E, false)34
end35

end36
else37

//decisão forçada38
DefineOpiniaoExistenciaEvento(E, false)39

end40

O algoritmo 1 mostra a adição do RMDTV ao método Maioria das últimas x
mensagens considerando um limite inferior. Primeiramente, para cada mensagem rece-
bida, o veı́culo determina o tipo de impressão nela contida (confirmação ou revogação
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do evento). Além disso, as qualificações apresentadas pelos emissores dessas mensagens
são divididas em 2 tipos: qualificações assinadas por fontes confiáveis e por fontes des-
conhecidas. As qualificações assinadas por fontes maliciosas são descartadas. A soma
absoluta dos parâmetros considerados é calculada. Se o veı́culo não recebeu a quanti-
dade mı́nima de informações, definida como THRESHOLD MININO DECISAO, decide
então de maneira forçada pela inexistência do evento. Se essa condição for atendida, é
feito um comparativo entre a soma de mensagens informando sobre o evento e a soma da-
quelas revogando sua existência. Se alguma delas for maioria, a decisão é tomada. Caso
contrário, são consideradas as somas das qualificações adicionadas às mensagens por suas
fontes. Em um primeiro momento apenas os somatórios das qualificações assinadas por
nós confiáveis são utilizados. Se isso não for suficiente, o mecanismo faz uso também da-
quelas qualificações cujos emissores são desconhecidos do receptor. Na impossibilidade
de tomar uma decisão baseada nos dados recebidos, o veı́culo se decide pela inexistência
do evento, pelo mesmo motivo descrito anteriormente para as decisões forçadas. Toda-
via, essa decisão é considerada pelo RMDTV como uma decisão indicada, haja vista que
houve influência das informações recebidas em sua escolha.

3.2. Mensagens

Em uma aplicação LDW, as mensagens enviadas devem conter ao menos informações
como identidade da origem, horário de geração e dados especı́ficos sobre o evento obser-
vado, como por exemplo, seu local de ocorrência. Assim, cada mensagem é identificada
de forma única e o veı́culo pode calcular a distância entre sua posição atual e o evento
relatado. O RMDTV necessita, além da alteração do formato de uma mensagem de da-
dos básica, da especificação de um novo tipo de mensagem, a mensagem de qualificação,
utilizada no envio de qualificações aos nós considerados confiáveis por seus pares.

Neste trabalho, consideramos que cada veı́culo V tem sua identidade definida
de forma única no inı́cio da rede. Além disso, ele recebe da Autoridade Certificadora
(AC) seu par de chaves (pública e privada) correspondente e um certificado, validando
sua chave pública. Utilizamos o Algoritmo de Curvas Elı́pticas (Elliptic Curve Digital
Signature Algorithm - ECDSA) [Johnson et al. 2001] como solução de criptografia, uma
vez que ele é mais leve que o RSA, entretanto sem comprometer a segurança da rede.
Essa infraestrutura garante a segurança das mensagens enviadas, como veremos abaixo.

3.2.1. Mensagem de Dados

As mensagens com dados sobre eventos existentes na via são geradas apenas pelos
veı́culos que transitaram pela área de reconhecimento do respectivo evento. Como tais
mensagens são retransmitidas pelos receptores circulando pela área de disseminação da-
quele evento, é preciso garantir a integridade das informações, a fim de evitar ataques
de adulteração de dados. Logo, o veı́culo deve assinar cada mensagem de dados por ele
gerada, utilizando sua chave privada, antes de enviá-la pela rede. Além disso, o certifi-
cado emitido pela AC, que é simplesmente a assinatura da AC sobre a chave pública do
veı́culo, também é adicionado. Assim, o formato de uma mensagem de dados é dado por:

M,SigPrKV
(M), CertAC(PuKV )

onde M é a mensagem propriamente dita, SigPrKv(M) é a assinatura de V sobre
M e CertAC(PuKv) é o certificado da chave pública de V .
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Para ler o conteúdo de M , cada receptor dessa mensagem deve extrair e verificar
a chave pública de V , utilizando a chave pública da AC, para depois verificar a assinatura
de V utilizando a chave pública certificada.

Em cada mensagem de dados enviada, V deve acrescentar um determinado
número de qualificações por ele recebidas e que ainda não expiraram, no intuito de
reforçar a confiabilidade de suas informações. Essas qualificações discutidas abaixo.

3.2.2. Mensagem de Qualificação

As qualificações emitidas pelos veı́culos devem ser enviadas pela rede em direção ao seu
destino, uma vez que cada nó é o responsável pelo armazenamento das qualificações por
ele recebidas. Este encaminhamento é realizado apenas através de membros considerados
totalmente confiáveis pela aplicação. Assim, a sobrecarga criada é menor e a efetividade
de ataques de descarte desse tipo de mensagem é reduzida.

Uma vez que os dados de uma mensagem de qualificação também devem ter a
integridade garantida, seu formato é dado por:

Vq|T, SigPrKV
(Vq|T ), CertAC(PuKV )

onde Vq é a identidade do veı́culo a ser qualificado, T é o horário de geração
dessa qualificação, | é o operador de concatenação de dados, V é o veı́culo qualificador
de Vq, SigPrKV

(Vq|T ) é a qualificação emitida, na forma de uma assinatura de V sobre a
identidade de Vq, concatenada com o horário de geração, eCertAC(PuKV ) é o certificado
da chave pública de V .

Cada receptor de uma mensagem de dados gerada por Vq deve validar as
qualificações por ele apresentadas. Logo, Vq adiciona também CertAC(PuKV ) a essas
mensagens, já que não é possı́vel garantir que todos os veı́culos da rede possuam a chave
pública de V , condição necessária para a validação das qualificações por ele emitidas.

4. Avaliação de Desempenho
O simulador escolhido para a avaliação de desempenho do RMDTV foi o Opportunistic
Networking Environment - ONE [Keränen et al. 2009]. O ONE simula um modelo de
comunicação tolerante a interrupções, no qual os nós seguem o paradigma armazenar-
transportar-repassar mensagens (store-carry-forward), mantendo-as em um buffer até que
exista uma oportunidade para o repasse dos dados.

4.1. Caracterização da simulação

As simulações foram executadas em uma seção de aproximadamente 55 km2 do mapa
digital de Belo Horizonte, mostrado na Figura 2, englobando um dos principais corredores
da cidade, a Avenida Presidente Antônio Carlos, por onde circulam diariamente milhares
de veı́culos, resultando em vários congestionamentos.

Utilizamos 300 carros, movendo-se de acordo com o Working Day Movement -
WDM [Ekman et al. 2008], um modelo de mobilidade que simula um dia comum na vida
de pessoas que acordam pela manhã, seguem para o trabalho, onde permanecem até o
fim da tarde, quando então, seguem para algum ponto de atividade noturna ou retornam
diretamente para casa. Adicionamos à rede 6 ônibus (equivalente a 2% do total de carros),
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que circulam ininterruptamente por uma rota pré-definida, e uma estação base, disposta
ao lado da referida avenida, mais ou menos em seu ponto médio.

O tempo de simulação foi o equivalente a vinte dias. Utilizamos os valores de
200m para alcance de rádio e 1Mbps para largura de banda. Assim como nos trabalhos
disponı́veis na literatura, não consideramos restrições de armazenamento de dados.

Figura 2. Mapa digital de Belo Horizonte e a representação gráfica no ONE

As regiões onde as pessoas moram, trabalham e realizam atividades noturnas, defi-
nidas no WDM, estão marcadas na Figura 2. Criamos dois grupos de nós da rede, entre os
quais dividimos os 300 carros simulados na proporção de 60% e 40%, respectivamente,
respeitando assim a tendência atual das pessoas viverem em lugares mais afastados do
centro das grandes cidades (região 6). Essas definições são sumarizadas na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição dos veı́culos entre as regiões da Figura 2
Percentual veı́culos Moradia Trabalho Atividade Noturna

Grupo 1 60% 1 ou 2 6 8
Grupo 2 40% 3 ou 4 5 7

Para cada nó foi definido um horário padrão, escolhido aleatoriamente entre
7h30min e 9h30min, indicando o inı́cio diário do percurso casa-trabalho. Permitimos um
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atraso ou adiantamento de até quinze minutos nesse horário, calculado aleatoriamente,
em cada dia. Uma vez em seu local de trabalho, os nós lá permanecem durante oito horas.
Após esse perı́odo, cada nó decide, com probabilidades de 80% e 20% respectivamente,
entre seguir direto para casa ou realizar alguma atividade noturna, com duração de uma a
três horas. Em casa, os nós dormem até o horário de seguir para o trabalho novamente.

Nos trajetos realizados, os carros e ônibus se movem com velocidades entre
30km/h e 60km/h, valores compatı́veis com aqueles permitidos nas avenidas de Belo Ho-
rizonte. Além disso, semáforos foram dispostos em alguns cruzamentos (Figura 2). Cada
semáforo permanece aberto, e posteriormente fechado, por exatamente 125 segundos si-
mulados, tempo esse igual à média real dos semáforos da cidade. [BHTRANS 2009].

Foram considerados dois eventos dentro da área simulada, identificados na Figura
2. Enquanto o evento 1 simula a existência de um congestionamento no sentido bairro-
centro, o evento 2 indica um congestionamento no sentido centro-bairro. As probabili-
dades de ocorrência são sumarizadas na Tabela 2. Essas probabilidades são baseadas no
fato de que pela manhã existem mais veı́culos se deslocando no sentido bairro-centro, en-
quanto a tarde essa situação se inverte. Além disso, consideramos também a possibilidade
de ocorrência de problemas de tráfego fora dos horários de rush.

Tabela 2. Probabilidade de ocorrência dos eventos ao longo do dia
8h - 9h 17h - 18h Outros horários

Evento 1 80% 20% 20%
Evento 2 20% 80% 20%

Como informações sobre as condições do tráfego em prováveis pontos de conges-
tionamento sempre interessam aos membros de uma VANET, qualquer veı́culo, ao atin-
gir a área de reconhecimento de um dos eventos, gera uma mensagem informando se o
trânsito está livre ou congestionado naquele ponto. As mensagens geradas expiram trinta
minutos após sua criação. Os raios das áreas de reconhecimento, decisão e disseminação
ao redor dos eventos foram, respectivamente, 50m, 300m e 700m.

As qualificações emitidas e o histórico de comportamento dos nós, armazenado
nas listas de confiabilidade locais, são válidos durante todo o perı́odo simulado. A quanti-
dade de qualificações adicionadas às mensagens de dados foi limitada a no máximo vinte
ou seja, média de uma por dia simulado.

De forma a garantir uma baixa sobrecarga gerada pelo tráfego das mensagens de
qualificação, estas só podem ser encaminhadas diretamente ao seu destino final ou para
os membros considerados a priori confiáveis pelos nós da rede (ônibus e a estação base).

Assim como em [Ostermaier et al. 2007], o número máximo de mensagens uti-
lizadas pelo Maioria das últimas x mensagens considerando um limite inferior foi 22,
enquanto o número mı́nimo de opiniões para a execução do método foi fixado em 3.

Os intrusos presentes na rede, ao adentrarem na área de reconhecimento de um
evento, executam ataques do tipo alarmes trocados, ou seja, geram mensagens invertendo
a situação atual daquele evento. Assim, em caso de tráfego livre, informam a existência
de um congestionamento e vice versa.

Nossa avaliação se concentrou em comparar o desempenho entre duas redes: uma
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Figura 3. Influência dos intrusos no percentual total de decisões erradas

utilizando o RMDTV como mecanismo de reputação e outra na qual nenhum mecanismo
é utilizado. Comparamos o desempenho das duas redes quanto ao percentual de decisões
erradas tomadas pelos veı́culos, onde entende-se por decisão errada o fato de o veı́culo se
decidir por uma situação diferente daquela atualmente existente na via. Todos os resulta-
dos apresentados possuem 90% de intervalo de confiança. Cada simulação foi executada
com oito sementes diferentes.

4.2. Resultados e Análises
Nas simulações realizadas, partimos de um cenário sem intrusos, finalizando com uma
situação onde 50% dos carros existentes são inimigos, aumentando esse percentual a taxas
de 10%. Os resultados obtidos são analisados a partir do percentual total de decisões
erradas tomadas pelos nós e também a partir das variações diárias dessas decisões.

4.2.1. Percentual Geral de Decisões Erradas
O gráfico da Figura 3 mostra o desempenho geral das redes com e sem a execução do
RMDTV. Podemos perceber que existe uma relação quase linear entre o percentual de
intrusos e de decisões erradas. A rede executando o RMDTV possui um desempenho
melhor que a rede sem reputação em todos os cenários simulados. Considerando-se os
pontos médios, essa melhoria varia entre 14% (sem intrusos) e 45% (50% de intrusos).

4.2.2. Variação Diária das Decisões Erradas
Os gráficos da Figura 4 mostram o percentual de erros diários na rede com e sem a
execução do RMDTV, com percentuais de 0%, 10%, 30% e 50% de intrusos na rede.

Podemos observar alternâncias diárias, tanto positivas quanto negativas, no per-
centual de decisões erradas. Tais alternâncias são fruto das variações simuladas no horário
padrão em que cada veı́culo sai de casa diariamente. Assim, da mesma forma que essa
variação pode fazer com que um veı́culo encontre mais nós cooperativos em um dia, pode
implicar também, de maneira oposta, no estabelecimento de conexões com uma maioria
de nós maliciosos, no dia seguinte.

A rede com reputação apresentou melhores resultados durante todo o tempo si-
mulado, para todos os percentuais de intrusos. Além disso, percebemos uma evolução no
distanciamento entre as curvas proporcional ao percentual de intrusos, corroborando o re-
sultado mostrado na Figura 3. Abaixo, discutimos alguns pontos importantes observados.
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Figura 4. Percentual diário de decisões erradas na rede

A existência de decisões erradas, mesmo na ausência de intrusos, é fruto do di-
namismo dos eventos, pois uma vez que haja alguma alteração no estado de um evento,
ainda existem muitas mensagens circulando pela rede informando seu estado anterior. En-
tretanto, o melhor resultado da rede com reputação mesmo nessa situação é fruto de uma
tomada de decisão mais ágil quando o RMDTV é executado. Para que um veı́culo execu-
tando o RMDTV tome sua decisão acerca de um evento, basta que ele receba informações
geradas por uma fonte confiável. Já em redes sem uso de reputação, o veı́culo coleta
informações sobre o evento até atingir sua área de decisão. Como durante essa coleta po-
dem ocorrer mudanças no estado do evento, a decisão tomada pode ser influenciada por
mensagens desatualizadas. Isso acontece até que o sistema se estabilize novamente.

A existência de um percentual menor de erros desde o primeiro dia de simulação,
quando ainda não existem relações de confiança entre os veı́culos, é justificada pela
presença dos ônibus, considerados sempre confiáveis, circulando pela área simulada.

5. Trabalhos Relacionados

Mecanismos de reputação em MANETs geralmente consideram a existência de caminhos
fim-a-fim a todo o momento entre quaisquer dois membros da rede. Assim, é possı́vel
aguardar a confirmação de término de um serviço solicitado antes de atualizar a reputação
dos responsáveis por sua execução [Dewan et al. 2004]. Existem ainda propostas que con-
sideram apenas suaves alterações na topologia da rede ao longo do tempo, de forma que
o compartilhamento de opiniões entre pequenos grupos seja suficiente definir a reputação
dos nós. [Buchegger and Le Boudec 2004]).

Como em VANETs tais considerações não podem ser garantidas, dadas as grandes
velocidades de deslocamento dos veı́culos na rede, devem ser desenvolvidas soluções
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próprias para esses cenários, nas quais suas particularidades são respeitadas.

Em [Dotzer et al. 2005] cada veı́culo adiciona sua opinião sobre a veracidade das
mensagens por ele recebidas e encaminhadas em uma aplicação LDW. Todavia, em re-
des esparsas, a quantidade de opiniões contidas em uma mensagem recebida pode ser
extremamente baixa, de forma que mensagens geradas por veı́culos cooperativos tenham
o mesmo peso que aquelas geradas por intrusos.

Na proposta de [Wang and Chigan 2007] a mensagem é enviada salto a salto
acompanhada de um token validando sua integridade. Assim, a aceitação de seus da-
dos é dependente do conteúdo do token. A proposta não se preocupa com a correção da
mensagem em si, mas apenas com sua adulteração no roteamento, possibilitando então
que mensagens geradas por nós maliciosos sejam disseminadas normalmente pela rede.

[Ostermaier et al. 2007] apresentam um esquema baseado em votos para aumentar
a segurança das decisões tomadas pelos veı́culos em aplicações LDW. Dentre os quatro
métodos avaliados, o Maioria das últimas x mensagens considerando um limite inferior
foi o responsável pelos resultados mais significativos. Como o conceito de reputação não
é aplicado, nós maliciosos podem executar seus ataques livremente, na certeza de que
suas mensagens serão sempre consideradas no processo de decisão de outros veı́culos,
uma vez que não existem retaliações ao seu mau comportamento.

No trabalho de [Patwardhan et al. 2006] a reputação dos nós da rede é baseada
apenas nos históricos de comportamento armazenados localmente. Como esses dados
não são compartilhados, existe uma demora considerável no processo de estabelecimento
de relações de confiança e detecção de intrusos.

O mecanismo de reputação proposto, chamado RMDTV, faz uso do método Mai-
oria das últimas x mensagens considerando um limite inferior para a tomada de decisões
em aplicações LDW. Validações posteriores dessas decisões permitem a identificação de
nós cooperativos e maliciosos. Com o armazenamento de dados históricos sobre o com-
portamento dos veı́culos, é possı́vel o reconhecimento prévio e a exclusão de dados ge-
rados por nós tidos como maliciosos. O compartilhamento de experiências, realizado na
forma de qualificações assinadas digitalmente, aumenta a robustez do RMDTV, além de
permitir o estabelecimento de relações de confiança antes mesmo do inı́cio de transações.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste trabalho, propusemos um mecanismo de reputação para redes veiculares, o
RMDTV, que possibilita aos nós da rede atestar a confiabilidade das informações emitidas
por outros participantes. Esse mecanismo faz uso de qualificações emitidas por terceiros
e roteadas pela rede mesmo sob condições de desconectividade, aliadas às experiências
que o próprio nó teve com os emissores dessas qualificações.

Analisamos desempenho do RMDTV em uma VANET executando uma aplicação
distribuı́da de segurança, na qual seus membros trocavam mensagens informando as
condições de tráfego em pontos especı́ficos da cidade. Os resultados obtidos mostra-
ram que o RMDTV é capaz aumentar consideravelmente a resiliência de redes veiculares
sujeitas a ataques do tipo alarmes trocados, em comparação com cenários onde nenhum
mecanismo de reputação é utilizado.

É possı́vel continuar o desenvolvimento do RMDTV alterando a forma de
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classificação dos nós em confiáveis ou intrusos. Como mensagens enviadas por nós
confiáveis têm um peso muito grande no processo de decisão, enquanto aquelas envia-
das por intrusos são simplesmente descartadas, acreditamos que a definição de funções
de promoção e rebaixamento progressivos pode aumentar o desempenho do sistema, uma
vez que a quantidade de membros promovidos a confiáveis ou rebaixados a intrusos erro-
neamente tende a diminuir consideravelmente.

Referências
BHTRANS (2009). Empresa de transportes e trânsito de belo horizonte. http://www.
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Abstract. This paper discusses the rate resource allocation with power con-
straint in multiple access multi-class networks under heuristic optimization per-
spective. Multirate users associated with different types of traffic are aggregated
to distinct user’ classes, with the assurance of minimum target rate allocation
per user and QoS. Therein, single-objective optimization (SOO) methodology
under swarm intelligence approach was carried out aiming to achieve promis-
ing performance-complexity tradeoffs. The results are promising in terms of sum
rate maximization while simultaneously minimizing the total power allocated to
the multirate mobile terminals is minimized.

1. Introduction
The code division multiple access (CDMA) networks increasingly gain prominence in
the scenario of multiple access networks, due to its flexible resource allocation, high
spectrum efficiency and soft capacity [Al-Hezmi et al. 2007]. In the current telecom-
munications scenario, companies must deal with spectrum scarcity, power consumption
issues and quality of service (QoS) requirements, associated with minimum rates, maxi-
mum allowed delay, and so on. In order to satisfy consumers necessities, while keeping
companies’ profits the resource allocation issues, mainly the spectrum and power1 allo-
cation, in these networks must be optimized. Thus, many researchers have been seeking
resource allocation algorithms that could be easily applied to CDMA systems with high
performance guarantee, i.e. low complexity combined with high solution quality.

In this paper, optimization approach based on particle swarm intelligence is inves-
tigated in order to efficiently solve the rate allocation problem (throughput maximization)
with power constraint in multiclass DS/CDMA wireless networks, which show different
quality of service requirements (QoS), related to different user classes, making the re-
source allocation optimization procedure a more challenging problem. Furthermore, a
rigorous and extensive analysis for the input parameters of proposed heuristic algorithm
solution were carried out. It is important to note that swarm intelligence was chose due

1Power allocation procedures imply in battery autonomy improvement.
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to its low computational complexity and less input parameters when compared to other
evolutionary algorithms, e.g. genetic algorithms, and its high capacity to scape from local
optima.

This paper is organized as follows. In Section 2 an overview of the classical solu-
tion for the power control problem, how it is adapted to multirate scenarios, as well as an
explanation of the throughput maximization multirate problem is given. In Section 3 the
rate allocation based on swarm optimization approach is discussed. Single-objective opti-
mization (SOO) criteria for throughput maximization using PSO algorithm are analyzed.
Numerical results with corresponding simulation parameters setup are treated in Section
4. Finally, the conclusions are offered in Section 5.

1.1. Related Work

In the current telecommunications scenario, a lot of efforts in terms of research and new
algorithms has been spent in order to satisfy the new telecommunication services require-
ments, such as growing capacity, availability, mobility, and multiclass services (i.e., mul-
tirate users) with different quality of service (QoS). Hence, inspired by this scenario,
a different optimization approach based on heuristic procedures has been investigated.
The application of heuristic optimization to the power allocation in CDMA systems was
discussed in [Moustafa et al. 2000, Elkamchouchi et al. 2007]. In [Moustafa et al.
2001, Moustafa et al. 2000], a genetic approach, named genetic algorithm for mobiles
equilibrium (GAME), was considered in order to control two main resources in a wire-
less network: bit rate and corresponding transmitting power level from mobile terminals.
The basic idea is that all the mobile terminals have to harmonize their rate and power ac-
cording to their location, QoS, and density. However, due to the centralized nature of the
power-rate allocation problem and the complexity aspects, the GAME algorithm is suit-
able to be implemented in the base station only, which forwards the controlling signals to
the mobile terminals.

Another heuristic solution that solve efficiently the power allocation problem,
while resulting in lower computational complexity than genetic schemes, involves the
swarm intelligence principle. In [Elkamchouchi et al. 2007], particle swarm optimiza-
tion (PSO) algorithm was used to solve the power allocation problem, while in [Zielinski
et al. 2009] the power control scheme with PSO was associated with parallel interference
cancelation multiuser detector.

From another perspective, the classical power allocation problem in wireless net-
works, posed two decades ago, has been analyzed and investigated over the years and
many algorithms were proposed to solve this specific problem. One of these algorithms
was proposed by Foschini and Miljanic [Foschini and Miljanic 1993], and can be consid-
ered foundation of many well-known distributed power control algorithms (DPCA).

More recently, many researchers have proposed new algorithms to solve the re-
source allocation problem in wireless networks. A distributed power control algorithm
for the downlink of multiclass wireless networks was proposed in [Lee et al. 2005]. Also,
under specific scenario of interference-limited networks, a power allocation algorithm to
achieve global optimality in weighted throughput maximization based on multiplicative
linear fractional programming (MLFP) was proposed in [Li Ping Qian 2009]. Moreover,
in [Dai et al. 2009] the goal is to maximize the fairness between users in the uplink of
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CDMA systems, satisfying different QoS requirements.

In [Gross et al. 2006] the Verhulst mathematical model, initially designed to de-
scribe population growth of biological species with food and physical space restriction,
was adapted to a single rate DS/CDMA system DPCA. The work was the first to propose
a Verhulst equilibrium equation adaptation to resource allocation problems in DS/CDMA
networks.

2. Power-Rate Allocation Problem

In a multiple access system, such as DS/CDMA, the power control problem is of great
importance in order to achieve relevant system capacity2 and throughput. The power
allocation issue can be solved by finding the best vector that contains the minimum power
to be assigned in the next time slot to each active user, in order to achieve the minimum
quality of service (QoS) through the minimum carrier to interference ratio (CIR).

In multirate multiple access wireless communications networks, the bit error rate
(BER) is often used as a QoS measure and, since the BER is directly linked to the signal
to interference plus noise ratio (SNIR), we are able to use the SNIR parameter as the QoS
measurement. Hence, associating the SNIR to the CIR at time slot n results:

δi[n] =
Rc

Ri[n]
× Γi[n], n = 0, 1, . . . N (1)

where δi[n] is the SNIR of user i at the nth iteration, Rc is the chip rate and approximately
equal to the system’s spreading bandwidth; Ri[n] is the data rate for user i, Γi[n] is the
CIR for user i at iteration n, and N is the maximal number of iterations.

In multirate DS/CDMA systems with multiple processing gains (MPG), where
each user class has a different processing gain G > 1, defined as a function of the chip
rate by:

G`
i =

Rc

R`
i

, ` = 1, 2, . . . , L, (2)

where L is the number of total user’s classes defined in the system (voice, data, video).
Hence, in MPG-DS/CDMA multiple access systems, the SNIR and CIR for the `th user’s
class are related to the processing gain of that service class: δ`

i = G`
i × Γi.

From (1) we are able to calculate the data rate for user i at iteration n:

Ri[n] =
Rc

δi[n]
× Γi[n], n = 0, 1, . . . , N (3)

The CIR for the ith user can be calculated as [Gross et al. 2006, Elmusrati and
Koivo 2003]:

Γi[n] =
pi[n]gii[n]

K∑
j=1
j 6=i

pj[n]gij[n] + σ2

, i = 1, . . . , K (4)

2In this paper the term capacity is employed to express the total number of active users in the system.
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where pi[n] is the power allocated to the ith user at iteration n and is bounded by Pmax,
the channel gain (including path loss, fading and shadowing effects) between user j and
user (or base station) i is identified by gij , K is the number of active users in the system
(considering all user’s classes), and σ2

i = σ2
j = σ2 is the average power of the additive

white Gaussian noise (AWGN) at the input of ith receiver, admitted identical for all users.
Therefore, in DS/CDMA multirate systems the CIR relation to achieve the target rate can
be calculated to each user class as follows [Elmusrati et al. 2008]:

Γ`
min =

R`
minδ

∗

Rc

, ` = 1 · · ·L (5)

where Γ`
min and R`

min is the minimum CIR and minimum user rate3 associated to the
`th user class, respectively, δ∗ is the minimum (or target) signal to noise ratio (SNR) to
achieve minimum acceptable BER (or QoS). Besides, the power allocated to the kth user
belonging to the `th class at nth iteration is:

p`
k[n], k = 1 · · ·K`; ` = 1 · · ·L. (6)

Hence, the total number of active users in the system is given by K = K1 ∪ . . . ∪K` ∪
. . . ∪ KL. Note that indexes associated to the K users are obtained by concatenation of
ascending rates from different user’s classes. Thus, K1 identifies the lowest user’s rate
class, and KL the highest.

The K × K channel gain matrix, considering path loss, shadowing and fading
effects, between user j and user i (or base station) is given by:

G =




g11 g12 · · · g1K

g21 g22 · · · g2K
...

... . . . ...
gK1 gK2 · · · gKK


 , (7)

which could be assumed static or even dynamically changing over the optimization win-
dow (T time slots).

Assuming multirate user classes, we are able to adapt the classical power con-
trol problem to achieve the target rates for each user, simply using the Shannon capacity
relation between minimum CIR and target rate in each user class, resulting:

Γ`
k,min = 2

R`
k,min
Rc − 1 = 2r`

k,min − 1 (8)

where r`
i,min is the normalized minimum capacity for the kth user from `th user class, ex-

pressed by bits/sec/Hz. This equation can be obtained directly from the Shannon capacity
equation:

ri,min(p) = log2 [1 + Γi,min(p)] (9)

Now, considering a K ×K interference matrix B, with

Bij =





0, i = j;
Γi,mingji

gii

, i 6= j;
(10)

3Or target rate, for single (fixed) rate systems.
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where Γi,min can be obtained from (5), taking into account each rate class requirement and
the column vector u = [u1, u2, . . . , uK ]T , with elements:

ui =
Γi,minσ

2
i

gii

, (11)

we can obtain the analytical optimal power vector allocation p∗ = [p1, p2, . . . , pK ]T sim-
ply by matrix inversion as:

p∗ = (I−B)−1 u (12)

if and only if the maximum eigenvalue of B is smaller than 1 [Seneta 1981]; I is the
K × K identity matrix. In this situation, the power control problem shows a feasible
solution.

2.1. Throughput Maximization for Multirate Systems under Power Constraint

The aiming herein is to incorporate multirate criterion with throughput maximization for
users with different QoS, while the power consumption constraint at mobile terminals
is bounded by a specific value at each user. As a result, the optimization problem can
be formulated as a special case of generalized linear fractional programming (GLFP)
[Phuong and Tuy 2003]. So, the following optimization problem can be posed:

max
K∏

i=1

[
fi(p)

gi(p)

]wi

(13)

s.t. 0 < p`
i ≤ Pmax;

fi(p)

gi(p)
≥ 2r`

i,min , ∀i ∈ K`, and ∀ ` = 1, 2, · · ·L

where r`
i,min ≥ 0 is the minimum normalized (by CDMA system bandwidth, Rc) data

rate requirement of ith link, including the zero-rate constraint case; and wi > 0 is the
priory weight for the ith user to transmit with minimum data rate and QoS guarantees,
assumed normalized, so that

∑K
i=1 wi = 1. Moreover, note that the second constraint in

(13) is obtained directly from (8), (4), and (1), where the minimum data rate constraints
was transformed into minimum SNIR constraints through Shannon capacity equation:

Ri = Rc log2


1 + θBERiG`

i × pigii ×
(

K∑

j 6=i

pjgij + σ2

)−1

 , (14)

for i = 1, . . . , K, with θBERi = − 1.5
log(5BERi)

, BERi is the maximal allowed bit error rate
for user i,

fi(p) = θBERiG`
i × pigii +

K∑
j=1
j 6=i

pjgij + σ2, and gi(p) =
K∑

j=1
j 6=i

pjgij + σ2 (15)

for i = 1, . . . , K. The objective function in (13) is a product of exponentiated linear frac-
tional functions, and the function ΠK

i=1(zi)
wi is an increasing function on K-dimensional
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nonnegative real domain [Li Ping Qian 2009]. Furthermore, the optimization problem
(13) can be rewritten using the basic property of the logarithmic function, resulting:

J(p) = max
K∑

i=1

wi [log2 fi(p)− log2 gi(p)] = max
K∑

i=1

wi

[
f̃i(p)− g̃i(p)

]

s.t. 0 < p`
i ≤ Pmax; (16)

f̃i(p)− g̃i(p) ≥ r`
i,min, ∀i ∈ K`, ` = 1, 2, · · ·L

2.2. Quality of Solution × Convergence Speed

The quality of solution achieved by any iterative resource allocation procedure could be
measured by how close to the optimum solution is the found solution, and can be quan-
tified by means of the normalized squared error (NSE) when equilibrium is reached. For
power allocation problem, the NSE definition is given by:

NSE[n] = E

[
‖p[n]− p∗‖2

‖p∗‖2

]
, (17)

where ‖ · ‖2 denotes the squared Euclidean distance to the origin, and E[·] the expectation
operator.

3. Particle Swarm Optimization Approach
In this section, a different approach for throughput maximization under power constraint
problems, described by (16) will be considered using swarm intelligence optimization
method [Kennedy and Eberhart 2001]. Single-objective optimization (SOO) approach
was adopted. The convexation of the original multi-class throughput maximization prob-
lem, obtained in (16), is employed hereafter as cost function for the PSO.

3.1. PSO Algorithm

Particle swarm optimization (PSO) was developed after some researchers have analyzed
birds behavior and discern that the advantage obtained through their group life could be
explored as a tool for a heuristic search. Considering this new concept of interaction
among individuals, in 1995 J. Kennedy and R. Eberhart developed a new heuristic search
based on a particle swarm [Kennedy and Eberhart 1995].

The PSO principle is the movement of a group of particles, randomly distributed in
the search space, each one with its own position and velocity. The position of each particle
is modified by the application of velocity in order to reach a better performance [Kennedy
and Eberhart 1995]. The interaction among particles is inserted in the calculation of
particle velocity. The problem described in (16) indicated an optimization developed in
the R set. Hence, in the PSO strategy, each power candidate-vector defined as pi[n], of
size4 K, is used for the velocity calculation of next iteration:

vi[n+1] = ω[n] ·vi[n]+φ1 ·Ui1 [n](pbest
i [n]−pi[n])+φ2 ·Ui2 [n](pbest

g [n]−pi[n]) (18)

4Remember, as defined previously, for multirate power optimization problem: K = K1 ∪ . . . ∪ K` ∪
. . . ∪KL.
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where ω[n] is the inertia weight of the previous velocity in the present speed calculation;
Ui1 [n] and Ui2 [n] are diagonal matrices with dimension K, and elements are random
variables with uniform distribution ∼ U ∈ [0, 1], generated for the ith particle at iteration
n = 1, 2, . . . , N ; pbest

g [n] and pbest
i [n] are the best global position and the best local po-

sitions found until the nth iteration, respectively; φ1 and φ2 are acceleration coefficients
regarding the best particles and the best global positions influences in the velocity update,
respectively.

The particle(s) selection for evolving under power-multirate adaptation strategy
is based on the lowest fitness values satisfying the constraints in (16). The ith particle’s
position at iteration n is a power candidate-vector pi[n] of size K × 1. The position of
each particle is updated using the new velocity vector (18) for that particle:

pi[n + 1] = pi[n] + vi[n + 1], i = 1, . . . , M (19)

The PSO algorithm consists of repeated application of the update velocity and
position update equations. A pseudo-code for the single-objective PSO power-multirate
allocation problem is presented in Algorithm 1.

Algorithm 1 SOO PSO Power-Multirate Allocation
Input: p, M , N , ω, φ1, φ2, Vm; Output: p∗
begin
1. initialize first population: n = 0;

P[0] ∼ U [Pmin; Pmax]
pbest

i [0] = pi[0] and pbest
g [0] = pmax;

vi[0] = 0: null initial velocity;
2. while n ≤ N

a. calculate J(pi[n]), ∀pi[n] ∈ P[n] using (16);
b. update velocity vi[n], i = 1, . . . , F , through (18);
c. update best positions:

for i = 1, . . . , M
if J(pi[n]) < J(pbest

i [n]) ∧Ri[n] ≥ ri,min,
pbest

i [n + 1] ← pi[n]
else pbest

i [n + 1] ← pbest
i [n]

end
if ∃ pi[n] such that

[
J(pi[n]) < J(pbest

g [n])
] ∧Ri[n] ≥ ri,min

∧ [J(pi[n]) ≤ J(pj [n]), ∀ j 6= i],
pbest

g [n + 1] ← pi[n]
else pbest

g [n + 1] ← pbest
g [n]

d. Evolve to a new swarm population P[n + 1], using (16);
e. set n = n + 1.

end
3. p∗ = pbest

g [N ].
end
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
p: power input vector, K × 1 dimension, uniformly distributed in ∼ U [Pmin;Pmax].
M : population size.
P = [p1, . . . ,pi, . . . ,pM ] particle population matrix, dimension K ×M .
N : maximum number of swarm iterations.
pmax: maximum power vector considering each mobile terminal rate class.

In order to reduce the likelihood that the particle might leave the search universe,
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maximum velocity Vm factor is added to the PSO model (18), which will be responsible
for limiting the velocity in the range [±Vm]. The adjustment of velocity allows the particle
to move in a continuous but constrained subspace, been simply accomplished by:

vi[n] = min {Vm; max {−Vm; vi[n]}} (20)

From (20) it’s clear that if |vi[n]| exceeds a positive constant value Vm specified by
the user, the ith particle’ velocity is assigned to be sign(vi[n])Vm, i.e. particles velocity
on each of K−dimension is clamped to a maximum magnitude Vm. If we could define
the search space by the bounds [Pmin; Pmax], then the value of Vm will be typically set so
that Vm = τ(Pmax − Pmin), where 0.1 ≤ τ ≤ 1.0, please refer to Chapter 1 within the
definition of reference [Nedjah and Mourelle 2006].

To elaborate further about the inertia weight we note that a relatively larger value
of w is helpful for global optimum, and lesser influenced by the best global and local
positions5, while a relatively smaller value for w is helpful for convergence, i.e., smaller
inertial weight encourages the local exploration as the particles are more attracted towards
pbest

i and pbest
g [Eberhart and Shi 2001, Shi and Eberhart 1998].

Hence, in order to achieve a balance between global and local search abilities, a
linear inertia weight decreasing with the algorithm evolving, having good global search
capability at beginning and good local search capability latter, was adopted herein:

w[n] = (winitial − wfinal) ·
(

N − n

N

)m

+ wfinal (21)

where winitial and wfinal is the initial and final weight inertia, respectively, winitial > wfinal,
N is the maximum number of iterations, and m ∈ [0.6; 1.4] is the nonlinear modulation
index [Chatterjee and Siarry 2006].

3.2. PSO Parameters Optimization

Simulation experiments were carried out in order to determine the suitable values for
the PSO input parameters, such as acceleration coefficients, φ1 and φ2, maximal velocity
factor, Vm, weight inertia, ω, and population size, M , regarding the throughput multirate
optimization problem.

Under discrete optimization problems, such as DS/CDMA multiuser detection, it
is known that fast PSO convergence without losing certain exploration and exploitation
capabilities could be obtained increasing the parameter φ2 [de Oliveira et al. 2006] while
holding φ1 into the low range values. However, for the continuous optimization prob-
lem investigated herein, numerical results presented in Section 4.1 indicate that after an
enough number of iterations (N ) for convergence, the maximization of cost function were
obtained within low values for both acceleration coefficients.

The Vm factor is then optimized. The diversity increases as the particle velocity
crosses the limits established by [±Vm]. The range of Vm determines the maximum change
one particle can take during iteration. Without inertial weight (w = 1), Eberhart and Shi

5Analogous to the idea of the phenomenon that it is difficult to diverge heavier objects in their flight
trajectory than the lighter ones.
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[Eberhart and Shi 2001] found that the maximum allowed velocity Vm is best set around
10 to 20% of the dynamic range of each particle dimension. The appropriate choose
of Vm avoids particles flying out of meaningful solution space. Herein, for multirate
DS/CDMA rate allocation problem, a non exhaustive search has indicated that the better
performance×complexity trade-off was obtained setting the maximal velocity factor value
to Vm = 0.2× (Pmax − Pmin).

For the inertial weight, ω, simulation results has confirmed that high values imply
in fast convergence, but this means a lack of search diversity, and the algorithm can easily
be trapped in some local optimum, whereas a small value for ω results in a slow conver-
gence due to excessive changes around a very small search space. In this work, it was
adopted a variable ω, as described in (21), but with m = 1, and initial and final weight
inertia setting up to winitial = 1 and wfinal = 0.01. Hence, the initial and final maximal
velocity excursion values were bounded through the initial and final linear inertia weight
multiplied by Vm, adopted as a percentage of the maximal and minimal power difference
values:

winitial×Vm = 0.2 (Pmax−Pmin), and wfinal×Vm = 0.002 (Pmax−Pmin) (22)

Finally, stopping criterion can be the maximum number of iterations (velocity
changes allowed for each particle) or reaching the minimum error threshold, e.g.:

∣∣∣∣
J [n]− J [n− 1]

J [n]

∣∣∣∣ < εstop (23)

where typically εstop ∈ [0.001; 0.01]. Alternately, if we want to evaluate the average
percent of success6, taken over T runs to arrive at the global optimum, and considering a
fixed number of iterations N , we can evaluate a convergence test. A test is considered to
be 100% successful if the following relation holds:

|J [N ]− J [p∗]| < ε1J [p∗] + ε2 (24)

where, J [p∗] is the global optimum of the objective function under consideration, J [N ]
is the optimum of the objective function obtained by the algorithm after N iterations, and
ε1, ε2 are accuracy coefficients, usually in the range [10−6; 10−2]. In this study we have
set T = 100 trials and ε1 = ε2 = 10−2.

4. Numerical Results
In order to validate the proposed swarm optimization approach in solving resource al-
location problems on multiple access CDMA wireless networks, simulations were car-
ried out through MatLab ver.7.3 platform, with system parameters indicated in Table 1.
In all simulation results discussed in this section, it was assumed a retangular multicell
geometry with a number of base station (BS) equal to 4 and mobile terminals (mt) uni-
formly distributed over 25Km2 area. Besides, the initial rate assignment for all multirate
users was admitted discretely and uniformly distributed over three chip rate submultiple,
Rmin = [ 1

128
; 1

32
; 1

16
]Rc [bps].

6In terms of the PSO algorithm achieves full convergence.
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Table 1. Multirate DS/CDMA system parameters
Parameters Adopted Values

DS/CDMA Power-Rate Allocation System
Noise Power Pn = −63 [dBm]
Chip rate Rc = 3.84× 106

Min. Signal-noise ratio SNRmin = 4 dB
Max. power per user Pmax ∈ [30, 35] [dBm]
Min. Power per user Pmin = SNRmin + Pn [dBm]
Time slot duration Tslot = 666.7µs or Rslot = 1500 slots/s
# mobile terminals K ∈ [5, 250]
# base station BS = 4
Cell geometry rectangular, with xcell = ycell = 5 Km
Mobile term. distrib. ∼ U [xcell, ycell]

Fading Channel Type
Path loss ∝ d−2

Shadowing uncorrelated log-normal, σ2 = 6 dB
Fading Rice: [0.6; 0.4]
Max. Doppler freq. fD max = 11.1 Hz
Time selectivity slow

User Types
# user classes L = 3 (voice, video, data)
User classes Rates Rmin = [ 1

128 ; 1
32 ; 1

16 ]Rc [bps]
User classes BER θBER = [5× 10−3; 5× 10−5; 5× 10−8]

Swarm Power-Rate Algorithm
Accel. Coefs. φ1 = 1 φ2 = 2
Max. veloc. factor Vm = 0.2× (Pmax − Pmin)
Weight inertia (linear decay) winitial = 1; wfinal = 0.01
Population Size M = K + 2
Max. # iterations N ∈ [500, 2000]

Simulation Parameter
Trials number T = 1000 samples

A number of mobile terminals ranging from K = 5 to 250 was considered, which
experiment slow fading channels, i.e., the following relation is always satisfied:

Tslot < (∆t)c (25)

where Tslot = R−1
slot is the time slot duration, Rslot is the transmitted power vector update

rate, and (∆t)c is the coherence time of the channel7. This condition is part of the SINR
estimation process, and it implies that each power updating accomplished by the DPCA
happens with rate of Rslot, assumed here equal to 1500 updates per second.

The optimization process J(p) in (16) should converge to the optimum point be-
fore each channel gain gij experiments significant changing. Note that satisfying (25) the
gain matrices remain approximately static during one convergence process interval, i.e.,
666.7µs.

In all of the simulations the entries values for the QoS targets were fixed in δ∗ = 4
dB, the adopted receiver noise power for all users is Pn = −63 dBm, and the gain matrix
G have intermediate values between those used in [Uykan and Koivo 2004] and [Elmusrati
et al. 2008].

7Corresponds to the time interval in which the channel characteristics do not suffer expressive variations.
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Finally, the PSO resource allocation performance analysis was characterized con-
sidering static channels condition. In this scenario, the channel coefficients remain con-
stant during all the convergence process (N iterations), i.e., for a time interval equal or
bigger than Tslot. However, the extension of the presented numerical results to dynamic
channels is straightforward.

4.1. Numerical Results for the Multirate SOO Throughput Maximization

A parameters analysis was done in order to determine the best combination of φ1 and φ2

parameters under multirate SOO throughput maximization problem. Simulations were
carried out using the same configuration, i.e., channel conditions, number of users in the
system, users QoS requirements and users services classes.

Table 2 and Figure 1 illustrate the different solution qualities in terms of cost
function value, when different values for φ1 and φ2 are combined in a system with K = 5
users. The average cost function values where taken as the average over 1000 trials.
Furthermore, the cost function values showed in Table 2 were obtained at the 1000th
iteration. User’s rates were assigned following just one class rate: Rmin = 1

128
Rc [bps].

Table 2. Acceleration coefficients choice for K = 5 users, single-rate problem.
(φ1, φ2) (1, 2) (2, 1) (2, 2) (4, 2) (2, 8) (8, 2)
J [N ] 4.2866 4.3131 4.2833 4.3063 4.2532 4.3091

N = 1000 Its, average value taken over 1000 trials.

From Table 2 and Figure 1 it is clear that for K = 5 users the parameters φ1 = 2 and φ2 =
1 result in an average cost function value higher than other configurations at the 1000th
iteration. Thus, the use of this parameters for a small system loading is the best in terms
of rate-power allocation optimization problem. It is worth to note that the differences
between the results shown in Table 2 are equivalent to a sum rate difference raging from
∆ΣR = 60 kbps to ∆ΣR = 670 kbps, Figure 1.
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Figure 1. Cost function evolution through 1000 iterations, averaged over 1000
realizations. K = 5 users under the same channel conditions for different φ1 and
φ2 parameters.
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Figure 2.a shows typical sum rate and sum power allocation evolution through
iterations with K = 20 users, φ1 = 2 and φ2 = 1 and population size M = K + 2.
Observe that the power allocation updates after ≈ 385th iteration are almost insignificant
in terms of sum rate values. This happens due to the small increments on each user rate,
ranging from 1 to 10 kbps, when compared to the system throughput.
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Figure 2. Typical sum rate and sum power evolution with φ1 = 1, φ2 = 2. a) K = 20
users; b) K = 100 users

The proposed algorithm has been found robust under a high number of multirate
active users in the system. Figure 2.b shows typical sum rate and sum power allocation
evolution through iterations for K = 100 users. As expected, the algorithm needs more
iterations to achieve convergence (around 500 iterations), regarding to K = 20 users
case, but the gain in terms of throughput increasing combined to power reduction after
optimization is significant.

Additionally, a small increase in the maximum power per user, i.e. from 30dBm
to 35dBm, allows the algorithm to easily find a solution to the throughput optimization
problem for a huge system loading, i.e 250 multirate users in a 25Km2 rectangular cell
geometry. Figure 3 shows a typical sum power and sum rate evolution through iterations
for K = 250 users. Observe that the algorithm achieves convergence around 750 itera-
tions, which implies that convergence speed, in terms of iterations, grows with the number
of active users in the system.

5. Conclusions
Numerical results showed that searching for the global optimum over a high dimensional
resource allocation problem is a hard task. The search universe is denoted as RK and
constrained by power, rate and SNR ranges. Since the search space is continuous we
can conclude that there is an infinite number of solutions, even if all these solutions are
constrained.

The simulations results revealed that the proposed PSO approach can be easily
applied to the throughput maximization problem under power consumption constraint in
a large multirate system loading and realistic fading channel conditions. The algorithm
has been found robust under a high number of active users in the systems, e.g. K ≥ 200,
while held the efficient searching feature and quality solutions. Those features make the
PSO resource allocation algorithm a strong candidate to be implemented in real multiple
access networks.
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Figure 3. Typical sum rate and sum power evolution with K = 250 users, Pmax =
35dBm per user.

Further work and directions include a) the discretization of the search space, in
order to reduce the problem dimension, and as a consequence. the complexity order;
b) the application of the heuristic optimization techniques to solve resource allocation
problems under the multi-objective optimization perspective; and c) the analysis of power
and rate allocation problems under dynamic channels condition.
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Resumo. O padrão IEEE 802.16d no modo mesh permite o controle do tempo 
de Holdoff de cada nó, e desta maneira é possível adaptar o canal de controle 
da rede local aos diferentes cenários de rede e através de configuração 
adequada do tempo de Holdoff privilegiar fluxos que demandem maior 
qualidade. Neste trabalho apresenta-se um algoritmo para o modo de 
escalonamento distribuído que ajusta dinamicamente o tempo de Holdoff, 
utilizando os mecanismos disponíveis na proposta original do padrão, criando 
diferenciação entre os diversos fluxos, o que resulta em maior vazão e menor 
atraso nos fluxos privilegiados. 

Abstract. The IEEE 802.16d in mesh mode allows control of Holdoff time of 
each node, and thus it is possible to adapt the control channel of the local 
network to different network scenarios and, through appropriate configuration 
of Holdoff time, to privilege flows that demands higher quality. This paper 
presents an algorithm for distributed scheduling mode that dynamically 
adjusts the Holdoff time using the mechanisms available in the original 
standard, creating differentiation between flows, which results in higher 
throughput and lower delay for privileged flows. 

1. Introdução 
Em redes em malha sem fio (Wireless Mesh Network – WMN), cada nó pode operar 
tanto como hospedeiro quanto como roteador, encaminhando pacotes de outros nós que 
podem não estar no alcance direto de seu destino [Zhang, 2006]. Uma das 
características que as difere de redes ad-hoc é a existência de um backbone de ampla 
cobertura que não depende exclusivamente da contribuição individual de usuários finais. 
Estas características trazem robustez, escalabilidade e aumento da largura de banda 
disponível.  

 O padrão 802.16d [802.16d, 2004], chamado WiMax, contém em sua 
especificação o modo Ponto-Multiponto (PMP) e o modo Mesh. No modo PMP a 
comunicação é de um salto entre a estação base (Base Station – BS) e as estações 
clientes (Subscriber Station - SSs), enquanto que, no modo Mesh, pode haver múltiplos 
saltos entre as SSs que se comunicam diretamente entre si. 

 Para o modo PMP, o padrão define fluxo de serviço e requisitos de Qualidade de 
Serviço: fluxo unidirecional de pacotes caracterizado por um conjunto de parâmetros de 
QoS como latência, jitter e garantia de throughput. Para o modo Mesh a qualidade é 
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fornecida pacote a pacote, utilizando informações restritas do cabeçalho MAC dos 
pacotes. No modo mesh não há negociação de parâmetros de qualidade. Embora o modo 
Mesh disponha de menos mecanismos para controle da qualidade, é possível explorar os 
mecanismos existentes, sem alteração do padrão original, de forma a melhorar o 
desempenho na malha.  

O escalonamento é um dos mecanismos a ser explorado para potenciais  
melhorias. O quadro da camada de enlace do padrão mesh é dividido em 2 partes: uma 
porção com fatias de tempo de controle e outra porção com fatias de tempo de dados. 
Há, portanto, demanda de mecanismo para decidir sobre o uso de fatias de tempo de 
controle e outro mecanismo para decidir sobre o uso das fatias de tempo de dados. O 
foco do presente trabalho é a utilização da porção de controle.  

Quando um nó ganha uma fatia de tempo de controle para transmitir uma 
mensagem, após a transmissão desta, o nó deve aguardar um tempo pré-especificado 
para poder competir novamente por outras fatias de tempo de controle. Este tempo, 
chamado tempo de Holdoff, não é definido pelo padrão e diferentes configurações 
podem levar a maior ou menor ganho na vazão dos dados. 

Se o tempo de Holdoff for muito grande, os nós tem que esperar muito entre 
uma mensagem de controle e outra, e a transmissão de dados associada a estas 
mensagens de controle será muito atrasada. Se por outro lado, todos os nós utilizarem 
tempo de Holdoff menor possível haverá uma competição muito grande e, portanto, a 
probabilidade de um nó perder fatias de tempo de controle será grande também. Desta 
maneira os atrasos são imprevisíveis, o que torna impossível garantir qualidade aos 
diversos fluxos da malha. A configuração adequada do tempo de Holdoff é, 
consequentemente, crucial para o desempenho da rede.  

Alguns trabalhos que propõem algoritmos de ajuste do tempo de Holdoff, 
dedicaram-se a distribuição dos tempos entre os nós da malha segundo alguns critérios, 
como por exemplo, dar menor tempo para nós na rota da BS, ou menor tempo para nós 
que tem maior demanda de transmissão, e assim por diante. Estas investigações relatam 
ganhos médios na vazão da rede e no tempo entre mensagens de controle. 

Nenhum dos trabalhos existentes, no entanto, utilizou a configuração do tempo 
de Holdoff associada à priorização de fluxos importantes. Na presente proposta, os nós 
que manipulam fluxos prioritários têm o tempo de Holdoff diminuído. Além disso, 
informação da topologia da rede é associada para compor junto com a prioridade do 
fluxo manipulado, um tempo de holdoff que favoreça os fluxos necessários. 

Resultados derivados através de simulação revelam ganhos significativos nesta 
abordagem para os fluxos prioritários bem como para a vazão média da rede. 

2. WiMax no modo Mesh 
Nesta seção, detalham-se os mecanismos definidos no padrão IEEE 802.16 utilizados no 
algoritmo de Ajuste Dinâmico do Tempo de Holdoff. 

O cabeçalho MAC padrão define uma série de informações úteis para o 
algoritmo, como a informação sobre a prioridade do fluxo. O cabeçalho contém a 
identificação da conexão - Connection ID (CID) – que inclui identificação do enlace 
entre os vizinhos (Link ID), além de parâmetros utilizados na provisão de QoS. A Figura 
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1 ilustra o formato do CID. Destes campos, é de interesse o campo Priority/Class com 3 
bits que indica a classe da mensagem. 

 
Figura 1 – Formato do CID [Liu, 2005] 

 

No modo Mesh existem dois tipos de  escalonamento: 
(1) Escalonamento Centralizado no qual requisições e concessões de fatias de tempo 

de dados são feitas com a intervenção da Estação Base (BS) que comunica as 
decisões para as estações clientes (SSs); 

(2) Escalonamento Distribuído no qual as estações coordenam suas transmissões 
diretamente entre si sem a intervenção da BS, o que elimina o gargalo criado pela 
estação base e permite explorar a propriedade de re-uso espacial. [Wang, 2008]. 

A coesão entre os diferentes tipos de escalonamento acontece no próprio quadro 
no nível de enlace. O quadro 802.16 é dividido em uma porção dedicada a controle e 
uma porção dedicada aos dados, como indicado na Figura 2. Alguns quadros trazem na 
porção do controle mensagens de controle de rede e outros quadros trazem mensagens 
de controle de escalonamento. Quando o quadro traz mensagens de controle de 
escalonamento algumas fatias de tempo podem ser reservadas para mensagens de 
escalonamento centralizado, chamadas MSH-CSCH, seguidas de fatias de tempo 
reservadas para mensagens de escalonamento distribuído, chamadas MSH-DSCH. A 
Figura 2 ilustra um quadro com a porção de controle contendo mensagens de 
escalonamento. A fronteira entre o espaço dedicado ao escalonamento centralizado e ao 
distribuído é dada por um parâmetro na mensagem de controle de rede. O sub-quadro de 
dados é composto de diversas fatias de tempo que são negociadas entre as estações. 

 
Figura 2 – Composição dos quadros mesh 

O algoritmo proposto, neste trabalho, utiliza a seção de controle do 
escalonamento distribuído coordenado, usando as mensagens MSH_DSCH. 
Informações de controle da rede serão combinadas à das prioridades definidas no CID, 
para se alcançar o objetivo desejado. Na realidade, mostra-se, neste artigo, que a  
adequada configuração dos parâmetros pode refletir em melhoria de desempenho para 
os fluxos prioritários. 

Sub-quadro de controle de 
escalonamento 

Quadro n-1 Quadro n Quadro n+1 

Sub-quadro de dados 

MSH-
CSCH 

MSH-
CSCH 

    ... MSH-
CSCH

MSH-
DSCH

MSH-
DSCH

   ... MSH-
DSCH

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 631



 

2.1 Escalonamento Distribuído no WiMax Mesh 
Detalha-se, nesta seção, a operação do controle de escalonamento distribuído, 

para melhor compreensão do algoritmo proposto. 

No modo Mesh, cada nó recebe mensagens MSH-DSCH enviadas, de tempos 
em tempos, pelos seus vizinhos com informação que permite ao nó conhecer os 
intervalos de transmissão de mensagens MSH-DSCH de cada vizinho. Há dois 
intervalos de tempo importantes: o intervalo no qual o nó pode transmitir, e o intervalo 
no qual o nó deve ficar em silêncio, o chamado tempo de Holdoff. Estes intervalos são 
determinados através de dois parâmetros contidos na mensagem MSH-DSCH: 

• XmtHoldoffExponent: para cálculo do tempo de holdoff (XmtHoldoffTime), no 
qual o nó não pode transmitir novamente mensagens MSH-DSCH, após sua 
última transmissão permitida. O cálculo do tempo de Holdoff é: 

XmtHoldoffTime = 2 (XmtHoldoffExponent + 4) 

Este tempo de contenção do nó é decisivo no cálculo do desempenho do sistema. 

• NextXmtMx: para cálculo do intervalo elegível de transmissão destas 
mensagens por este nó, chamado NextXmtTime. O próximo intervalo onde o nó 
pode competir por fatias de tempo de controle é dado por: 

 
2 XmtHoldoffExponent * NextXmtMx < NextXmtTime ≤ 2 XmtHoldoffExponent *(NextXmtMx+1) 

Com o conhecimento do valor destes dois parâmetros de cada vizinho, o nó é 
capaz de construir um mapa da intenção de transmissão de toda a vizinhança.A Figura 3 
ilustra um mapa. Nesta, um determinado nó tem 5 vizinhos identificados pelos códigos 
NodeID 12, 18, 26, 33 e 87. Tendo recebido os parâmetros XmtHoldoffExponent e 
NextXmtMx de cada vizinho, o nó calcula os intervalos nos quais os nós pretendem 
transmitir (NextXmtTime), ilustrado através de linhas verticais na Figura 3. Pode-se, 
também, determinar os intervalos nos quais os nós devem ficar em silêncio 
(XmtHoldoffTime). O mapa permite, também, conhecer o instante seguinte no qual os 
nós podem voltar a competir (EarliestSubsequentXmtTime), ilustrado em linhas 
horizontais. Do nó com NodeId=33, não se obteve mensagens com informação de 
escalonamento, e, portanto, ele é considerado um possível competidor o tempo todo. 
Vê-se, ainda uma barra vertical com o próximo instante no qual o nó candidato deseja 
transmitir. Nota-se que o instante calculado pelo nó tem intersecção com possível 
transmissão dos nós 18, 26 e 33 e este conflito deve ser resolvido para evitar colisão na 
fatia de tempo de controle especificada. 

 
Figura 3 – Exemplo da distribuição dos tempos de cada nó vizinho. 

[TutorialNokia, 2002] 

candidato ->

NodeID 12 

NodeID 18 

NodeID 26 

NodeID 33 

NodeID 87 
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O padrão define um algoritmo denominado MeshElection que resolve o conflito 
mencionado anteriormente. Este algoritmo admite como entrada os NodeIds dos 
competidores e a identificação da fatia de tempo alvo de competição. Com estas 
informações o algoritmo MeshElection realiza uma mistura pseudo-aleatória para 
determinar se o nó ganhou ou não a competição de seus competidores. Como todos os 
nós tem a mesma informação, os nós podem executar independentemente o algoritmo 
de decisão sem negociação explícita entre os nós. 

Quando um nó perde a competição por uma fatia de tempo de controle, compete 
novamente pela fatia de tempo seguinte até conseguir o direito. Quando consegue uma 
determinada fatia de tempo, ele calcula os valores dos parâmetros XmtHoldoffExponent 
e NextXmtMx  para informar os seus vizinhos da sua situação atual. 

O padrão, como de costume, não define o algoritmo para a concessão das fatias 
de tempo de dados. O padrão define apenas que a concessão de fatias de tempo de dados 
utiliza três mensagens de controle MSH-DSCH, em uma interação do tipo 3-way 
handshake, (Figura 4), descrito, a seguir: 

• Primeira mensagem de controle requisita fatias de tempo de dados – de um nó 
A para um nó B; 

• Segunda mensagem de controle concede fatias de tempo de dados – do nó B 
para nó A; 

• Terceira mensagem de controle confirma a concessão – do nó A para nó B. 

Somente após a terceira mensagem MSH-DSCH com sucesso, podem-se ocupar, 
efetivamente, as fatias de tempo. Se as mensagens forem muito espaçadas entre si, o 
envio de dados será prejudicado. Na Figura 4, a seta de cima para baixo indica 
mensagens enviadas pelo nó A, e a seta de baixo para cima indica mensagens enviadas 
pelo nó B. Note que o pacote é dividido em porção de controle e porção de dados. 
 

 
Figura 4: Three-way handshake ao longo do tempo [Wang, 2008] 

O 3-way handshake no canal de controle é determinante para a vazão no canal 
de dados. Se o tempo de holdoff for muito grande, ou seja, o expoente de Holdoff for 
grande, os nós vão ter que esperar muito entre uma mensagem MSH-DSCH e outra, e o 
ciclo de transmissão será muito alongado. Se por outro lado o tempo de Holdoff for o 
mínimo possível (expoente=0) para todos os nós, o número de nós competindo por uma 
fatia de tempo próxima será muito grande e, portanto, a probabilidade de perder fatias 
de tempo será, conseqüentemente grande. Objetiva-se, portanto, uma configuração 
adequada dos valores de expoentes de Holdoff que permita aos fluxos mais importantes 
uma espera menor. 

3. Trabalhos relacionados 
Após o detalhamento das informações e mecanismos utilizados no padrão, 

resumem-se os principais trabalhos relacionados. 

Confirmação 

Concessão 

Pacote de dados Requisição 

Canal dados Canal controle 
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O efeito da contenção no escalonamento distribuído apontado como importante 
em algumas pesquisas [Ali,2008], [Kas,2009] não foi suficientemente esclarecido. 
[Cao,2005] e [Zang, 2008] mostram que a variação dos expoentes pode ter um grande 
impacto no intervalo entre transmissões e pode ser utilizado para melhoria da qualidade 
de serviço oferecida pelas redes mesh, porém não propõe nenhuma estratégia de 
configuração para o conjunto dos nós que cooperam entre si. 

Alguns trabalhos ([Liu,2005], [Kuran, 2006], [Djukic,2007] ,[Makarevitch, 
2006], [Cicconetti, 2007]) dedicam-se a estratégias de escalonamento de dados, ou seja, 
algoritmos de concessão das fatias de tempo de dados, que, no exemplo da Figura 4, 
deveria rodar no nó B, para então emitir a segunda mensagem de concessão do 
handshake. Este algoritmo também é deixado em aberto no padrão e é muito importante 
para análise do desempenho da rede. Destes trabalhos apenas [Liu, 2005] utiliza a 
prioridade presente no CID do pacote para recusar concessões em caso de 
congestionamento. 

Poucos são os trabalhos que propõem algoritmos de ajuste dos expoentes de 
Holdoff. Em [Bayer,2007], propõe-se um ajuste de expoentes em função do papel do nó, 
de forma que os nós mais ativos recebam menor valor de expoente e, portanto, ganhem 
acesso ao sub-quadro de controle mais rapidamente. Propõe-se uma maneira de perceber 
a intensidade da competição. A principal crítica a este trabalho é que em uma rede 
sobrecarregada muitos nós terão o mesmo expoente e a competição será acirrada; além 
disso, não necessariamente, os nós ativos precisam de baixos expoentes o tempo todo. 
Se por alguns instantes um nó ativo não tem dados a encaminhar, terá 
desnecessariamente acesso as fatias de tempo de controle. 

No momento em que um nó transmite uma mensagem MSH-DSCH, este calcula 
o instante da próxima transmissão. A proposta em [Wang,2008] estabelece que  ao 
enviar uma requisição (primeira mensagem do handshake) o nó calcula em qual instante 
será enviada a mensagem de confirmação (terceira mensagem do handshake). O 
algoritmo ao enviar a primeira mensagem propõe uma estratégia para reduzir o tempo 
entre a primeira e a terceira mensagem, que tenta, através de várias iterações, descobrir 
o menor  valor possível, considerando o conjunto de competidores do momento. Uma 
possível crítica a este esquema é o excesso de cálculos necessários, pois, a cada 
mensagem de requisição, consideram-se muitas configurações possíveis, até encontrar 
uma que encurte a etapa final do handshake. Além disso, esta proposta altera o padrão 
802.16 original ao colocar o expoente base como 0 ao invés de 4. 

Em  [Kim, 2008], os expoentes são ajustados de acordo com o tráfego ao redor 
do nó. Observando a movimentação dos vizinhos atribui-se um peso ao nó que deve 
atendê-los. A idéia é simples, não exige informação de outros níveis e traz algum ganho. 
Uma crítica a este trabalho é  que na análise de resultados foram apresentados gráficos 
que comparam a abordagem dinâmica com a abordagem estática, usando 
XmtHoldoffExponent=3, que obviamente traz piores resultados. A comparação com a 
abordagem estática deve ser feita com o melhor caso, ou seja, XmtHoldoffExponent=0. 
No entanto, o trabalho introduz a idéia de cooperação entre os nós, uma vez que decide 
o próprio expoente, consultando a situação dos vizinhos. 

Em [Loscri,2007] expoentes são alterados em função da demanda de transmissão 
do nó. Se o buffer estiver pela metade, o nó recebe XmtHoldoffExponent=0; caso 
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contrário distribui os expoentes entre 1,2 e 3 aleatoriamente. O ganho foi limitado por 
não considerar a situação dos nós parceiros e da vizinhança. 

Em [Lakani, 2009], altera-se a definição do padrão para o tempo de Holdoff de 
H=2(XmtHoldoffExponent +4) para H=2(log

2
cm + XmtHoldoffExponent ) onde cm é o número de 

competidores do nó. Mostra-se que se reduzem as fatias de tempo vazias no sub-quadro 
de controle. Embora esta estratégia favoreça a utilização eficiente da banda, não cria 
mecanismos de diferenciação entre os diversos fluxos da rede. 

Em [Zhang, 2008], menciona-se, apenas, que, na cooperação de um nó de baixa 
prioridade com um nó de alta prioridade, é necessário que o nó de baixa prioridade 
tenha a prioridade aumentada.  

Estes artigos indicam que é possível considerar a situação da vizinhança para 
definir o próprio expoente, porém nenhum destes algoritmos associou prioridade de 
fluxos à situação da rede, idéia que foi utilizada no algoritmo introduzido a seguir. 

4. Algoritmo de Ajuste Dinâmico 
Os bits de prioridade no CID do quadro 802.16 permitem diferenciar os quadros. 
Postulou-se que o uso dos bits de prioridade para escalonamento das mensagens de 
controle poderia encurtar a duração do  3-way handshake para os fluxos de alta 
prioridade.  Em experimentos realizados pelos autores, verificou-se que esta estratégia 
aplicada isoladamente resultou em um ganho muito pequeno para os fluxos de maior 
prioridade e maior perda para os fluxos de menor prioridade.  

Por outro lado, em [Han, 2007] com o escalonamento centralizado apontou-se 
que se tem maior ganho caso se atribua o expoente menor para os nós mais próximos da 
BS. Ainda que no escalonamento distribuído possam existir transmissões entre 
quaisquer nós da rede, é bem provável que a maioria dos fluxos seja direcionada a BS, 
caso se considere a semelhança com tráfego em redes cabeadas. Postula-se, portanto, 
que é conveniente privilegiar o caminho para a Internet que passa necessariamente pela 
BS. 

Além disso, ao privilegiar os nós próximos a BS, que são os que têm maior 
volume de dados a transmitir, pode-se melhorar o desempenho da rede dado que uma 
percentagem significativa dos fluxos passa pela BS, evitando este gargalo anterior à BS. 
Postula-se, então, que o algoritmo deve associar a priorização dos fluxos à informação 
de topologia.  

A seguir é detalhada a utilização destes conceitos: priorização dos fluxos e  
distância a BS. 

Para se empregar informação de prioridade, o algoritmo mantém uma estrutura 
de dados que marca os fluxos que estão ativos. De cada pacote que chega, extrai-se a 
identificação do fluxo a que pertence e a prioridade do pacote, registrando-se a maior 
prioridade vigente até o momento.  

Se um nó manipula vários fluxos, este nó receberá o expoente relativo ao fluxo 
de maior prioridade, para que não seja um gargalo no caminho do fluxo. 
Na chegada do pacote inicia-se um intervalo de temporização que no seu término retira 
o fluxo da lista de fluxos ativos e re-avalia a maior prioridade vigente sem este fluxo. 
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Quando uma estação sem fio está transmitindo, algumas das estações próximas não 
podem transmitir simultaneamente para que não haja colisão. Esta contenção é expressa 
em uma matriz chamada matriz de conflito que representa nas linhas e colunas os 
enlaces da rede e sua interação. Se a matriz tiver na posição (i,j) o valor 1, significa que 
o enlace i conflita com o enlace j e não pode haver a transmissão simultânea entre eles. 
Se na posição (i,j) tiver o valor nulo, o enlace i pode transmitir simultaneamente ao 
enlace j. A matriz de conflito é uma indicação de que a configuração de expoentes pode 
não ser efetiva dentro dos limites espaciais de restrição.  

As transmissões entre dois nós implicam que estes estão conectados em até 2 
saltos. Caso nós próximos tenham o mesmo valor do expoente de Holdoff, os vizinhos 
de um nó que ganhou uma competição, podem competir pela fatia de tempo seguinte e 
assim se tem um grande aproveitamento das fatias de tempo do quadro. Fora da 
vizinhança, que forma um grupo, é possível o re-uso espacial, e pode se diminuir a 
competição com o primeiro grupo diferenciando o expoente. 

A informação da distância de um nó a BS pode ser obtida através das mensagens 
de controle de rede, nomeadas mensagens MSH-NCFG que são transmitidas 
periodicamente na rede. 

O algoritmo de ajuste dinâmico atua em 3 momentos distintos: 
(1) Ao se receber mensagens MSH-NCFG para calcular o expoente relativo à distância 

a BS; 
(2) Ao se receber um pacote para atualizar a maior prioridade e fluxos ativos no 

momento. 
(3) No momento do envio de mensagem MSH-DSCH; a verificação sobre o expoente a 

ser divulgado aos vizinhos acontece no momento do envio da mensagem MSH-
DSCH; o padrão prevê que, neste momento, decide-se quando será o envio da 
próxima mensagem. A Figura 5 resume as ações tomadas neste momento. 

 
Figura 5 – Algoritmo de Ajuste Dinâmico 

Note que HexpNew é a média entre Prioridade e Topologia. Foram realizados 
diversos experimentos com diferentes pesos para estes dois componentes e verificou-se 
que: 

• Peso maior para topologia traz ganho no throughput geral da rede, porém não 
permite diferenciação dos fluxos importantes; 

• Peso maior para prioridade sem considerar topologia é desastroso para os 
fluxos menos importantes. 

A melhor associação encontrada foi a média. 

  AtualizeExpoenteHoldoff 
 
  MaxPriority = Obtenha a maior prioridade desde a última mensagem DSCH 
  HexpPriority = Mapeie a prioridade MaxPriority em expoente de Holdoff 
  HexpTopology = Obtenha o expoente de Holdoff associado a posição do nó em 

relação a BS 
 
  HexpNew = ⎣ (HexpPriority + HexpTopology) /2 ⎦ 
 
  Inicie a competição com o novo expoente  
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Notou-se também que aumentando ou diminuindo o expoente, vizinhos que 
estejam a dois saltos de distância podem ainda decidir o escalonamento com base em 
informação desatualizada, o que pode levar a colisão de mensagens MSH-DSCH. A 
solução adotada aqui, para manter o padrão, considera os vizinhos de segundo salto 
sempre competidores. Desta forma, não importa se um vizinho distante altera o valor de 
seu expoente, pois ele será sempre considerado competidor no escalonamento do 
controle. 

5. Ambiente de Simulação 
Para avaliar o desempenho do algoritmo proposto foram realizadas simulações 

em diversos cenários. O simulador utilizado foi o WiMsh [Cicconetti, 2009] – um patch 
para o NS-2 para as redes 802.16d. 

O presente trabalho não aborda questões de roteamento, pois restringe-se a 
questões do nível de enlace, e portanto utilizou o algoritmo Shortest Path First 
disponível no simulador. 

Testes iniciais foram feitos na topologia cadeia (chain) com tráfego CBR na taxa 
de transmissão de 500kbits/s. Cada ponto nos gráficos corresponde a 20 execuções de 
300 segundos cada. A tabela 1 descreve alguns parâmetros utilizados. 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados na simulação 

Parâmetro Valor Observação 

MSH-DSCH-NUM 4 Num de fatias de tempo de controle para 
escalonamento distribuído em cada quadro 

Scheduling Frames 4 SchedulingFrames*4= num de quadros 
DSCH entre 2 quadros NCFG 

Frame Lenght 4ms  

Modulation/Coding Scheme QPSK 1/2 Determina o número de bytes por símbolo 

OFDM Symbol Duration 23,61 μs Depende da frequencia (neste caso 10 Mhz) 

Slot per frame 141 (SymPerFrame – 7*MSH-DSCH-NUM) / 
SymPerSlot 

Na topologia cadeia estudada, fluxos de dados foram criados partindo de cada 
um dos nós direcionados para o último nó da cadeia, considerado a BS. A cadeia variou 
de tamanho a partir de 6 nós até 36 nós. 

6. Resultados de Simulação 
Embora o foco do trabalho seja a utilização do canal de controle, para medir a 

vazão é preciso utilizar algum algoritmo de escalonamento de dados. O algoritmo 
empregado foi o algoritmo implementado no simulador WiMsh [Cicconetti, 2007]. 

Nos primeiros testes utilizam-se cenários nos quais os fluxos prioritários 
encontram-se perto da BS. Neste caso, os fluxos prioritários são beneficiados pela 
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prioridade e a proximidade da BS. Nesta experiência obtém-se o maior ganho possível 
com o algoritmo dinâmico. 

A Figura 6 ilustra o cenário. Note que o fluxo 0 – F0 –de prioridade 5 sai do nó 
6 para o nó 7 (BS) e, portanto, os nós 6 e 7, que trocam pacotes deste fluxo, recebem o 
expoente correspondente à prioridade 5 que é 0. O último fluxo – F6 – sai do nó zero 
direcionado ao nó 7, passando por todos os nós. Como a sua prioridade é menor, quando 
um pacote deste fluxo passa por um nó que também manipula outro fluxo de prioridade 
maior, o nó fica com a maior prioridade. Assim, os expoentes resultantes são a média 
dos dois tipos de expoente, o expoente definido pela prioridade e o expoente definido 
pela topologia.  

A definição dos expoentes nos diversos cenários da topologia cadeia seguiu a 
mesma orientação dada na cadeia de exemplo da Figura 6, ou seja, a prioridade decresce 
a medida que o nó se afasta da BS. 

 

 
 
 
 

 

Prioridades dos fluxos:     4         4         5         5            5         5        5 
 

        Número dos nós: 

HexpPriority dos nós:    1         1         0         0         0        0         0         0 
HexpTopology dos nós: 1         1         0         0         0        0         0         0 
Resultante (HexpNew):  1         1         0         0         0        0         0         0 

Figura 6 – Composição dos expoentes: 8 nós, prioridade máxima próxima a BS  

Nota-se no gráfico da Figura 7 que, neste caso, o algoritmo proposto trouxe 
melhorias significativas para o fluxo zero o mais próximo da BS. 

Fluxo 0 com prioridade máxima
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Figura 7 – Comparação da Vazão do Fluxo Zero com Prioridade Máxima 

O ganho para o fluxo prioritário pode trazer perda para fluxos de menor 
prioridade. Ao comparar, por exemplo, o fluxo 10 iniciado a 11 nós de distância da BS, 
e que recebe menor prioridade que os primeiros fluxos, vê-se que a perda foi pequena, 
sendo mais significativa nas topologias menores. Esta perda é pequena porque ao se 
atender os fluxos próximos a BS, beneficiam-se os fluxos distantes que fazem uso desta 

0 1 2 3 4 5 6 7 

F6 F5 F4 F3 F2
F1

F0 
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rota. A Figura 8 traz a comparação referente ao fluxo 10. O primeiro ponto refere-se a 
uma cadeia com 12 nós, pois a partir deste ponto é que existe um fluxo de número 10. 

Fluxo 10 com prioridade 4
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12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
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s)

Dyn
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Figura 8 – Comparação da Vazão do Fluxo Dez com Prioridade Quatro 

Analisando o fluxo 16 disparado em um nó a 17 saltos de distância da BS, 
notamos ainda que o desempenho do algoritmo dinâmico foi superior, porém a vazão é 
de poucos kbits/s, indicando que em qualquer dos casos não é compensador disparar um 
fluxo tão distante da BS. 

Os exemplos até então englobam nós que são próximos a BS e prioritários. 

Apresenta-se, na Figura 9, um cenário no qual o fluxo mais distante é o de maior 
prioridade. O fluxo F8 tem prioridade máxima e os demais tem prioridade decrescente. 
Inicialmente, cada nó tem o índice correspondente aos fluxos que manipula, porém, à 
medida que os pacotes de outros fluxos chegam ao nó e ele verifica que a prioridade é 
maior, ele aumenta o próprio índice. Em determinado instante, tem-se, por exemplo, que 
o pacote do fluxo F4 chegou ao nó 5 e como a prioridade deste pacote é maior, o nó 5 
que também manipula o fluxo F3 de prioridade menor, decide ficar com a prioridade 
maior, que corresponde ao expoente 1. Um instante após, o pacote do fluxo F6 com 
prioridade maior ainda chega também ao nó 5 e este nó opta novamente pela maior 
prioridade correspondente ao expoente 0. À medida que os pacotes destes fluxos vão 
transitando, todos os nós chegam ao expoente zero, pois o fluxo prioritário passa por 
todos os nós. Neste momento, o que passa a valer é o expoente dado pela topologia. 

O gráfico da Figura 10 mostra o desempenho do fluxo 8 e o gráfico da Figura 11 
mostra o desempenho do fluxo 0, o menos prioritário. 

 
 
 

 

         Prioridades dos fluxos:    5        5         5         4         4         3         3        2        1 
 

Número dos nós: 

           HexpPriority inicial: 0         0         0         0        1         1         2         2         3        4 
HexpPriority intermediário: 0         0         0         0       1          1         1         1         1        1 
              HexpPriority final: 0         0         0         0        0         0         0         0         0        0 
      HexpTopology dos nós: 1         1         1         1        0         0         0         0         0        0 
      Resultante (HexpNew):  1         1         1         1        0         0         0         0         0        0 

 
Figura 9 – Composição dos expoentes: cadeia de 10 nós, prioridade longe da BS 

2 3 4 5 6 7 
F6 F5 F4 F3 F2

F1 8 910
F8 F7

F0 
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Fluxo 8 com prioridade máxima
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Figura 10 – Comparação da Vazão do Fluxo Oito com Prioridade Máxima 
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Figura 11 – Comparação da Vazão do Fluxo Zero com Prioridade Mínima 

As mesmas cadeias com taxas maiores que 500kbps também revelaram ganho 
com o algoritmo dinâmico. 

O gráfico da Figura 12 mostra que ao se somar as vazões de todos os fluxos no 
cenário estático e ao se comparar com a mesma soma no cenário dinâmico, obtém-se 
ganhos substanciais com o algoritmo dinâmico. 
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Figura 12 – Comparação da soma de todos os fluxos fim-a-fim 
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Portanto, vê-se que nos casos onde a proximidade da BS coincide com a maior 
prioridade há ganho da ordem de 8% no melhor fluxo, e nos piores cenários onde os 
fluxos prioritários encontram-se longe da BS, o algoritmo dinâmico praticamente 
empatou com a definição estática dos expoentes em zero. 

Com esta implementação a soma da vazão de todos os fluxos é da ordem de 25% 
melhor que a soma da vazão no caso estático. 

7. Conclusão 
O algoritmo de Ajuste Dinâmico de Expoentes, associando os expoentes de 

Holdoff  à região de re-uso espacial e à prioridade do fluxo, é capaz de diferenciar os 
fluxos mais importantes da malha. Ao controlar adequadamente o acesso ao meio, no 
estágio 3-way handshake da negociação da banda, o algoritmo obtém ganhos 
significativos em toda a malha. 

Testes foram realizados disparando fluxos CBR perto da BS e neste caso a vazão 
total foi garantida para os fluxos prioritários. Nestes testes garantiu-se a qualidade para 
aplicações transacionais, de voz e web que foram as taxas submetidas. Uma limitação 
quanto ao número excessivo de saltos foi evidenciada nestas redes mesh: fluxos 
distantes da BS mostram taxas insuficientes com ou sem o algoritmo dinâmico, ou seja, 
não adianta implantar uma estratégia para melhorar a vazão quando se está muito longe 
da BS.  

Pretende-se, no futuro, associar esta estratégia no canal de controle a algoritmos 
de concessão de banda no canal de dados e verificar se esta associação é compensadora.  
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Abstract. This paper introduces admission control policies for the IEEE 802.16
standard which aim to reach three main goals: restrict the number of simulta-
neous connections in the system so that the resources available to the scheduler
are sufficient to guarantee the QoS requirements of each connection, support
the service provider expectations by maximizing the revenue, and maximize the
users satisfaction by granting them additional resources. The proposed policies
are evaluated through simulation experiments.

Resumo. Este artigo prop̃oe poĺıticas de controle de admissão para o padr̃ao
IEEE 802.16 que visam atingir três objetivos principais: restringir o ńumero
de conex̃oes simultaneamente presentes na rede para que o escalonador tenha
recursos suficientes para atender os requisitos de QoS de cada conexão, aten-
der as expectativas do provedor de serviço através da maximizaç̃ao do lucro
e maximizar a satisfação dos usúarios atrav́es da disponibilizaç̃ao de recursos
adicionais. As polı́ticas propostas s̃ao avaliadas atrav́es de experimentos de
simulaç̃ao.

1. Introdução

A arquitetura de Qualidade de Serviço (QoS) definida pelo padrão IEEE 802.16
[IEEE Std. 2004] e sua extensão, IEEE 802.16e [IEEE Std. 2005], incluem cinco tipos
de serviço, para priorização e diferenciação do tráfego, e mecanismos de escalonamento
e controle de admissão. No entanto, as polı́ticas que devem ser usadas na implementação
desses mecanismos não são especificadas.

Este artigo propõe polı́ticas para o mecanismo de controle de admissão para o
padrão IEEE 802.16. O mecanismo de controle de admissão restringe o número de
usuários simultaneamente presentes na rede, de forma a evitar a saturação do enlace sem
fio e, conseqüentemente, a violação dos requisitos de QoS.

As polı́ticas de controle de admissão propostas visam atingir três objetivos prin-
cipais: 1) restringir o número de conexões simultaneamente presentes na rede para que
o escalonador tenha recursos suficientes para atender os requisitos de QoS de cada fluxo
de serviço, 2) atender as expectativas do provedor de serviço através da maximização do
lucro e 3) maximizar a satisfação dos usuários através da disponibilização de recursos
extras, além do combinado no contrato de admissão.

A primeira polı́tica de controle de admissão apresentada é a mais simples, pois
atende apenas o primeiro dentre os três objetivos mencionados. Ela foi proposta pelos
autores em [Borin e Fonseca 2009]. A estratégia de decisão sobre a admissão de novas
conexões consiste em garantir que o somatório dos requisitos de taxa mı́nima de todas
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as conexões aceitas na rede seja menor do que a capacidade do enlace sem fio. Essa
estratégia garante que, mesmo em situações de alta carga na rede, o escalonador terá a
sua disposição recursos suficientes para satisfazer os requisitos mı́nimos de QoS de cada
conexão aceita.

A segunda e a terceira polı́ticas de controle de admissão atendem ao primeiro e ao
segundo objetivos. A segunda polı́tica resolve o problema de admissão de novas conexões
e maximização do lucro de forma ótima, utilizando programação linear inteira. A terceira
polı́tica fornece uma solução de implementação mais simples, pois utiliza uma técnica
gulosa para a resolver o mesmo problema.

A quarta e a quinta polı́ticas de controle de admissão atendem os três objetivos. A
quarta polı́tica decide sobre a admissão de novas conexões, ao mesmo tempo em que tenta
maximizar o lucro e a satisfação dos usuários, de maneira ótima, utilizando programação
inteira mista, enquanto a quinta polı́tica fornece uma solução menos complexa através do
uso de uma técnica gulosa.

A maioria das soluções de controle de admissão disponı́veis na literatura uti-
liza o requisito de taxa mı́nima das conexões na tomada de decisões [Chenet alli 2005,
Wanget alli 2007a, Wanget alli 2007b, Jakkakorpi e Sayenko 2009], entretanto, os re-
cursos que devem ser reservados para garantir a QoS solicitada pela nova conexão ul-
trapassam o valor de taxa mı́nima requisitado e variam de acordo com o tipo de serviço
solicitado. A polı́tica proposta em [Borin e Fonseca 2009] bem como as polı́ticas pro-
postas neste artigo diferem das polı́ticas existentes pois consideram a sobrecarga gerada
pelo tipo de serviço solicitado (p. ex., a sobrecarga imposta pelo mecanismo de requisição
de banda). Essa estratégia garante uma estimativa mais precisa da quantidade de recursos
que devem ser reservados a cada nova admissão.

Além disso, as polı́ticas propostas neste artigo permitem maximização do lucro e
da satisfação dos usuários, que são elementos igualmente importantes para o sucesso das
redes WiMAX. Ronget alli (2008) também propõem uma polı́tica para maximização do
lucro, da utilidade e da justiça, porém, os autores supõem que todas as conexões associ-
adas a um mesmo tipo de serviço têm o mesmo requisito de taxa mı́nima, o que não está
de acordo com o padrão. As polı́ticas propostas neste artigo não fazem tal suposição.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. As Seções 2 a 6 in-
troduzem as soluções propostas para o mecanismo de controle de admissão. A Seção 7
descreve o cenário utilizado nos experimentos de simulação utilizados para avaliar o de-
sempenho das polı́ticas propostas. A Seção 8 discute os resultados obtidos. A Seção 9
conclui o artigo.

2. Controle de Admiss̃ao baseado na Taxa Ḿınima

Para que se tenha um texto auto-contido, esta seção apresenta a polı́tica proposta pelos
autores em [Borin e Fonseca 2009]. Esta polı́tica utiliza o requisito de taxa mı́nima para
decidir quais conexões devem ser aceitas. Uma vez que esse requisito possa ser garantido
para a nova conexão bem como para as conexões previamente admitidas, a conexão é
aceita. Uma nova conexão é aceita sempre que a seguinte condição é satisfeita:

(Creserved + TRij ≤ C) (1)
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TRij representa a taxa que deve ser garantida para a nova conexãoj associada ao
tipo de serviçoi; Creserved representa a capacidade reservada para as conexões já admiti-
das na rede e é igual a

∑4
i=1

∑n
j=1 TRij

1; eC é a capacidade disponı́vel para o escalonador,
ou seja, a quantidade de banda que o escalonador pode alocar para transmissão de dados
e mensagens de requisição de banda através degrants unicast.

Embora esta seja uma condição de admissão bastante simples, ela atende às
especificações do padrão IEEE 802.16 com a vantagem de ser facilmente implementada
na estação base. A condição proposta garante recursos suficientes para o escalonador
atender o requisito de taxa mı́nima das conexões UGS2, rtPS, ertPS e nrtPS bem como a
latência máxima das conexões de tempo real cujo tráfego não ultrapassa essa taxa.

A principal diferença entre o esquema proposto e outros esquemas de controle de
admissão propostos para o padrão IEEE 802.16 está no cálculo do parâmetroTRij uti-
lizado na Equação 1. Ao enviar um pedido de admissão, a conexão fornece, entre outros
parâmetros, o requisito de taxa mı́nima (minTRij), entretanto, se considerarmos a so-
brecarga gerada pelo tipo de serviço solicitado (por exemplo, com o envio de requisições
de banda), essa taxa não será suficiente para atender as necessidades da conexão. Assim
sendo, ao invés de considerar apenas a taxa mı́nima, o parâmetroTRij inclui também
uma estimativa da sobrecarga gerada pelo tipo de serviço associado à conexão.

Conexões UGS (Unsolicited Grant Service) e ertPS (extended real time Polling
Service) recebemgrantsem intervalos definidos pelo parâmetrounsolicited grant interval
(ugi). O tamanho dograntpara conexões UGS é fixo e definido de acordo com o requisito
de taxa máxima da conexão (que é igual ao requisito de taxa mı́nima para esse serviço).
Para conexões ertPS, embora o tamanho dosgrantsvarie de acordo com a quantidade de
banda requisitada, o tamanho mı́nimo a ser garantido deve basear-se no requisito de taxa
mı́nima. Desse modo, para ambos os tipos de serviço, a BS deve garantir a alocação de
grantsperiódicos com tamanho igual ao valor fornecido pela seguinte equação:

grantSizeij = minTRij ∗ ugiij (2)

A Equação 2 fornece o tamanho dosgrantsem bytes, entretanto, osgrantssão
dados em número deslots, obtido a partir do cálculo do menor inteiro maior ou igual a
grantSizeij/slotSize. Esta normalização pode resultar em desperdı́cio de banda quando
grantSizeij não é um múltiplo do número de bytes que pode ser transmitido em umslot
(slotSize). A taxa real utilizada por uma conexão UGS (ertPS) pode, consequentemente,
ser maior do que a taxa máxima (taxa mı́nima) requisitada. Para contabilizar esta sobre-
carga, o valor do parâmetroTRij para conexões UGS e ertPS é calculado da seguinte
forma:

TRij =
⌈grantSizeij

slotSize
⌉ ∗ slotSize

ugiij + tjij

(3)

Na Equação 3,⌈grantSizeij

slotSize
⌉ fornece o tamanho de umgrant em número deslots.

Os grantsdevem ser fornecidos em intervalos de duraçãougiij com jitter máximotjij

(definido pelo parâmetrotolerated jitter). Multiplicando-se o número deslotsem um

1
i varia de 1 à 4, pois apenas os serviços UGS, rtPS, ertPS e nrtPS passam pelo controle de admissão.

2No caso do serviço UGS, o padrão estabelece que se deve garantir o requisito de taxa máxima e que
o requisito de taxa mı́nima, quando definido,deve ser igual ao valor da taxa máxima. Dessa forma, sempre
que nos referirmos à taxa mı́nima do serviço UGS, estamos supondo que ela é igual à taxa máxima.
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grant pelo tamanho de umslot em número de bytes e dividindo este valor pela soma
ugiij + tjij , obtém-se a taxa mı́nima que deve ser garantida para conexões UGS e ertPS.

Além da taxa mı́nima, conexões rtPS (real-time Polling Service) e nrtPS (non-
real-time Polling Service) precisam degrantsperiódicos para o envio de requisição de
banda. Assim sendo, a taxa que deve ser garantida para estas conexões é igual a soma do
requisito de taxa mı́nima (minTRij) com a taxa usada pelo mecanismo de requisição de
banda, conforme apresentado na Equação 4.

TRij = minTRij +
upSlots ∗ slotSize

upiij
(4)

ondeupSlots representa o número deslotsusados para o envio de uma mensagem
de requisição de banda eupiij é o valor fornecido pelo parâmetrounsolicited polling in-
terval. Conexões nrtPS não definem o parâmetroupiij , entretanto, o padrão IEEE 802.16
estabelece que este intervalo deve ser da ordem de 1 segundo e pode ser definido pela BS.

Conexões BE são sempre aceitas dado que este serviço não tem requisitos de QoS.

3. Controle de Admiss̃ao Ótimo para Maximização do Lucro

A segunda polı́tica de controle de admissão proposta neste artigo estende a polı́tica apre-
sentada na Seção 2 com o objetivo de maximizar o lucro obtido pelo provedor. Da mesma
forma que a polı́tica anterior, antes de admitir uma nova conexão, o controle de admissão
verifica se é possı́vel satisfazer o requisito de taxa mı́nima desta nova conexão sem pre-
judicar as conexões já admitidas na rede. A sobrecarga gerada por cada tipo de serviço é
igualmente considerada.

Para maximizar o lucro, o controlador de admissão deve coletar requisições du-
rante intervalos de tempo, para, então, decidir quais conexões devem ser aceitas. Uma
polı́tica de admissão ótima deve encontrar uma combinação de conexões que, a longo
prazo, forneça o maior lucro possı́vel respeitando a capacidade da rede. Esse problema
pode ser mapeado para o problema clássico da mochila, no qual a capacidade da rede é a
mochila e a quantidade de banda requisitada por cada conexão representa o tamanho de
cada objeto. A modelagem deste problema de otimização é apresentada a seguir.

max
∑4

i=1

∑ni

j=mi+1 xijriminTRij

Sujeito a:

xij ∈ {0, 1} ∀i ∈ {1, 2, 3, 4} ∀j ∈ {mi + 1, ..., ni} (1)
∑4

i=1

∑ni

j=mi+1 TRij ≤ Cavailable (2)

onde:

• ni: número total de conexões associadas ao serviçoi (conexões admitidas +
conexões solicitantes);
• mi: número de conexões admitidas e ainda ativas na rede associadas ao serviçoi;
• minTRij : requisito de taxa mı́nima da conexãoj associada ao serviçoi;
• TRij: taxa que deve ser reservada para a conexãoj associada ao serviçoi e

que é calculada através da Equação 3 para os serviços UGS e ertPS e através
da Equação 4 para os serviços rtPS e nrtPS;
• ri: lucro associado ao serviçoi;
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• xij : variável que receberá valor 1 caso a conexãoj associada ao serviçoi deva ser
admitida e valor 0 caso contrário;
• Cavailable: C −

∑4
i=1

∑mi

j=1 TRij, ondeC é a capacidade de que o escalonador
dispõe para alocação degrantspara transmissão de dados e requisição de banda.

Na formulação do problema,i varia entre 1 e 4, pois apenas conexões UGS, rtPS,
ertPS e nrtPS estão sujeitas ao controle de admissão. A função de lucrori ∗ minTRij

indica que quanto maior o valor da taxa mı́nima requisitada pela conexão, maior é o
preço que o usuário deverá pagar e, consequentemente, maior o lucro obtido com sua
admissão. Esta função garante maior justiça no preço pago por usuários de um mesmo
tipo de serviço, dado que o valor cobrado é proporcional a taxa mı́nima requisitada. A
restrição 2 garante que a soma das taxas que devem ser alocadas (TRij) para todas as
conexões aceitas é menor do que a capacidade disponı́vel.

4. Controle de Admiss̃ao Guloso para Maximizaç̃ao do Lucro

A terceira polı́tica de controle de admissão utiliza uma técnica gulosa para a maximização
do lucro. Assim como no controle de admissão ótimo apresentado na Seção 3, neste
mecanismo o controlador de admissão realiza a admissão de novas conexões em intervalos
de tempo pré-definidos. As conexões são admitidas seguindo a ordem decrescente dos
valores de lucro associados as conexões e respeitando a capacidade da rede em atender o
requisito de taxa mı́nima de cada conexão.

O AlgoritmoGreedyMaxRevenueCACapresenta os passos realizados a cada inter-
valo de admissão para decidir quais conexões serão aceitas. Durante um intervalo de ad-
missão, as requisições para o estabelecimento de novas conexões são armazenadas em um
buffer. No primeiro passo, o algoritmo calcula um valor de lucro para cada nova conexão
utilizando a função de lucrori ∗ minTRij . Em seguida, as requisições para o estabele-
cimento de novas conexões são ordenadas seguindo a ordem decrescente dos valores de
lucro calculados. Nos passos seguintes, o algoritmo utiliza a Equação 1 para decidir quais
conexões serão aceitas, começando pelo primeiro elemento dobufferordenado.

ALGORITMO GREEDYMAX REVENUECAC
1. para cada conexãoj armazenada nobufferfaça
2. revenueij ← ri ∗minTRij

3. ordene obufferseguindo a ordem decrescente dos valores derevenueij

4. para cada conexãoj armazenada nobufferfaça
5. setipo de serviço dej for UGS ou ertPSentão
6. calculeTRij usando a equação 3
7. señao calculeTRij usando a equação 4
8. se(Creserved + TRij ≤ C) então
9. aceite a conexãoj

10. Creserved ← Creserved + TRij

11. señao rejeite a conexãoj

5. Controle de Admiss̃ao Ótimo para Maximização do Lucro e da Utilidade

O quarto mecanismo de controle de admissão proposto neste artigo tem como objetivos
maximizar o lucro e a utilidade da rede. Sob o ponto de vista do usuário, a melhor
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polı́tica de admissão é aquela que lhe permite atingir as maiores taxas de transmissão.
Dessa forma, nesta polı́tica, além do valor de lucrori, cada serviçoi está associado a
um valorui que reflete um ganho de utilidade ou, em outras palavras, a satisfação do
cliente. O valorui é multiplicado porextraTRij que indica o quanto de taxa extra ao
requisito de taxa mı́nima, será alocado para a conexãoj. extraTRij deve ser menor ou
igual a diferença entre os requisitos de taxa máxima e taxa mı́nima da conexão para que
o requisito de taxa máxima não seja violado. Assim sendo, quanto maior o somatório dos
valores deui∗extraTRij de todas as conexões admitidas, maior será o ganho de utilidade
e, consequentemente, maior será a satisfação dos usuários. A formulação deste problema
de maximização é apresentada a seguir.

max
∑4

i=1

∑ni

j=mi+1 xijriminTRij +
∑4

i=1

∑ni

j=1 uiextraTRij

Sujeito a:

xij ∈ {0, 1} ∀i ∈ {1, 2, 3, 4} ∀j ∈ {mi + 1, ..., ni} (1)

0 ≤ extraTRij ≤ maxTRij −minTRij ∀i ∈ {1, 2, 3, 4} e ∀j ∈ {1, ..., mi} (2)

0 ≤ extraTRij ≤ (maxTRij −minTRij)xij ∀i ∈ {1, 2, 3, 4} e ∀j ∈ {mi + 1, ..., ni}
(3)
∑4

i=1

∑ni

j=1(TRij + extraTRij) ≤ C (4)

onde

• ni: número total de conexões associadas ao serviçoi (conexões admitidas +
conexões solicitantes);
• mi: número de conexões admitidas e ainda ativas associadas ao serviçoi;
• minTRij : requisito de taxa mı́nima da conexãoj associada ao serviçoi;
• maxTRij : requisito de taxa máxima da conexãoj associada ao serviçoi;
• TRij: taxa mı́nima que deve ser reservada para a conexãoj associada ao serviço

i e que é calculada através da Equação 3 para os serviços UGS e ertPS e através
da Equação 4 para os serviços rtPS e nrtPS;
• extraTRij : variável que indicará a taxa extra, além da mı́nima, que será alocada

para a conexãoj associada ao serviçoi;
• ri: lucro associado ao serviçoi;
• ui: ganho em utilidade associado ao serviçoi

• xij : variável que receberá valor 1 caso a conexãoj associada ao serviçoi deva ser
admitida e valor 0 caso contrário;
• C: capacidade de que o escalonador dispõe para alocação degrantspara trans-

missão de dados e requisição de banda.

Na formulação apresentada, a restrição 2 garante que o valor de taxa extra
(extraTRij) que será alocada para as conexões previamente aceitas na rede não viola
o requisito de taxa máxima. Esse valor será atualizado a cada rodada de admissão, de
forma a se adaptar às mudanças causadas pela entrada e saı́da de conexões da rede. A
restrição 3 garante que o valor de taxa extra alocado para as novas conexões aceitas não
viola o requisito de taxa máxima, bem como que o valor deextraTRij seja igual a zero
para conexões rejeitadas.É importante observar que o algoritmo nunca alocará taxa extra
para conexões UGS dado que esse tipo de serviço tem mesmo valor para os requisitos de
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taxa mı́nima e taxa máxima. A restrição 4 garante que o somatório das taxas que devem
ser reservadas para cada conexão (TRij) e das taxas extras alocadas (extraTRij) é menor
ou igual a capacidade de que o escalonador dispõe para alocação degrants.

6. Controle de Admiss̃ao Guloso para Maximizaç̃ao do Lucro e da Utilidade

O mecanismo de controle de admissão proposto nesta seção utiliza a técnica gulosa para
maximizar o lucro e a utilidade da rede. Assim como na solução proposta na Seção 5,
este mecanismo decide quais conexões poderão entrar na rede bem como a quantidade de
taxa extra que será alocada para cada conexão.

Intuitivamente, para que se admita, de maneira gulosa, o conjunto de novas
conexões que maximize o lucro e a utilidade, deve-se escolher aquelas que fornecem
maior valor para a somari ∗minTRij +ui ∗extraTRij , entretanto, essa abordagem pode
não retornar o melhor conjunto, quando a quantidade de recursos requisitada pelas novas
conexões for maior do que a capacidade disponı́vel. Note que as conexões que fornecem
maior valor para a somari ∗minTRij + ui ∗ extraTRij são, normalmente, aquelas que
têm maiores requisitos de taxa mı́nima (minTRij) e que podem receber maior taxa ex-
tra (extraTRij <= maxTRij − minTRij). Ao se admitir uma conexãoj com essas
caracterı́sticas, por um lado, tem-se na rede uma conexão que fornece alto valor de lucro
e utilidade, mas, por outro lado, conexões que exigem menos recursos terão que ser re-
jeitadas. Embora individualmente essas conexões rejeitadas forneçam menores valores de
lucro e utilidade, se agregadas, elas podem trazer maior ganho para a rede.

Desse modo, esta polı́tica utiliza os conceitos de custo e benefı́cio para tomar as
decisões de admissão. O benefı́cio trazido por uma nova conexão é igual a soma do lucro
com a utilidade (ri ∗ minTRij + ui ∗ extraTRij) alcançada na sua admissão. O custo
imposto pela admissão de uma conexão é igual a taxa que deverá ser alocada, ou seja,
TRij + extraTRij . Serão admitidas as conexões que oferecerem maior ganho para a
rede, sendo que o ganho é igual a razão entre o benefı́cio e o custo.

Para conexões já admitidas, utiliza-se o mesmo raciocı́nio para decidir o quanto
de taxa extra deve-se alocar para maximizar a utilidade. Neste caso, o benefı́cio de se
alocar taxa extra para uma conexão é igual aui ∗ extraTRij , enquanto o custo é igual
a extraTRij . Se o ganho obtido ao se alocar taxa extra para uma conexão já ativa na
rede for maior do que o ganho alcançado com a admissão de uma nova conexão, a nova
conexão será rejeitada e a conexão ativa receberá taxa extra.

O AlgoritmoGreedyMaxRevenueUtilityCACapresenta os passos realizados a cada
intervalo de admissão. O algoritmo calcula, inicialmente, o ganho fornecido por cada
nova conexão com valor deTRij menor do que a capacidade disponı́vel e por cada
conexão ativa não associada ao serviço UGS. Conexões novas que requerem taxa maior
do que a capacidade disponı́vel são rejeitadas, enquanto conexões ativas associadas ao
serviço UGS são desconsideradas dado que possuem requisito de taxa máxima igual ao
requisito de taxa mı́nima e, portanto, não recebem taxa extra. O cálculo do ganho baseia-
se no benefı́cio e no custo oferecido por cada conexão, conforme explicado anteriormente.
Para a taxa extra (extraTRij), utiliza-se o valor máximo que poderia ser alocado para
a conexão. Para uma nova conexão esse valor é igual ao mı́nimo entre a capacidade
disponı́vel após sua admissão (Cavailable − TRij) e a diferença entre os requisitos de taxa
máxima e taxa mı́nima (maxTRij−minTRij). Para uma conexão já ativa na rede, o valor
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máximo paraextraTRij é igual ao mı́nimo entre a capacidade disponı́vel e a diferença
entre os requisitos de taxa máxima e taxa mı́nima.

Calculados os valores de ganho (rewardij) para cada conexão, o algoritmo es-
colhe as conexões que oferecem maior ganho para admitir, no caso de novas conexões,
ou para alocar banda extra, caso seja uma conexão ativa na rede. Sempre que uma
conexão é escolhida, a capacidade disponı́vel é atualizada subtraindo-se, respectivamente,
TRij + extraTRij ou extraTRij para conexões novas e ativas. Quando a conexão que
oferece maior ganho não puder ser admitida, calcula-se novo valor de ganho para as
conexões com base no valor deCavailable atualizado. O processo termina quando a ca-
pacidade disponı́vel for igual a zero ou quando o controle de admissão tiver finalizado
suas decisões.

ALGORITMO GREEDYMAX REVENUEUTILITY CAC
1. insira no vetorreward array as conexões novas e as conexões ativas
2. para cada conexãoj armazenada no vetorreward array faça
3. sej é uma nova conexãoentão
4. seTRij > Cavailable então
5. rejeite a conexãoj e a exclua do vetorreward array

6. señao
7. extraTRij ← min(Cavailable − TRij , maxTRij −minTRij)

8. benefit← ri ∗minTRij + ui ∗ extraTRij

9. cost← TRij + extraTRij

10. rewardij ← benefit÷ custo

11. sej é uma conexão ativaentão
12. sej é uma conexão UGSentão
13. extraTRij ← 0

14. excluaj do vetorreward array

15. señao
16. extraTRij ← min(Cavailable, maxTRij −minTRij)

17. benefit← ui ∗ extraTRij

18. cost← extraTRij

19. rewardij ← benefit÷ custo

20. enquantoCavailable > 0 e reward array != ∅ faça
21. busque no vetorreward array aconexãoj com maior valor pararewardij

22. sej é uma nova conexãoentão
23. seTRij + extraTRij <= Cavailable então
24. aceite a conexãoj com banda extra igual aextraTRij

25. Cavailable ← Cavailable − (TRij + extraTRij)

26. excluaj do vetorreward array

27. señao volte para o passo 2
28. señao
29. seextraTRij <= Cavailable então
30. configure a taxa extra dej paraextraTRij

31. Cavailable ← Cavailable − extraTRij

32. excluaj do vetorreward array

33. señao volte para o passo 2
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7. Descriç̃ao do Ceńario de Simulaç̃ao

A avaliação do desempenho das polı́ticas de controle de admissão propostas foi realizada
através de experimentos de simulação, utilizando um módulo para simulação de redes
WiMAX [Borin e Fonseca 2008] desenvolvido para a ferramenta ns-2 [ns2002].

O cenário de simulação consiste em um conjunto de SSs uniformemente dis-
tribuı́das ao redor de uma BS. Os experimentos utilizam tráfego de voz, voz com su-
pressão de silêncio, vı́deo, FTP e WEB que são servidos, respectivamente, pelos serviços
UGS, ertPS, rtPS, nrtPS e BE.

O tempo de vida das conexões UGS, ertPS, rtPS e nrtPS é determinado por uma
distribuição exponencial com média de 600 s para o tráfego de vı́deo e 300 s para os
demais tipos de tráfego. Da mesma forma, a taxa de chegada das conexões segue uma
distribuição exponencial com médias que variam entre 2 s e 60 s para cada tipo de serviço.
Desse modo, na situação de menor carga, chega em média 1 conexão de cada tipo de
serviço por minuto, enquanto na situação de maior carga chegam em média 30 conexões
de cada tipo de serviço por minuto. O número de conexões BE é fixo e igual a 20, dado
que esse serviço não passa pelo processo de controle de admissão.

Para as polı́ticas de controle de admissão que maximizam o lucro, a taxa de lucro
associada a cada tipo de serviço é de 4 para o serviço UGS, 3 para o serviço rtPS, 2 para
o serviço ertPS e 1 para o serviço nrtPS. Para as polı́ticas de controle de admissão que
maximizam a utilidade, os mesmos valores são usados para a taxa de utilidade fornecida
por cada tipo de serviço, com exceção do serviço UGS que tem valor de utilidade 0, pois
não recebe taxa extra.

Para cada valor de taxa de chegada de conexões testado, foram executadas 10
replicações com sementes diferentes, para gerar o intervalo de confiança de 95%. Cada
simulação teve duração de 3.600s. Os resultados apresentados na Seção 8 mostram a
média obtida e o intervalo de confiança de 95%.

8. Avaliação dos Resultados

A polı́tica de controle de admissão que se baseia no requisito de taxa mı́nima das
conexões, introduzida na Seção 2, será referenciada nesta seção como CA Simples. A
polı́tica de controle de admissão, proposta na Seção 3, que tem o objetivo de maximizar
o lucro da rede de maneira ótima será referenciada pelo termo CAÓtimo Max. Lucro,
enquanto a polı́tica que tem o mesmo objetivo, mas usa a técnica gulosa, introduzida na
Seção 4, será chamada CA Guloso Max. Lucro. A polı́tica ótima (Seção 5) e a polı́tica
gulosa (Seção 6) para maximização do lucro e da utilidade serão referenciadas, respecti-
vamente, pelos termos CÁOtimo Max. Lucro e Utilidade e CA Guloso Max. Lucro e
Utilidade.

O resultados apresentados a seguir têm o objetivo de avaliar a taxa de bloqueio
e o lucro obtido com cada uma das polı́ticas de controle de admissão introduzidas neste
artigo bem como a utilidade fornecida pelas polı́ticas CAÓtimo Max. Lucro e Utilidade
e CA Guloso Max. Lucro e Utilidade.

A Figura 1 apresenta a taxa de bloqueio dos serviços UGS, ertPS, rtPS e nrtPS
para cada uma das polı́ticas de controle de admissão propostas.
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Figura 1. Probabilidade de Bloqueio

Com a polı́tica de controle de admissão CA Simples, os serviços UGS e ertPS têm
valores de probabilidade de bloqueio idênticos em todos os cenários simulados, como
mostra a Figura 1(a). Os valores de probabilidade de bloqueio para esses dois tipos de
serviço são mais baixos do que para os serviços rtPS e nrtPS, pois essa polı́tica tende
a privilegiar conexões com menores valores para o requisito de taxa mı́nima, dado que
esse é o único parâmetro considerado na admissão. O serviço rtPS apresenta os maiores
valores de probabilidade de bloqueio por ser o serviço com requisito mais alto de taxa
mı́nima.

As polı́ticas CAÓtimo Max. Lucro e CA Guloso Max. Lucro fornecem menor
probabilidade de bloqueio para o serviço UGS, cujas conexões retornam altos valores de
lucro exigindo baixas taxas de transmissão. No entanto, como mostram as Figuras 1(b) e
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1(c), a polı́tica CAÓtimo Max. Lucro aceita mais conexões UGS do que a polı́tica CA
Guloso Max. Lucro. No cenário de mais alta carga na rede, a polı́tica CAÓtimo Max.
Lucro chega a aceitar até três vezes mais conexões UGS. Da mesma forma, na polı́tica
ótima são aceitas até 10% mais conexões ertPS do que na polı́tica gulosa. No entanto, o
fato da polı́tica CA Guloso Max. Lucro admitir um menor número de conexões UGS e
ertPS, faz com que ele seja capaz de admitir um maior número de conexões rtPS e nrtPS.
Essas diferenças influenciam os resultados de lucro obtidos com ambas as polı́ticas, como
será explicado mais adiante.

As Figuras 1(d) e 1(e) mostram que as polı́ticas CAÓtimo Max. Lucro e Utilidade
e CA Guloso Max. Lucro e Utilidade têm resultados de probabilidade de bloqueio muito
semelhantes em todos os cenários simulados. Em ambos os casos, todas as conexões
UGS são admitidas para qualquer que seja a carga na rede e os serviços ertPS e nrtPS
têm valores de probabilidade bloqueio muito próximos e maiores do que os valores de
probabilidade de bloqueio do serviço rtPS. Em comparação com as outras três polı́ticas
de controle de admissão, as polı́ticas CAÓtimo Max. Lucro e Utilidade e CA Guloso
Max. Lucro e Utilidade bloqueiam um número maior de conexões ertPS e nrtPS e um
número semelhante de conexões rtPS e, dessa maneira, conseguem admitir mais conexões
UGS, resultando em maiores valores de lucro do que as polı́ticas que maximizam apenas
o lucro, como será mostrado a seguir.

Estes resultados mostram como polı́ticas com diferentes objetivos podem afetar
usuários de diferentes tipos de serviço. Quando a rede está sobrecarregada, o provedor de
serviços pode desejar manter um balanço nas taxas de bloqueio, mesmo que, como con-
sequencia, reduza-se o lucro. Esse balanço pode ser alcançado estendendo-se as polı́ticas
propostas para que minimizem a diferença entre os valores de taxa de bloqueio dos difer-
entes tipos de serviço.
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Figura 3. Utilidade

A Figura 2 apresenta o valor do lucro acumulado em cada uma das situações de
carga testadas para as cinco polı́ticas de controle de admissão. Embora a polı́tica CA
Simples não tente maximizar o lucro, mediu-se os valores de lucro fornecidos por ela,
utilizando-se a mesma função de lucro (ri ∗ minTRij) considerada pelas outras quatro
polı́ticas para cada conexão admitida.

A polı́tica CA Simples fornece os menores valores de lucro e, pelo fato de conside-
rar apenas a taxa mı́nima das conexões na admissão, esses valores tendem a se estabilizar
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conforme a rede fica sobrecarregada. A queda nos valores de lucro, observada no cenário
no qual a taxa de chegada de conexões é de 10 conexões/minuto para cada tipo de serviço,
deve-se ao alto número de conexões rtPS bloqueadas neste cenário. As conexões rtPS são
capazes de fornecer altas taxas de lucro por requisitarem altas taxas de transmissão e a
polı́tica CA Simples é a que apresenta os maiores valores de probabilidade de bloqueio
para este tipo de serviço.

As polı́ticas CAÓtimo Max. Lucro e CA Guloso Max. Lucro fornecem valores
próximos de lucro. Nos cenários nos quais a taxa de chegada para cada tipo de serviço
é de 10, 15 e 20 conexões por minuto, a polı́tica CA Guloso Max. Lucro fornece lucro
ligeiramente maior do que a polı́tica ótima. Isso acontece porque as polı́ticas dão soluções
locais, cada uma delas baseada na entrada da rodada atual de admissão, dessa forma,
decisões diferentes tomadas pelas polı́ticas gulosa e ótima em um instantet, podem fazer
com que no instantet+x a polı́tica gulosa consiga um melhor resultado do que a polı́tica
ótima. Para os cenários nos quais a taxa de chegada para cada tipo de serviço é maior
do que 20 conexões por minuto, os valores de lucro estabilizam para a polı́tica gulosa e
continuam aumentando para a polı́tica ótima.

Da mesma forma, a polı́tica CA Guloso Max. Lucro e Utilidade provê valores de
lucro próximos àqueles fornecidos pela polı́tica CAÓtimo Max. Lucro e Utilidade. No
entanto, em todos os cenários, a polı́tica ótima fornece lucro um pouco maior do que a
polı́tica que utiliza a técnica gulosa.

As polı́ticas que maximizam lucro e utilidade apresentam melhor desempenho
em termos de lucro do que as polı́ticas que maximizam apenas lucro. Os resultados de
probabilidade de bloqueio mostram que as quatro polı́ticas tomam decisões de admissão
diferentes em um mesmo cenário. Apesar de, intuitivamente, esperar-se que as polı́ticas
que maximizam apenas lucro forneçam os maiores valores de lucro, a Figura 2 mostra
que, a longo prazo, as decisões tomadas pelas polı́ticas que maximizam lucro e utilidade
provêem os melhores resultados.

A Figura 3 mostra o ganho de utilidade obtido com as polı́ticas CAÓtimo Max.
Lucro e Utilidade e CA Guloso Max. Lucro e Utilidade. Os valores apresentados na figura
representam a média do ganho de utilidade acumulado em cada execução de simulação,
sendo que o ganho fornecido por cada conexão para a qual o controle de admissão reserva
taxa extra é dado pela funçãoui ∗ extraTRij . Em todos os cenários simulados, a polı́tica
gulosa forneceu maior ganho de utilidade do que a polı́tica ótima. Em contrapartida,
conforme mostrado na Figura 2, a polı́tica ótima permite que o provedor obtenha maiores
valores de lucro. Para ambas as polı́ticas, o ganho de utilidade reduz com o aumento da
taxa de chegada de conexões. Isso acontece porque, quando a rede está sobrecarregada, o
ganho obtido com a admissão de novas conexões UGS é maior do que o ganho obtido com
a alocação de taxa extra para uma conexão admitida. Uma nova conexão UGS fornece
um ganho de 4 unidades para cada 1 Kbps, enquanto a alocação de taxa extra para uma
conexão rtPS, que é o serviço que oferece o maior ganho de utilidade, fornece um ganho
de 3 unidades para cada 1 Kbps. Esse fato se reflete nos resultados de probabilidade
de bloqueio do serviço UGS quando se utilizam as polı́ticas CAÓtimo Max. Lucro
e Utilidade e CA Guloso Max. Lucro e Utilidade. Caso o provedor de serviço tenha
interesse em obter maior ganho de utilidade, ainda que sacrificando o lucro, ele pode
aumentar as taxas de ganho de utilidade fornecidas por cada tipo de serviço.
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Embora não apresentado neste artigo por limitação de espaço, as polı́ticas
propostas foram testadas em conjunto com o escalonadoruplink proposto em
[Borin e Fonseca 2009] para avaliar se seriam capazes de auxiliar o mecanismo de es-
calonamento na provisão de QoS. Resultados de simulação mostram que as polı́ticas pro-
postas evitam a saturação do canal sem fio de forma que os recursos disponı́veis sejam
suficientes para o escalonador garantir os requisitos de QoS de cada conexão admitida.

Resultados de latência foram derivados para as conexões UGS e ertPS para ve-
rificar se elas recebiamgrants periódicos conforme especificado pelo padrão, e para
conexões rtPS para verificar se o requisito de latência máxima seria violado. Além disso,
resultados de vazão foram derivados para conexões rtPS e nrtPS para verificar se o requi-
sito de taxa mı́nima era respeitado.

Os resultados de latência e vazão foram similares para todas as polı́ticas propostas,
indicando que, em termos de provisão de QoS, o provedor de serviços poderia utilizar
a polı́tica de admissão CA Simples que é a de implementação mais simples. Caso o
provedor também queira maximizar o lucro e a utilidade, a polı́tica CA Guloso Max.
Lucro e Utilidade é uma opção atrativa, pois é mais fácil de implementar do que a polı́tica
CA Ótimo Max. Lucro e Utilidade, além de fornecer resultados próximos do ótimo.

As polı́ticas propostas fornecem modelos que atendem as necessidades de cada um
dos tipos de serviço definidos no padrão IEEE 802.16 sendo, portanto, compatı́vel com
as especificações do padrão, diferente da maioria das propostas disponı́veis na literatura.
Adicionalmente, os modelos propostos introduzem formas de se maximizar lucro e utili-
dade, que são fatores importantes para o sucesso dessas redes. Embora não considerada
nesse trabalho, a mobilidade pode ser facilmente introduzida nos modelos propostos, por
exemplo, considerando que parte da capacidade do canal é reservada para conexões em
handoff. Desse modo, durante o processo de admissão, a capacidade diponı́vel seria igual
a capacidade total menos a soma da capacidade reservada para as conexões existentes
com a capacidade reservada para conexões emhandoff. Para as polı́ticas que maximizam
utilidade, seria possı́vel, ainda, estabelecer diferentes taxas de ganho para conexões novas
e conexões emhandoff, dado que o bloqueio de uma conexão em andamento costuma
trazer maior insatisfação para um usuário do que o bloqueio de uma nova conexão.

9. Conclus̃ao

Este artigo introduziu cinco novas polı́ticas de controle de admissão para o padrão IEEE
802.16. Estas polı́ticas restringem o número de conexões simultaneamente presentes
na rede para que o escalonador tenha recursos suficientes para atender os requisitos de
QoS de cada conexão, ao mesmo tempo em que atendem as expectativas do provedor de
serviço, através da maximização do lucro, e dos usuários, através da disponibilização de
recursos extras, além do combinado no contrato de admissão.

Dentre as polı́ticas de controle de admissão propostas, as polı́ticas que maximizam
lucro e utilidade fornecem melhores resultados de lucro do que aquelas que maximizam
apenas o lucro, com a vantagem de também maximizarem a satisfação do usuário. Nas
polı́ticas que não maximizam utilidade, quando há sobra de recursos, o escalonador faz o
compartilhamento desses recursos sem levar em conta ganhos de utilidade.
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Abstract. In this work we develop a simple, yet robust, application-layer adap-
tation technique based on scalable video codecs. The proposed technique can
adapt to the varying capacity available to a connection and, delivers a superior
quality of received video. We take advantage of both scalable video proper-
ties and the characteristics of the packet dropping random process at the last
link’s wireless router’s queue. By fine-tuning the inter-packet transmission time
at the server side, we show that the resulting packet loss pattern yields a supe-
rior quality of experience (QoE) without any changes in the wireless router’s
packet scheduling or drop policies. In other words, by varying the per frame
packet inter-spacing time while maintaining a given frame rate (i.e., by varying
the transmissionburstiness) one can control the QoE. We develop an analytical
model to study the loss pattern of individual packets in an-packet burst that is
the foundation of our proposal.

1. Introduction

Video streaming services over wireless networks are rapidly becoming very popu-
lar. This is due to two recent developments: (i) the strong deployment of wide-
band wireless access technologies, such as 802.11 [Vassis et al. 2005, Xiao 2005],
EVDO [3rd Generation Partnership Project 2 2001], HSDPA [Holma and Toskala 2006]
and WIMAX [Li et al. 2007], and (ii) the availability of efficient video coding standards
such as MPEG-4 [Richardson 2003] and its scalable version [Radha et al. 2001, Li 2001]
which allows for a graceful quality degradation in the presence of the hostile and time
varying mobile radio channel.

There are several performance issues that must be dealt with to offer video stream-
ing services over a wireless channel with reasonable quality. For instance, one has to cope
with the channel bit rate fluctuations due to interference, fading, shadowing and others.
Modern wireless technologies generally apply time varying adaptive modulation/rate se-
lection in order to keep the packet error rate (PER) under a desired threshold (i.e. 1%).

Another issue is to provide fairness among users, and packet scheduling algo-
rithms have been proposed to deal with this problem (e.g. [Kang and Zakhor 2002,
Andrews and Zhang 2004, Ryu et al. 2005]). Although packet scheduling techniques can
provide good performance to different applications such as web browsing, e-mail, and file
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transfer services, it was observed in [Jaime et al. 2008] thatfading can still cause individ-
ual user’s achievable transmission rate to vary by orders of magnitude. This is because
wireless technologies usually adaptively switches from several modulation/transmission
rate in order to keep the physical layer packet error rate (PER) under control (i.e. 1%).
However, this may drastically affect fairness.

During the transmission time of a video, variations of the wireless channel ef-
fective transmission rate are not negligible and the channel may incur periods of very
low transmission rates. In this scenario, traditional (non-scalable) video streaming suffers
from severe levels of losses and possibly playout buffer underflow, resulting in unac-
ceptable degradation on the video quality experienced by the user. Scalable video then
emerges as a alternative to mitigate the effects of high channel capacity variations.

Roughly, scalable video allows for the selection of a wide range of bit rate options
from a single data stream. This is very appealing specially in wireless environments since,
for instance, the application may adapt the transmission rate to the current bandwidth
available in the source-destination path.

Scalable 
Video Server Wireless Router

FIFO/drop-tail 
queue

Video Client

r r’

Figure 1. General scenario considered in this paper

Figure 1 shows a scenario where a client user is streaming video from a server. The
wireless channel is the last hop and we assume that this is the bottleneck of the server-
client path. Three main issues have been addressed in recent studies in the literature and
below we cite some of these studies.

In the first set of works, the sending rate from the server to a client adapts
to variations of the client’s wireless channel bit rate, aiming at improving the
user perceived video quality (quality of experience- QoE). Basically, the proposals
in this subset combine scalable streams, such as MPEG-4 FGS [Radha et al. 2001,
Scaglione and van der Schaar 2005] and H.264/SVC [MPEG 2005] with application-
layer adaptation techniques [Shan 2005, Haratcherev et al. 2006]. One drawback of these
proposals [Chen and Chen 2004], is that they only allow for coarse bandwidth adaptation
capability. Unpredictable channel rate fluctuations caused, for instance, by fast-fading or
medium sharing may cause increased data loss which may considerably affect the QoE.

Two other strategies, namely packet scheduling and packet dropping have been
proposed in recent works. Their objective is to try to minimize the QoE degradation
caused by losses at the last link’s wireless router’s queue. This is achieved by adopting ei-
ther elaborate packet scheduling schemes [Zhang et al. 2009], [Fiandrotti et al. 2008], or
last link packet dropping disciplines such as, for example, UPP - Unequal Packet-Loss
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Protection, or one of its variants [Zhang et al. 2009, van der Schaar and Radha 2001].
Among the disadvantages of the proposed schemes are its implementation complexity
which requires processing of the upper layer packets header and the intrinsic requirement
of changing standards/hardware.

Different from the works in the literature, our main goal is to avoid changes in the
wireless routers. For that we develop a simple, yet robust, application-layer adaptation
technique. We take advantage of both scalable video properties and the characteristics
of the packet dropping random process at the wireless router. By fine-tuning the inter-
packet transmission time at the server side, we show that the resulting packet loss pattern
yields a superior QoE without any changes in the wireless router’s packet scheduling
or drop policies. In other words, by varying the per frame packet inter-spacing time
while maintaining a given frame rate (i.e., by varying the transmissionburstiness) one
can control the QoE.

It is well known that the packet loss process is sensitive to the transmission bursti-
ness and, by increasing the burstiness, one may adversely affect the expected packet loss
rate. What is intriguing is that, by using scalable video, an increase in burstiness may
favor the quality of the transmission. We develop analytical models to help understand
this phenomenon.

As mentioned above, the relationship between packet losses and packet spac-
ing/pacing (burstiness) have already been studied in the past. Some of the existing
several works focus on multimedia content distribution [Feng et al. 2002], while others
do not [Sivaraman et al. 2006, Cai et al. 2009]. Usually, the measure of interest is the
packet loss rate [Feng et al. 2002, Sivaraman et al. 2006] or queuing length related met-
rics [Cai et al. 2009]. The effect of the loss burst size on the mean-squared error distortion
of non-scalable video sequences has also been addressed in [Liang et al. 2003] using sim-
ulation. However, the authors did not consider scalable video coding and, in addition, did
not assess theintra-burstpacket loss process.

To the best of our knowledge, our work is the first one to assess the loss process of
individual packets in a burst and show how to improve the quality of a transmission that
uses a scalable video codec. In summary, our contributions are: (a) an analytical model
that is employed to study the loss process of individual packets in an-packet burst; (b)
propose a simple application-level mechanism based on scalable video codecs that can
adapt to the varying capacity available to a connection and, delivers a superior quality of
received video without any changes on standards or the scheduling of wireless routers.
Our results are based on a general scenario which covers a wide variety of possible appli-
cations, such as wireless or even wireline Internet access technologies.

The remaining of this paper is organized as follows. In section 2, after briefly in-
troducing the scalable stream packetization model considered in this paper, we develop an
analytical model that is the foundation of our proposal. The chosen performance metrics
are also presented in section 2. Our simple proposal is described in section 3 as well as
the results from the model that supports our ideas. Section 4 concludes the paper.

2. The Analytical Model
We start the section by presenting a brief overview of scalable video. Then we develop an
analytical model that provides the foundation for the proposed approach.
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2.1. Brief overview of fine granularity scalability

We consider FGS - Fine Granularity Scalability [Li 2001, Radha et al. 2001] coded video.
As shown in Figure 2, the FGS structure consists of only two layers: the base layer (BL)
and the enhancement layer (EL).

I

Enhancement Layer

Base Layer

B P B

Video Frame

Figure 2. Example of FGS scalability structure

The BL uses traditional nonscalable coding. The EL is encoded with the differ-
ence between the original picture and the BL reconstructed picture [Radha et al. 2001].
Consequently, the player must possess a BL in order to decode its associated EL. The EL
is organized from the most significant bits (i.e. bitplane) to the least significant one. This
means that the EL may be truncated at any point, and the EL video quality is proportional
to the number of bits decoded for each picture.

The adaptive bit rate is achieved by playing the BL and any truncated part of the
EL. Clearly, if only the BL is played, a minimum bitrateRmin is achieved. Likewise, the
maximum bitrateRmax is obtained when the BL plus the complete EL is played.

2.2. Analytical Model

In what follow we develop an analytical model whose objective is to calculate theintra-
burstpacket loss distribution. Our model considers the scenario described in Figure 1 and
provides the main results that supports our proposal.

We acknowledge that the analytical model is simple and does not include neither
details of the wireless networks nor traffic characteristics. However, we develop a re-
alistic and detailed simulation model. The simulation model provides the same kind of
results obtained from the analytical model and we chose not to include it in the paper for
conciseness. We opt for using a simple analytical model to try to isolate the causes un-
derneath the counter-intuitive observations, of our work. Roughly, we want to show that
controlling the video traffic burstiness over a queue with finite buffer size in the presence
of cross traffic may improve the video quality at the receiver.

Figure 3 presents the main building blocks of our model. The module labeled
Bursty_Sourcerepresents the traffic sent by the video server. The moduleLast_Queueis
an abstraction of the FIFO/Drop-tail queue at the last hop that could be a wireless link, for
instance. We assume that the link at the last hope is shared by other traffic. This additional
cross-traffic is modeled as a Poisson source.
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Figure 3. Analytical model

The Bursty_Sourcemodule is defined as follows. If theBursty_Sourceis in the
OFF state, no packets are generated. We assume that the OFF period is exponentially
distributed with mean1

β
. Once theBursty_Sourcemodule state changes to ON, a fixed

number of packets is generated. Each packet carries a piece of the coded frame produced
at the server. The inter-packet transmission time is assumed exponentially distributed
with mean1

λ
. Note that, although the packets at the video source are generated at constant

intervals, the inter-arrival interval at the last hop is far from a deterministic random vari-
able due to the jitter introduced by the Internet when the packets travel from source to the
destination. Therefore, it is not unreasonable to assume that the video packets inter-arrival
time are exponential random variables.

Let f be the video frame rate (FPS). From the model, the average duration of the
time spent in both ON and OFF states is the interval between two consecutive frames and
equal to1

f
. Clearly, 1

β
+ n

λ
= 1

f
, andβ can be written as a function of bothλ andf :

β =
fλ

(λ − (nf))
for λ > nf. (1)

Theburstiness(b) is defined as the ratio between the targeted traffic packet gener-
ation ratenf and the intra-burst video packet rate (λ): b = λ

nf
(b > 1). Therefore,

β =
bf

(b − 1)
. (2)

Note that it is easy to control the burstiness of the video stream. If we fix the
frame generation ratef , the burstiness can vary by changingλ. From Equation 1,β can
be obtained as a function of the burstiness.

ThePoisson_Sourcemodule generates Poisson traffic which represents the aggre-
gated cross-traffic [Cao et al. 2003] sharing last link resources with the video traffic. We
defineδ as the average cross traffic packet generation rate.

A stateS of the model is the concatenation of three state variable(s1, s2, s3),
wheres1 indicates the state of the source (ON(1) or OFF(0)), s2 counts the number of
packets generated in the current burst ((0, 1, ..., n − 1)) ands3 is the current number of
packets in the buffer of theLast_Queue. The buffer size is equal toq.

Note that the set of states withs3 = q contains all the states with a full buffer.
Thus, a transition

(1, s2, q) → (1, (s2 + 1 mod n), q) (3)
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indicates the loss of the(s2 + 1)th video packet generated by the source.

Let π(s1,s2,s3) denote the fraction of time the system remains in state(s1, s2, s3).
Defineγ as the average number of video packet losses per time unit. (In what follows the
time unit used is seconds.) Since our model is Markovianγ is equal to:

γ =
n−1
∑

i=0

λπ1,i,q for 0 ≤ γ ≤ nf

In addition, letγi be rate of losses of the(i + 1)th packet generated. Then

γi = λπ1,i,q, for i = 0, ..., n − 1.

We defineF i as the ratio between the(i + 1)th intra-burst video packet loss rate
and the(i + 1)th packet generation rate. We also defineF as the ratio between the overall
video packet loss rate and the packet generation rate. Thus,F i andF can be written as:

F i =
γi

f
and F =

γ

nf
. (4)

Let ρ be the system load, which is equal to the ratio between the total traffic (video
+ cross traffic)δ + nf and the service rateµ:

ρ =
δ + nf

µ
. (5)

It is important to note thatρ does not vary withλ because we setβ using Equation 1 in
order to maintain fixed the packet generation rate (nf ).

Figure 4 illustrates three examples ofλ andβ values used in Section 3. Note that
β increases withλ in order to keep the packet generation rate and system load constant.

1/f

λ = 240.01

1/f 1/f

(a)
λ = 400

(b)
λ = 1000

(c)

1/β 1/β1/β

Figure 4. Examples to illustrate the relation between λ and β.

It is not difficult to see that the model’s infinitesimal generator matrix (Q) has
a Quasi-Birth-Death (QBD) structure [Latouche and Ramaswami 1999]. Thus efficient
solutions exist to solve such class of models and the metrics of interest (equation 4) can
then be easily calculated. For describing and solving the model we used the Tangram-
II [de Souza e Silva et al. 2009] modeling environment.
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3. Proposal, Numerical Results and Discussion
As mentioned in previous sections our main objective is to propose a simple application-
layer technique that could improve the loss of the most important packets and yet would
not require any changes in the wireless router. We recall that the scenario considered is
shown in Figure 1, and we assume that the bottleneck link is wireless and at the last hop.

We refer to Figure 5 to explain our proposal. The idea is simple, and requires
only the packetization and subsequent transmission of the bytes of a scalable video frame
in a certain manner. Each video frame is divided into a sequence of packets such that
the BL bits fits into the first packet to be transmitted (packet0). The following packets,
from 1 to n− 1, contain the EL bitsorderedaccording to their relevance for the decoding
process (Figure 5(a)). Since the EL bytes of a scalable video frame are generated in order
according to their relevance, the packetization is trivial: the firstx EL bytes generated
by the encoder are included in the payload of the second packet to be transmitted (packet
number1), bytesx+1 to 2x are included in packet number2, etc. Packets are transmitted
in increasing order of payload relevance, i.e., the first packet of the burst is packet0, the
second is packet1, etc. (see Figure 5 (b)).

Scalable 
Video Frame

Enhancement 
Layer (EL)

Base
Layer (BL)

0

Transmission

12n-2n-1

Video Server Internet

Packet 
Seq. Number ...

...

...

.
.
.

1/FPS 1/FPS

...

...

ith Video Frame(i+1)th Video Frame

012

...

n-2n-1

1/λ1/λ

012

...

n-2n-1

1/λ1/λ1/λ 1/β1/λ 1/λ1/λ 1/λ

server client

(a) (b)

Figure 5. (a) Video Frame Packetization; (b) Packet transmission

Needless to say the packetization process is done in the natural way one would
perform such a task. The key point is the manner by which packets containing a scalable
video frame are transmitted. All packets containing a frame are sent within a burst and
the variable to be controlled is the interval between two consecutive packets. Figures 5(b)
and 4 illustrate how the burst is generated. The duration of a burst of packets correspond-
ing to a single scalable video frame is equal to(1/FPS −1/β), where we recall that FPS
is the video frame rate (in frames per second). The interval between the end of a burst and
the beginning of the next is equal to1/β. Evidently, no packets are emitted during this
period.

We have not explained yet how the very simple procedure outlined above may
achieve our final objective to provide a better video quality at the client. In what follows
we use the model of section 2.2 to show how this can be accomplished. We emphasize
that we have only a single control variable: the transmission burliness or, equivalently, the
interval between the generation of packets in a burst.

We base our analysis on a subset of parameter values that are in agreement with the
values encountered in a real streaming video application and common wireless channel
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capacities. For all the analysis performed in this section the video frame rate and bit rate
are chosen equal tof = 30 FPS and2.80 Mbps, respectively. The above value for bit rate
was selected in order to provide a good video quality for the client. The chosen frame and
bit rates imply that the targeted (video) traffic generation rate is equal to240 packets per
second. In addition, considering packets with length1500 bytes, the number of packets
generated per frame is8, which is equal to the burst size.

The capacity of the wireless router is set to5.80 Mbps which approximates the
maximum data rate of either EVDO or HSDPA 3G Internet wireless access technologies.
Therefore, the service rate of the queue in the model of Figure 3 isµ = 484 packets per
second. We choose two values for the queue buffer size:q = 25 andq = 150. The first
(q = 25) is a common value used in the literature. The second valueq = 150 represents
a very high buffer size, larger than any reasonable value. This was done in order to show
that our results are valid over a wide range of buffer sizes.

We vary the burstinessb from (1 + ǫ) 1 to 83.33. (Equivalently, sinceb = λ/nf ,
λ vary from240.01 to 20000.)

The cross-traffic arrival rateδ varies from99 to 295 packets per second. From
Equation (5)ρ varies from medium to very high load values (0.7 to 1.1). This was done
to generate non-negligible packet losses.

For convenience, in Table 1 we summarize all parameter values used in the studies
shown in the sequel.

Parameter Value/Range Explanation Corresponds to...

f 30 video frames per second (FPS) 30 FPS video
n 8 fixed burst size (ON state) 8 packets per burst
nf 8 × 30 = 240 average video packet rate 2.88Mbps
µ 484 average service rate 5.88Mbps
q 25,150 buffer size in packets max. queue delay of

0.052s and 0.31s
δ 99 to 295 cross traffic of 1.18 to 3.54Mbps 0.70 to 1.10 load (ρ)
λ 240.01 to 20000 b from 1 (smooth) to83.33 (bursty) 2.88Mbps to 240Mbps

Table 1. Considered analytical model parameters

Figure 6(a) shows the fraction of video traffic (also calledtargetedtraffic) that are
lost as a function of the burstiness parameterb. As expected, for a fixed value ofρ, the
loss fraction sharply increases in the lower20% burstiness values. The increase in the
loss fraction as a function of the burliness is not a new result. Later we comment on this.

Figure 6(b) shows the fraction of lost packets for each individual packet (F i) trans-
mitted in a burst generated for each frame. The number in thex-axis is the order of the
transmitted packet,0 being the first. (Recall that packet0 carries the base-layer of the
coded video, and the remaining the enhancement-layer.) This figure shows that, except
when the value of the burstiness is close to1, the loss fraction increases with the order of

1Sinceb must be greater than1 so thatβ is positive (see equation (2)),ǫ was chosen a small quantity,
0.45 × 10−5
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Figure 6. (a) Targeted Traffic loss rate, q=25; (b) Intra-burst Loss rate distribution,
for ρ = 0.99 and q=25

the packet transmitted in a burst. In order words, whenb ≈ 1 (which means that the video
packets are sent smoothly during the interval between the generation of two consecutive
frames), the loss process is approximately the same for all packets in a burst. However,
when b increases,F 0 < F 1 < . . . , F n−1, and the first packets transmitted in a burst
experience less losses in comparison to the remaining packets.

A few works in the literature [Floyd and Jacobson 1992, Floyd 1993,
Towsley et al. 2000] show that the packet loss rate increases with theburstiness, sim-
ilar to what is shown in Figure 6(a). This result suggests that a smoothed traffic (b = 1) is
a good option for video transmission over packet switched networks. However, based on
Figure 6(b), the next set of results show that it is possible to adjust the value ofb in order
to control the packet loss rate of individual packets in the burst. This is the key to show
that one can increase the perceived quality of the video stream by varyingb.
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Figure 7. (a) Targeted Traffic average aggregated loss rate ( Fl) (normalized), for
lower b values and q=25; (b) Intra-burst Loss rate distribution ( ρ = 0.99), for lower
b values and q=25

We refer to figures 7(a) and 7(b) to illustrate that, if we adjust the burstiness param-
eterb, it is possible to lower the values ofF i for the first packets in the burst in comparison
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with F i whenb ≈ 1 (i.e., smooth traffic). Surprisingly, this can be achieved without a
significant increase in the value ofF , as it will be discussed later. Our proposal for video
packetization explores this fact. Recall that, after a video frame is generated, packets as
transmitted in decreasing order of significance for the quality of the video image to be
decoded. The first packet of each burst contains BL bits while the subsequent packets
contains the EL bits. As a consequence, the most important packets in the burst are the
first and those should be preserved with higher priority in comparison to the packets in
the burst tail.

Figure 7(a) is a zoom from the left side of Figure 6(a). We focus on the burstiness
values1 < b ≤ 4.2, that is, the video (targeted) traffic gradually changes from smooth to
slightly bursty. In order to facilitate the comparison among the curves for different loads,
we normalize eachF (ρ) function for a givenρ by dividingF (ρ) by the maximum value
obtained (F max) for thatρ. The normalized values are referred asF ∗. This explains why
all F ∗(ρ) functions reach1 for b = 4.2. As shown in Figure 7(a), there is no significant
increase inF ∗ until b > 1.2 (for ρ > 0.9) or b > 1.7 (for 0.7 <ρ < 0.9).

Figure 7(b) shows the fraction of lossF i for the i-th packets in a burst, for1 <

b < 3. The key observation is that, in this range,F 0 is smaller than the equivalent metrics
whenb ≈ 1. This means that, by properly adjusting the burstiness of the targeted traffic,
it is possible to lower the losses of the first packets in a frame burst compared to a smooth
transmission. By doing that, one favors the most important packets for decoding. This is
achieved at the expense of increasing the loss fraction of the packets that carry the least
significant information for decoding the video. In fact, there is a tradeoff for selectingb

in the range1.2 < b < 3: by losing more packets at the end of the burst, we incur in
fewer losses at the beginning of the burst. Then one can improve the video quality since,
intuitively, when using FGS encoded video, it is better to loose the least important EL
bits.

Figure 8 showsF i for each individual packet transmitted in a burst, as a function
of b. Note that for the0-th packets (i.e., the first packet in a burst that carries the BL) the
lowest value for the loss probability are achieved for1.2 < b < 1.5. On the other hand,
F i, for i ≥ 4, increases (≈ 25% to 30%) in thatb range. Ifb is further increased beyond
2, F i grows toward the higher values shown in Figure 6(b).

It should be noted that there is a range of burstiness values that can provide a
significant improvement on the loss fraction of the base layer (BL) packets without hurting
the overall packet loss fraction. For instance, the choice ofb ≈ 1.3 results in a reduction
of 40% in the loss fraction of BL packets (F 0), when compared to theb ≈ 1 case, with
only a small impact on the overall packet loss (F 0 = F = 3.45% when b ≈ 1; and
F 0 = 2.07%, F = 3.6% whenb = 1.3) (see Figure 7(a)). This is indeed excellent news,
since the BL packets are by far the most important packets in the frame, and should be
preserved for decoding.

Figure 8(b) shows that similar conclusions as above can be drawn even for large
queue sizes (150 is this example). It is interesting to see that, although the loss fraction
decreases with increasing queue sizes, the range of burstiness values that favor the BL
packets remains virtually unaltered.

The next set of results shows that the loss behavior perceived in our work is present
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Figure 8. Loss rate for each intra-burst-Burst packet, as a function of burstiness
(b) (ρ = 0.99)

for different load values in addition to distinct queue sizes. In Figure 9, we consider
ρ = 1.10 and in Figure 10,ρ = 0.89. In both cases, two buffer sizes are considered: 25
and 150.
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Figure 9. Loss fraction for each intra-burst packet ( F
i

l
), as a function of burstiness

(b) (ρ = 1.105)

Whenρ = 1.10 (overloaded system scenario) the loss behavior is very similar to
that shown in Figure 8 (whereρ = 0.99). Only the loss rate absolute values change.

We can reach identical conclusions as above forρ = 0.89 and q = 150 (Fig-
ure 10(b)). It is intriguing that, for a wide range of buffer size values and loads, the range
of burstiness values that produce smaller BL packet losses with only a small increase in
the overall packet loss is virtually unaltered.

As we have mentioned in Section 2.2, we developed a realistic and detailed sim-
ulation model. The results obtained from the simulation model show the same behavior
for the loss fraction distribution.
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Figure 10. Loss rate for each intra-burst packet, as a function of burstiness ( λ)
(ρ = 0.89)

4. Conclusions and future work

In this paper we show that, if the drop-tail loss characteristics and packet burstiness of a
scalable video stream are handled cleverly, FIFO/Drop-Tail queues can be used to achieve
improved video quality. By controlling only the burstiness of the video traffic, the fraction
of base layer packet losses can be significantly reduced at the expense of only a small
increase in the overall packet loss rate. The improved performance is obtained with no
changes in the current standards/protocols, and no additional processing at the wireless
routers.

While previous work show that, by decreasing the burstiness of a transmission, the
overall loss rate is reduced, we look at the individual loss process of packets in a burst.
The motivation for focusing on individual packets in a frame of a scalable video stream is
that distinct packets carry data with different levels of importance for the video quality. A
simple analytical model was used to show that one can lower the loss fraction of the base
layer packets, which are the most important packets in the stream, at the expense of an
increase in the loss rate of the least important packets (the packets in the tail of the frame
burst). Although our work considers scalable video streaming over wireless networks,
the results we obtained are applicable to any multimedia transmission scenarios in which
some packets are more important than others with respect to a chosen measure of quality.

We have already built a detailed simulation that implements the details of the
EVDO protocol and the preliminary results obtained are in agreement with those from
the analytical model. In addition, we used a real scalable video stream trace to feed the
simulation. Due to the lack of space, we omitted these results. However, we have already
observed that the resulting quality of video when the burstiness is fine tuned as compared
with that when the video traffic is smoothed is significant. As a future work we will use
video quality metrics (i.e. PSNR) in order to quantify the quality gains that are possible
to achieve when our proposal is used.
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Abstract. Playout buffer absorbs packet jitter in order to compensate network 
delay variations. In the last decades a great number of playout buffer 
algorithms have been proposed for voice over IP applications. However, only 
a few have received the attention of the research community. In this paper we 
study four variations of a classical algorithm under actual network scenarios 
according to recent network model proposals. The MOS scale is used to assess 
the playout buffer performance in networks with different impairment 
severities. Based on the obtained results we propose a new algorithm that 
outperforms its predecessors. The proposed mechanism is simple and easy to 
implement in real applications. 

Keywords. Playout buffer algorithm, Jitter, Quality of Service (QoS), Voice 
over IP (VoIP) 

Resumo. O buffer de playout é utilizado para compensar a variação do atraso 
em redes de pacotes. Nas últimas décadas, um grande número de algoritmos 
de buffer de playout tem sido proposto para aplicações de voz sobre IP, porém 
apenas algumas delas têm recebido atenção pela comunidade científica. Neste 
artigo estudamos quatro variações de um algoritmo clássico considerando 
cenários reais de rede de acordo com propostas recentes de modelos de redes. 
A escala MOS é utilizada para avaliar o desempenho do buffer de playout em 
redes com diferentes níveis de imperfeições. A partir dos resultados obtidos, 
um novo algoritmo é proposto que supera seus predecessores. O mecanismo 
proposto é simples e de fácil implementação em aplicações reais. 

1. Introduction 
Years have gone of efforts to obtain Internet voice communication that offers 
acceptable quality to satisfy the user expectations. The traditional way of supporting 
voice service using circuit switched is characterized by the temporal transparency of the 
connections. Internet was not design thinking on isochronous services; packets suffer 
variable delays during the transmission. 
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To solve this problem in VoIP connections a playout buffer is used. It serves as a 
temporal store for audio packets, absorbing delay variations and allowing the 
reproduction of the audio payload free of jitter. This operation introduces an additional 
delay. To establish the buffer size is an important task that has a tremendous impact in 
the packet loss rate and in the interactivity of the conversation. 

A considerable number of algorithms exist for adaptive playout buffer, a classification 
can be found in [Atzori and Lobina 2006] and [Narbutt, et al 2005]. The existing 
solutions have been evaluated using real audio packet traces or by means of discrete 
event simulations. Recently it was suggested in [ITU-T 2007] a model that statistically 
evaluates multimedia transmission performance over IP networks. In this paper a 
comparative study was carried out using packet traces generated according to [ITU-T 
2007].The performance of the algorithms is evaluated using de MOS scale computed 
through the E-model [ITU-T 2003]. Finally we propose a new playout buffer algorithm 
based on a classical mechanism described in [Ramjee et al 1994]. The obtained results 
evidences that our algorithm outperforms its predecessors with minimal computational 
cost.  

The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 provides useful 
background for our work, including a brief description of four classical playout buffer 
algorithms; as well as the models used to generate audio packet traces and assesses the 
offered quality of service for voice communications. In Section 3 we reexamine the 
performance of typical playout buffers discovering an important regularity that has not 
been previously reported to the best of our knowledge. Based on this finding, in Section 
4 we propose a new algorithm that achieves the highest score. Section 5 concludes the 
paper.    

2. Background 

2.1 Playout Buffer Algorithms 

During the last decades several algorithms have been introduced for the playout buffer. 
One of the top referenced algorithms by the research community is the one presented by 
Ramjee et al (1994). This algorithm adjusts the parameters of the playouts between 
audio bursts. Its basic functioning can be described as follow: for every incoming 
packet the mean network delay ( id̂ ) and mean delay variation ( iv̂ ) are estimated, if the 
received packet is the first one in a talkspurt then the absolute delay op  is calculated as: 

iio vdp ˆˆ ⋅Ω+=                                                          (1) 

where Ω  is set to 4 in the original implementation. For the ith packet in a talkspurt the 
reproduction time is set to: 

oii ptp +=                                                          (2) 
where it  is the time stamp set by the transmitter. Four different algorithms have been 
proposed to estimate the mean network delay and are summarized in Figure 1.  

Algorithm 1 calculated the mean network delay using an approach suggested by 
[Jacobson V. (1988)]   for  estimating  the   round-trip-time   in  TCP  connections.  This  
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Figure 1. Pseudocode for Algorithm 1, 2, 3 and 4. 

algorithm uses an exponential weighted moving average whit a weighting factorα . The 
second algorithm (Algorithm 2) introduces a small modification to the first algorithm, 
changing the weighting factor α  by β  (a lower one) when the actual network delay 
exceeds its estimate. The idea is to react more quickly when the network delay increase. 
Algorithm 3 stands on a different approach, setting the estimated mean network delay to 
the minor network delay observed during a talkspurt. Finally, Algorithm 4 is designed 
to adapt fast enough to delay spikes. According to Ramjee et al (1994) this algorithm 
success to increase their delay estimate on detection of a spike and again to decrease 
their estimate once the spike is over. 

 The delay variation estimate remains the same in the four algorithms and is calculated 
as: 

iiii ndvv −−+= −
ˆ)1(ˆˆ 1 α                                               (3) 

where in  is the network delay experienced by packet i and α  is chosen according to the 
selected algorithm (see Figure 1). 

Several research studies have been devoted to find a better estimate for the network 
delay [DeLeon and Sreenan 1999], [Sreenan 2000], [Narbutt, and  Murphy 2004]. 
However, little work has been done with respect to the impact of the Ω  coefficient in 
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the performance of the algorithms. In this paper we propose a simple mechanism to 
dynamically adapt the value of Ω . 

2.2 Statistical Network Transmission Model 

Recommendation ITU-T P.1050 [ITU-T 2007] specifies an IP network model and 
scenarios for evaluating and comparing communications equipment connected over a 
converged wide area network. The test scenarios combine LAN, access and core 
network elements in a realistic way to create layer 3 IP network impairments that cause 
packets to experience varying delay or loss. In our work we use this recommendation to 
generate audio packet traces. 

2.3 Performance assessment  

Mean opinion score has been traditionally used to measure subjective perception of 
voice communication. MOS is given on a scale of 1-5, where a higher value 
corresponds to better quality. Since MOS is a subjective test difficult to be carried out 
in practical situations, some other objective tests have been developed. ITU 
recommendation G.107 describes the E-model [ITU-T 2003], a computational algorithm 
that incorporates impairment factors present in modern transmission networks. The 
output of the E-model is a scalar quality rating value, R, which is computed as: 

AIe-effIdIsRoR +−−−=                                                            (4) 
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where Ro represents, in principle, the basic signal-to-noise ratio, Is is a combination of 
all impairments which occur more or less simultaneously with the voice signal, Id 
represents the impairments caused by delay, Ie-eff represents impairments caused by 
low bit-rate codecs and also includes impairment due to packet losses, and A is the 
advantage factor. An estimated Mean Opinion Score for the conversational situation in 
the scale 1-5 can be obtained from the R-factor using equation (5). Table 1 shows the 
relation between R-value, MOS and user satisfaction.  

Table 1. Equivalent R values into estimate MOS 

User satisfaction R factor 
(lower 
limit) 

MOS 
(lower 
limit) 

very satisfied 90 4.34 

satisfied 80 4.03  

some user dissatisfied 70 3.60  

many user dissatisfied 60 3.10  

nearly all user dissatisfied 50 2.58 
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3. Classical Algorithms Performance 

3.1 Experiments Setup 

The performance of the four playout buffer algorithms is assessed using statistical 
models. The network scenario used in the evaluation process is depicted in Figure 2. 
Eight packet traces were generated with different network impairment severities 
according to [ITU-T 2007] (see Table 2 for details). The size of the audio packets was 
fixed to 200 bytes (160 byte corresponding to 20 ms of audio plus 40 byte of protocols 
overhead) to simulate a G.711 codec. Voice activity detection was implemented by 
means of speech models provided in [ITU-T 1993]. 

 
Figure 2. Network diagram. 

Table 2. Trace details 

Trace 1 2 3 4 5 6 7 8 

Impairment         

LAN occupancy (%) 1 2 3 5 8 12 16 20 

Access occupancy (%) 0 1 2 4 8 15 30 50 

MTU (bytes) 512 512 1508 1508 1508 1508 1508 1508 

Route flap interval (s) 0 3600 1800 900 480 240 120 60 

Route flap delay (ms) 0 2 4 8 16 32 64 128 

Core Delay (ms) 16 32 64 128 196 256 512 768 

Jitter (ms) 5 10 24 40 70 100 150 500 

Link fail interval (s) 0 3600 1800 900 480 240 120 60 

Link fail duration (ms) 0 64 128 256 400 800 1600 3000 

Packet loss (%) 0 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 0.5 1 

Reordered packets (%) 0 0.00025 0.0005 0.001 0.005 0.01 0.05 0.1 

 

Audio packet traces were passed through the playout buffer to estimate the mean 
mouth-to-ear delay and the overall packet loss rate. Finally, using these two parameters 
we compute the mean opinion score for conversational quality.  

Rx Tx 
Access Access 

 
Core 

Network  LAN  LAN 
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Figure 3. Algorithm performance varying the Ω  (Omega) coefficient.  
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3.2 Algorithms comparison and discussion 

In this section we compare the four classical playout buffer algorithms by varying the 
Ω  coefficient. The MOS values obtained are shown in Figure 3. The horizontal dashed 
line corresponds to the upper bound of the MOS which is computed using the mean 
network delay and packet loss rate just before the playout buffer. Obviously for each of 
the four algorithms the audio quality degrades as the network impairment severities 
increase. However, the algorithms behave in different ways with respect to Ω ; in 
several cases Ω  = 4 do not produce the best result. Particularly Algorithm 2, for 
specific values of Ω , always achieves the best mean opinion score. These values are 
marked using a vertical dotted line. 

The experiments reveal two interesting results in the case of Algorithm 2. The first one 
and more evident is that set Ω  to 4 is not the best option for most of the sample audio 
traces. The second one is less evident and can be observed in Figure 4. In this figure we 
plot the values of Ω  that maximize the MOS as a function of the mean network delay 
estimated by the algorithm. Now results quite obvious that exists an inverse relationship 
between the best value of Ω  for the algorithm and the mean network delay. The Ω  
value decreases as the end-to-end network delay increases (i.e. when network 
impairment severities increase). This can be explained by the fact that Algorithm 2 
adapts more quickly to burst of packet incurring in long delays. For that reason it tends 
to over estimate the mean network delay (see Figure 5). When a fixed amount of the 
jitter estimate is added to set the playout time the mouth-to-ear delay significantly 
increase.  

Therefore, as the network delay increases it is possible to reduce the quantity, Ω , of 
jitter estimate added to the playout buffer without incurring in a noticeable number of 
packets out of time. Note that an increase in both, the mouth-to-ear delay and the packet 
loss rate, degrade the quality of service. 

 
Figure 4. Best Ω  (Omega) as a function of the estimate mean delay for 
Algorithm 2. 
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Figure 5. Estimate mean delay increasing the network impairment severities. 

 
Figure 6. Algorithm 5. 

4. Algorithm 5 
Based on the above observations we propose a new algorithm, Algorithm 5, which 
dynamically adapts Ω  to achieve better quality. Here we exploited the regularity found 
in Algorithm 2 (see Figure 4). The pseudocode for the algorithm is shown is Figure 6. 
The value of Ω  is computed for the first packet of a talkspurt as 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝
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id
a                                                   (6) 
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where a is constant and was set to 200 in our experimental studies. This value was 
chosen to best fitting a large data set collected in various network scenarios with 
different network impairment severities.  
The idea is to reduce the values of Ω  as the estimate network delay increases. The 
estimation of the network delay is the same as in Algorithm 2. The coefficient values 
are bounded between 1 and 10 since values out of that range lacks of practical use (e.g. 

∞→Ω  as 0ˆ →id ) and has not  a significant impact in the performance. A large value 
of  Ω  for short network delays not only provides the higher MOS score but also permits 
to adsorb sudden and large increases in the end-to-end network delay (e.g. spikes). As 
soon as the network delay remains high the value of Ω  move toward 1 in order to 
compensate the over estimation introduced by Algorithm 2.  

  

 
Figure 7. Comparison of the five algorithms under different network impairment 

severities. 

A comparison between the original four algorithms (Ω  = 4) and Algorithm 5 is shown 
in Figure 7. Algorithm 5 exhibits the best performance followed by Algorithm 4 and 1 
in that order. This result is consistent with several studies that report Algorithm 4 to be 
the best ranking of the classical algorithms [Ramjee et al 1994], [Kansal and Karandikar 
2001], [Narbutt et al 2005]. It is important to note that the computational cost of 
Algorithm 5 is comparable to that of Algorithm 2 and less heavy than Algorithm 4. The 
quality gain results significant with respect to the four classical algorithms. Specifically 
in the range of moderate to intense network impairment severities our algorithm clearly 
outperforms the original Ramjee’s proposal. 

5. Conclusions 
In this paper we studied a classical playout buffer algorithm, exploring the effect of one 
of its parameters in the performance of the algorithm. This parameter has been 
traditionally skipped by the researches. Our results revealed an important unexploited 
regularity. Based on that knowledge we propose a new algorithm that achieves the 
highest score when compared to its classical predecessors. The proposed algorithm can 
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bee carried out with minimal computational cost, resulting in a simple and easy way to 
implement a playout buffer mechanism for real multimedia applications.  
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Abstract. The complexity and requirements of web applications are increasing
in order to meet more sophisticated business models (web services and cloud
computing, for instance). For this reason, characteristics such as performance,
scalability and security are addressed in web server cluster design. However,
due to the energy crisis, the energy consumption in this type of environment be-
came a main concern. Aiming to avoid this adverse scenario, this article shows
how energy reduction can be applied in a web server clustered environment. The
energy reduction policy used in this paper uses load forecasting combined with
DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) and dynamic configuration te-
chniques. To validate this predictive policy, a web application running a real
workload profile was submitted to a server cluster testbed. In addition a criteria
for quality of service was used to evaluate system’s performance.

Resumo. A complexidade e os requisitos das aplicações web vêm aumentando a
fim de satisfazer modelos de negócios cada vez mais sofisticados (web services e
computação em nuvem, por exemplo). Por esta razão, características como de-
sempenho, escalabilidade e segurança são tratados no projeto de aglomerados
de servidores web. Entretanto, devido à crise energética, o consumo de ener-
gia neste tipo de ambiente se tornou uma grande preocupação. A política de
redução de energia em um aglomerado de servidores web utilizada neste traba-
lho emprega previsão de carga combinada com as técnicas de DVFS (Dynamic
Voltage and Frequency Scaling) e de configuração dinâmica. Para validar esta
política preditiva, uma aplicação web executando um perfil de carga real foi
testada em um protótipo de cluster de servidores, e a energia consumida e a
qualidade de serviço obtida foram usadas para avaliar o desempenho do sis-
tema.

1. Introdução

Com o passar dos anos, o consumo de energia elétrica vem tornando-se uma preocupação
cada vez mais importante no desenvolvimento de novas tecnologias, pois sua produção re-
presenta uma importante questão ambiental e econômica. Segundo projeções feitas pela
Agência Internacional de Energia [IEA 2008] (International Energy Agency ou IEA), a
emissão de gases que ocasionam o efeito estufa vai dobrar no fim deste século, causando
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dessa forma um aumento de 6◦ C na temperatura global. Como em muitos países a prin-
cipal fonte de produção de energia elétrica são os combustíveis fósseis, medidas de largo
alcance estão sendo tomadas para que essa crise energética seja superada.

A EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) divulgou recen-
temente um relatório [EPA 2007] no qual cita uma série de medidas necessárias para
promover o aumento da eficiência nos datacenters. Também chamados de Centros de
Processamento de Dados (CPD) ou fazenda de servidores, esta infra-estrutura reúne vá-
rios computadores para a execução de processamento, armazenamento, comunicação de
dados, dentre outras funções. A justificativa para a escolha desse tipo de infra-estrutura
como foco desse relatório são as projeções feitas em relação ao seu consumo de energia.
Estima-se que o crescimento do consumo de energia pelas fazendas de servidores, so-
mente nos Estados Unidos, irá efetivamente dobrar até 2011, passando de 61,4 para 124,5
bilhões de KWh gastos por ano.

No nível de hardware essa preocupação pode ser comprovada com a criação da
ACPI [ACPI 2008]. Representando a união entre empresas tidas como referências no
mercado (HP, Intel, Microsoft, Phoenix e Toshiba), elas estabeleceram uma especificação
para gerenciamento de energia e temperatura em computadores de maneira geral. Outra
iniciativa de destaque é o programa Energy Star da EPA [EPA 2009]. Este programa
visa a adoção de práticas e produtos com maior eficiência energética tanto por empresas
quanto pela população de maneira geral.

Seguindo esta tendência de pesquisa de novos métodos para a economia de ener-
gia, esse trabalho descreve uma política para redução no consumo energético em ambi-
entes computacionais chamados de aglomerado de servidores web. Empregando meca-
nismos de previsão de carga (uma estimativa de um valor para um instante no futuro)
no ajuste da configuração do sistema computacional (ou seja, ligando e desligando servi-
dores e ajustando a velocidade de seus processadores), a escolha daquela mais eficiente
para uma dada carga pode ser feito de forma pró-ativa e não reativa. Dessa forma, um
incremento no ganho com relação a economia de energia pode ser obtido, e a qualidade
de serviço (QoS) contratada pela aplicação ainda ser satisfatoriamente atendida.

Uma outra contribuição desse trabalho é a forma pela qual a manutenção da qua-
lidade de serviço está relacionada aos atributos do sistema. Assume-se que a manutenção
de um determinado nível de QoS baseia-se tão somente na utilização do processador dos
servidores, limitando-a a um valor máximo; essa política torna-se aplicável em uma maior
variedade de ambientes, visto que essa métrica é independente do tipo de serviços execu-
tados no sistema computacional em questão.

Na próxima Seção, trabalhos relacionados da área de economia de energia são
discutidos. Em seguida, a Seção 3 apresenta a arquitetura do cluster considerado nos
experimentos. A Seção 4 discute o modelo de previsão de carga empregado, e na Seção
seguinte é feita uma avaliação do modelo tendo como base um trace derivado de uma
aplicação real. A Seção 6 apresenta as conclusões e indica trabalhos a serem futuramente
realizados.

2. Trabalhos Relacionados
Em função de sua crescente importância, a área de Economia de Energia em sistemas
computacionais vem ganhando notoriedade e uma base mais abrangente de aplicações.

684 Anais



Por exemplo, em dispositivos móveis (laptops e PDAs), restrições referentes ao consumo
de energia sempre obtiveram notoriedade. Em função de um crescente poder de proces-
samento, que vem acompanhado de um maior consumo energético, eles precisam maxi-
mizar o tempo de vida de sua fonte de energia (bateria), já que durante boa parte de seu
tempo de uso não possuem uma ligação com uma fonte fixa. Com esse tipo de restrição
em vista, além da redução do consumo de energia obtida colocando-se alguns componen-
tes de hardware em estado de baixo consumo (display e disco, por exemplo), trabalhos
tais como [Flinn e Satyanarayanan 1999] procuraram adicionar a alguns tipos de aplica-
ções móveis um perfil adaptativo em relação ao estado da capacidade de fornecimento de
energia pela bateria.

Além do processador, outros tipos de componentes e sistemas de hard-
ware também evoluíram na questão da economia de energia. Nessa área pode-
mos citar trabalhos em dispositivos de armazenamento [Ganesh et al. 2007], sistemas
de memória RAM [AbouGhazaleh et al. 2007, Tolentino et al. 2009], dispositivos de
rede [Bertozzi et al. 2002], dentre outros. Contudo, como o processador possui um gasto
energético substancialmente maior do que o de outros componentes de um computador,
em função de sua utilização, [Bohrer et al. 2002] e outros trabalhos que ainda serão men-
cionados têm a CPU (Central Processing Unit) como seu principal foco.

Cenários envolvendo aplicações do tipo multimídia também foram explorados,
como, por exemplo, no estudo apresentado em [Yuan e Nahrstedt 2003]. Este trabalho
discute a construção de um escalonador para sistemas de tempo-real não críticos (soft
real-time) que tem como objetivo economizar energia a partir da previsão dos ciclos de-
mandados por uma aplicação multimídia. Outro estudo nesse mesmo contexto é apre-
sentado em [Kim e Chang 2005], e descreve o uso de um algoritmo DVFS aplicado a um
decodificador de áudio e vídeo.

Maiores oportunidades para economia de energia aparecem, contudo, em am-
bientes que utilizam grande quantidade de computadores. Devido à natureza das
aplicações existentes na atualidade, ambientes tais como fazendas de servidores e
aglomerados de computadores (daqui em diante clusters será utilizado como sinô-
nimo) ganharam notoriedade. As técnicas desenvolvidas para esse tipo de sistema
consideraram, inicialmente, somente clusters compostos por computadores homogê-
neos [Elnozahy et al. 2002, Pinheiro et al. 2001], onde o uso de configuração dinâmica
(ligar e desligar máquinas do cluster de acordo com a utilização do mesmo) baseada em
uma política de gerenciamento global obteve resultados significativos.

Uma das primeiras iniciativas utilizando um ambiente computacional heterogêneo
foi feita por [Rusu et al. 2006]. Nesse trabalho, as técnicas de DVFS e configuração dinâ-
mica são combinadas com o propósito de redução de energia associada à manutenção da
qualidade de serviço provida para uma aplicação web. Nesse caso, o cluster considerado
é composto por duas camadas, uma sendo o front-end, que distribui a carga e gerencia
a configuração, e a outra abrangendo as camadas de aplicação e base de dados. O tra-
balho pressupõe que a maioria das requisições são atendidas a partir da cache de dados
em memória, o que realça a importância do controle de energia em nível de processador
(DVFS).

O estudo apresentado em [Horvath et al. 2006] discute uma infra-estrutura na qual
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estão presentes três camadas: interface, negócios e armazenamento de dados. Minimi-
zando o atraso total entre camadas, um modelo utilizando um controlador com realimen-
tação é responsável pela execução do DVFS. Nesse trabalho não há menção de configu-
ração dinâmica porque somente um path foi utilizado na avaliação. Por path os autores
entendem uma máquina na segunda camada e uma máquina na terceira camada. Esse
trabalho, contudo, é baseado em um modelo de filas, e só foi avaliado via simulação.

Também utilizando uma aplicação web de três camadas, o trabalho apresentado
em [Bertini et al. 2007] mostra um modelo no qual a gerência de economia de energia
leva em consideração os níveis QoS contratados pela aplicação, assumindo um sistema
do tipo soft real-time. Com base em uma grandeza chamada de tardiness, um controla-
dor consegue manter a qualidade de serviço acima de um patamar pré-estabelecido. Por
tardiness os autores entendem a relação entre o tempo de resposta de cada requisição
(medido durante a execução) dividido pelo seu prazo de execução (estabelecido nas espe-
cificações). O trabalho apresenta duas formas de modelar a função de distribuição dessa
variável, e mostra como garantir que um dado percentil das requisições irá atender ao con-
tratado. Posteriormente, em [Bertini et al. 2009], os mesmos autores estendem o trabalho
anterior e realizam o controle de QoS e de consumo de energia sem fazer nenhuma hipó-
tese sobre a forma da distribuição da variável tardiness, através do uso de aproximação
estocástica.

Buscando um melhor aproveitamento e racionalização dos recursos providos por
um datacenter, o emprego do mecanismo de virtualização tem obtido grande destaque.
Além de prover grandes benefícios (escalabilidade, melhor gerenciamento e utilização
do hardware), o uso deste tipo de técnica traz novos desafios para a implementação de
redução no consumo de energia [Wang et al. 2008]. Apesar de não ser o escopo deste
trabalho, a metodologia utilizada para realizar a previsão de carga pode servir como
ferramenta para técnicas existentes de economia de energia em ambientes virtualiza-
dos [Kusic 2008, Petrucci et al. 2009].

O estudo desenvolvido aqui visa avançar o estado da arte, incorporando técnicas de
previsão de carga às técnicas de economia de energia. Nesse caso, um sistema que consiga
estimar a evolução da carga de trabalho submetida possibilita que medidas direcionadas
tanto para economia de energia, quanto para manutenção da qualidade de serviço, possam
ser tomadas. Ou seja, uma política de economia de energia baseada nesse paradigma
passará de reativa a pró-ativa.

Além de fatores que influenciam o método de previsão, elementos característicos
que ocorrem durante o tempo de execução de um sistema são mostrados e analisados
(Seção 5). Diferentemente de outros trabalhos, muitos deles simplesmente baseados em
simulação, nossa implementação ocorre em um protótipo de cluster, que é submetido
a um perfil de carga real: um trecho do workload da Copa do Mundo de Futebol de
1998 [Arlitt e Jin 1999]. Apesar de o grau de previsibilidade desta carga de trabalho não
ser dos mais difíceis [Baryshnikov et al. 2005], diversos desafios existem quando se faz
a implementação em um ambiente real, principalmente pelo fato de que esse perfil não
obedece a nenhuma distribuição conhecida, em particular.
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3. Arquitetura do cluster

Na arquitetura utilizada para a construção do ambiente de testes existem três categorias
de máquinas: o front-end (FE), os trabalhadores (workers) e as máquinas de suporte.
A máquina front-end é aquela responsável por executar os procedimentos contidos no
modelo, como o gerenciamento das máquinas trabalhadoras, o balanceamento de carga
e a comunicação com as máquinas de suporte. Como estamos interessados em avaliar
um esquema de relacionamento entre QoS e utilização do cluster, um sistema de duas
camadas é aqui considerado.

Os workers são os responsáveis pelo processamento da carga enviada ao cluster,
ou seja, pelo processamento de requisições web. Já as máquinas de suporte são aquelas
que realizam funções que não estão relacionadas com as do FE e nem com as dos workers.
Como indicado na Figura 1 elas representam o gerador de carga e o medidor de potência.

Figura 1. Organização e comunicação das máquinas do cluster

O FE e todos os workers executam Linux e servidores Apache, que são responsá-
veis pelo processamento dos pedidos feitos pelo gerador de carga. O que difere o FE de
cada trabalhador são os módulos ativados em cada um dos servidores. Nos workers está
ativado o módulo de processamento de requisições PHP e worker_module. A necessidade
da utilização deste último módulo é devida a informações que estão contidas somente no
escopo da aplicação web (como número de requisições pendentes em um determinado
worker, por exemplo).

O front-end por sua vez possui o frontend_module, que é responsável por im-
plementar todas as funções do FE, exceto o balanceamento de carga (feito pelo módulo
mod_proxy_balancer [Apache 2009]). O lado cliente da aplicação é representado por uma
versão modificada do gerador de carga httperf [Mosberger e Jin 1998], capaz de realizar
a geração de requisições web de acordo com dados contidos em um aquivo de trace.

O medidor de potência é a única máquina que executa o sistema operacional Mi-
crosoft Windows XP, por conta do programa relacionado a medição de potência (Lab-
View). Foram também instalados nessa máquina um servidor OpenSSH e um módulo
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Tabela 1. Máquinas utilizadas na arquitetura e suas funções

Nome Função # Freq. Freq. máx. Arquitetura(GHz)
Watt FE – – AMD Athlon 64 3200+
Ampere worker 3 2,0 AMD Athlon 64 X2 3800+
Coulomb worker 5 2,4 AMD Athlon 64 3800+
Hertz worker 5 2,2 AMD Athlon 64 3800+
Joule worker 4 2,4 AMD Athlon 64 3500+
Ohm worker 6 2,6 AMD Athlon 64 X2 5000+
Camburi gerador de carga – – Pentium 4 2,8GHz
Putiri medidor de potência – – Pentium 4 2,8GHz

VNC (Virtual Network Computing), para que a comunicação com o ambiente Linux ocor-
resse, respectivamente, via console ou desktop remoto. Outras características a respeito
das máquinas empregadas nessa arquitetura podem ser vistas na Tabela 1.

4. Modelo para previsão de carga
Dentre as técnicas existentes para realizar previsão de séries temporais podem ser ci-
tadas as médias móveis, o amortecimento exponencial, as regressões, as redes neu-
rais e modelos não lineares, tais como os da família ARCH (Autoregressive Conditi-
onal Heteroskedasticity). O previsor escolhido nesse trabalho foi o Método Linear de
Holt [Spyros Makridakis e Hyndman 2002] (HLM ou Holt Linear Method). Esse modelo
é definido a partir de um conjunto de três equações:

Lt = αYt + (1− α) (Lt−1 + bt−1) (1)
bt = β(Lt − Lt−1) + (1− β)bt−1 (2)

Ft+m = Lt + btm (3)

A Equação 1 mostra como é calculada uma estimativa do valor da série temporal,
a partir de uma amostra Yt obtida no instante t . A Equação 2 calcula bt, isto é, uma noção
de tendência positiva ou negativa apresentada pelos dados. Utilizando os valores defini-
dos nas duas equações anteriores, a Equação 3 calcula a previsão para o instante t + m,
onde m representa a janela de previsão. As variáveis α e β representam os coeficientes
de amortecimento. Devido a existência desses coeficientes, o HLM é classificado como
um método de amortecimento duplo. Esse previsor foi adotado pela simplicidade de im-
plementação em um ambiente real, por precisar somente de um pequeno histórico para
realizar previsões e por ser indicado na literatura como um previsor adequado para situa-
ções nas quais existe presença de tendência e ausência de sazonalidade. Outros métodos
de previsão poderiam ser utilizados, tais como regressões ou redes neurais.

Após definido o método previsor, a escolha da grandeza alvo desse método é o
próximo passo. Nesse caso, a carga a qual o sistema está sendo submetido foi selecio-
nada. Ao longo do tempo, amostras do valor da carga (Yt) são coletadas pelo FE a fim
de fornecer os dados para alimentar o previsor HLM. Depois do tempo necessário para
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coletar um número de amostras desejadas (janela de decisão) o previsor será invocado e
uma nova previsão para o valor da carga calculada (Ft+m). A partir dessa estimativa, o
front-end repassa essa valor para um modelo de otimização utilizando DVFS chaveado,
como o indicado em [Bertini et al. 2010] (outros detalhes em [Bertini et al. 2008]).

Obter uma configuração do cluster para um determinado nível de carga é uma
tarefa simples quando uma pequena quantidade de máquinas workers está envolvida.
Para um número maior de workers (como 50 e 100, por exemplo) observou-se, no pior
caso de execução de cada um dos programas de otimização utilizados [COIN-OR 2009,
GLPK 2009, SCIP 2009], tempos superiores a 5 horas, indicando não ser prático execu-
tar esse processamento on-line. Sendo assim, a construção de uma tabela com valores
de carga vs. configuração foi construída em tempo de projeto, para que somente uma
consulta seja feita durante o funcionamento do sistema.

Para a construção da tabela de possíveis configurações para o cluster foi utilizado
o seu tamanho total ao invés de valores pré-determinados para a carga. Essa abordagem
permite que cada linha da tabela mostre a porcentagem da carga na qual haverá mudanças
de frequência ou configuração do cluster (quais máquinas estarão ligadas). A Tabela 2
mostra um exemplo dessa construção para uma tabela que contém uma configuração para
o aglomerado referente a variação de um milésimo no valor da carga máxima. Para os
computadores que devem estar desligados o valor de frequência de operação igual a zero
aparece na tabela.

Tabela 2. Exemplo de tabela de otimização gerada
Carga (%) ampere coulomb hertz joule ohm

0,1 0 0 1000 0 0
0,2 0 0 1000 0 0
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
60 2000 0 1800 0 1971
... ... ... ... ... ...

100 2000 2400 2400 2200 2600

Tendo em vista que o processo descrito até aqui leva em consideração somente
a minimização do consumo de energia do cluster, uma solução para atender a qualidade
de serviço representa o próximo passo da política a ser implementado. Nesse trabalho,
estamos definindo o tempo de resposta das requisições como a QoS a ser atendida. Para
cada requisição pode-se associar um prazo (deadline), como em um sistema soft real-
time. Por simplificação, somente um tipo de requisição é assumido, embora a extensão
não seja difícil de implementar.

Experimentos preliminares indicaram que uma solução heurística, através da apli-
cação de uma parcela multiplicativa sobre a estimativa do valor futuro da carga, em função
do atendimento ou não a uma QoS contratada, no momento de avaliação de uma nova con-
figuração, pode ser uma solução adequada. Para isso, foi definido um fator de correção
de previsão (chamado de γ, ou gama, daqui por diante).

A função desse fator é acionar uma configuração de maior desempenho de acordo
com os níveis de QoS obtidos durante a execução do sistema. A fim de cumprir essa meta,
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esse fator é definido como γ = min(γmax, (QoSalvo ÷QoSatual)), caso a QoS não esteja
sendo atendida. Se a qualidade de serviço estiver de acordo com a contratada, o valor de γ
não será calculado pela equação acima e a ele é atribuído o valor 1. Utilizando essa defini-
ção, o fator gama irá provocar a utilização de uma configuração de maior desempenho de
acordo com o nível da qualidade de serviço atual do sistema e garantir que configurações
com maior poder computacional serão chamadas gradualmente (de acordo com a parcela
γmax).

Adicionalmente, é assumido que limitando-se a utilização do servidor a um valor
menor do que 100%, a QoS será mais adequadamente atendida. Vários estudos constata-
ram que níveis de utilização superiores a 60-80% tornam o sistema suscetível a ser mais
influenciado por variações súbitas de carga, piorando a QoS (e.g., [Rusu et al. 2006]). As-
sim, o valor de gama anteriormente obtido é dividido por uma valor de utilização limite
(e.g., 80%), de forma a reduzir a citada influência.

Depois de calculado o valor de γ utilizando o resultado da previsão, uma nova
configuração será escolhida e imposta ao cluster. Através de mensagens enviadas pela
rede, o FE ajusta a frequência das máquinas que estão ligadas, liga as máquinas que
possuem um valor de frequência maior que 0 na tabela e depois começa a desligar aquelas
com frequência nula. A gerência desse processo é feita em intervalos regulares de tempo
chamados de janelas de controle.

Com o intuito de impedir sucessivas operações de ligar e desligar máquinas em um
intervalo muito curto, um novo intervalo de tempo foi adotado. A janela de estabilização
é um período de tempo maior que outras as janelas definidas anteriormente, cuja a meta é
deixar que o sistema estabilize após grandes mudanças sofridas na configuração (entrada
e saída de workers no conjunto das máquinas ligadas).

No processo de ligar e desligar uma máquina, o tempo de boot (ou iniciação) é
um fator que deve ser levado em consideração. A utilização do mecanismo de Suspend-
to-RAM (em conjunto com Wake-on-LAN), em contraposição ao uso de Suspend-to-disk,
faz esse tempo de boot diminuir cerca de 8 vezes (de 56s para 7,5s) de acordo com expe-
rimentos realizados em nosso ambiente de testes.

5. Avaliação
Para realizar a avaliação do modelo preditivo proposto na seção anterior, vários experi-
mentos foram conduzidos reproduzindo o perfil da Copa do Mundo de Futebol de 1998.
O período que serviu como base para gerar a carga de trabalho é o compreendido entre
11h30 e 24h00 do dia 29 de Junho. Com o intuito de aumentar o número de experi-
mentos realizados e diminuir a probabilidade de interferências externas (e.g., falha no
fornecimento de energia pela concessionária local), a taxa de reprodução desse trace foi
acelerada em 3 vezes. Isto implica que a duração de cada um dos experimentos foi redu-
zida de 12 horas e meia para 4 horas e 10 minutos (ou 250 min). É importante observar
que essa aceleração também permite atualizar a taxa de requisições para o que acredi-
tamos seja mais próximo daquela dos CPDs modernos. A forma da carga submetida ao
sistema pode ser observada na Figura 2. Adicionalmente, aqui foi considerado um único
tipo de requisição, com prazo de execução limitado a 4s, de forma a tornar o atendimento
à demanda realizável no pico da carga. Esse valor é típico das requisições definidas no
benchmark TPC-W [TPC 2009].
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Figura 2. Perfil de carga de trabalho enviada ao cluster

As políticas de economia de energia utilizadas nos experimentos foram: perfor-
mance, ondemand, OOO e HLM (proposta nesse trabalho e como será chamada daqui em
diante). As duas primeiras são representadas por dois governors padrões do Linux, defini-
dos, respectivamente, em [CPUFreq Governors 2009] e [Pallipadi e Starikovskiy 2006].
A política chamada de OOO (On-Off Otimizado) implementa configuração dinâmica e
DVFS. A política HLM implementa On-Off, DVFS, previsão de carga, ajuste dinâmico
dos parâmetros do previsor, além do fator de ajuste gama. Assim, para melhorar a qua-
lidade da previsão nos experimentos, foi inserida na política HLM uma otimização de
mínimos quadrados [Wuttke 2009] aplicados sobre os coeficientes de amortização (α e
β), levando em consideração a minimização do erro médio quadrado entre os dados ob-
servados e a previsão feita em uma determinada faixa de tempo. Alguns dos parâmetros
de configuração para o experimento estão indicados na Tabela 3. Esses parâmetros foram
designados com base no tamanho do aglomerado ou de acordo com o overhead provocado
no computador front-end (no caso de intervalos ou janelas de tempo).

Tabela 3. Variáveis utilizadas nos experimentos
Descrição Valor
carga máxima do cluster 670 req/s
deadline das requisições 4 s
γmax 1,3 e 1,4
janela de estabilização 2 min
janela de decisão 5 s
janela de controle 1 s

Buscando uma melhor exposição dos resultados, iremos primeiro comparar a po-
lítica HLM com os governors performance e ondemand. Depois disso iremos comparar
o HLM com o OOO. Essa divisão tem como objetivo mostrar a diferença entre políticas
de economia de energia que não utilizam nem DVFS nem a configuração dinâmica (per-
formance), que utilizam somente DVFS discreto (ondemand) e que utilizam tanto DVFS
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(contínuo) quanto o processo de ligar e desligar máquinas do cluster (HLM).
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Figura 3. Potência gasta: HLM, ondemand e performance

A Figura 3 mostra a potência média gasta por segundo durante todo o tempo do
experimento. Os resultados para consumo de energia registrado durante esse primeiro ex-
perimento foram: 1793 Wh para performance, 1600 Wh para ondemand e 862 Wh para
o HLM. Apesar da ausência de perda de QoS nas outras políticas, o HLM obteve uma
substancial economia de energia, ocorrendo somente 27 situações de QoS abaixo do nível
especificado (95%). A Figura 4(a) mostra que a frequência mínima acumulada registrada
no cluster foi de 7 GHz para a política ondemand. Este fato é explicado pela falta de con-
figuração dinâmica das máquinas workers nessa política, ou seja, todos elas permanecem
ligadas contribuindo ao menos com a sua própria frequência mínima. Já a Figura 4(b)
mostra o estado de cada uma das máquinas do aglomerado durante o experimento utili-
zando o método HLM. Os estados de SHUT e de BOOT são estados intermediários que
determinado worker pode assumir, significando, respectivamente, sua transição do estado
ON para OFF e do estado OFF para ON.
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Figura 4. (a) Frequência acumulada nas políticas performance, ondemand e
HLM; e, (b) estado das máquinas servidoras para HLM
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Para realizar a comparação entre o método desenvolvido nesse trabalho e OOO
foram usadas as seguintes métricas: nível de QoS em uma janela de controle, quantidade
de energia utilizada durante todo o experimento, e número total de requisições que não
terminam dentro do prazo durante o experimento. Esta última métrica difere do nível de
QoS pelo fato de contabilizar requisições perdidas mesmo quando o nível de QoS está
acima do especificado.

Tabela 4. Comparação de resultados: HLM vs. OOO

Métrica OOO HLM HLM
γmax = 1, 3 γmax = 1, 4

requisições perdidas 9984 2096 942
ocorrências de QoS < 95% 203 53 27
ocorrências de QoS < 80% 63 34 14
ocorrências de QoS < 65% 28 17 4
ocorrências de QoS < 50% 10 8 3
energia gasta (Wh) 864 862 862

A Tabela 4 mostra os ganhos quantitativos entre as políticas HLM e OOO. Dentre
as variantes do HLM, a que utiliza γmax = 1, 4 obteve melhores resultados em relação a
QoS, devido a um melhor ajuste de configuração para um determinado instante de carga.
É importante frisar que esse ajuste de gama é feito somente enquanto a QoS não atende
ao especificado; assim que a nova configuração entra em vigor, gama retorna ao valor
unitário, reduzindo seu impacto na energia consumida.

Quanto ao gasto energético, HLM e OOO apresentam valores que são pratica-
mente idênticos. Diferentes execuções do trace levam a resultados distintos para o gasto
energético, mas sempre em valores próximos ao indicado na tabela. Portanto o pior caso
sempre foi utilizado em todas as políticas.5 Essa similaridade pode ser explicada pelo
fato de, em vários instantes do experimento, OOO utilizar uma configuração que se mos-
tra abaixo do suficiente para manter a qualidade de serviço dentro do padrão especificado.
Dessa forma, uma menor quantidade de energia vai ser gasta pelos servidores.

Um outro efeito que pode ser destacado é o do papel do previsor de carga. Para
ver a sua contribuição destacamos um trecho da execução, justamente quando a carga
começa a ter um aumento significativo, em torno dos 63 minutos de execução do experi-
mento. Esse cenário é mostrado na Figura 5. Detetando o incremento da carga, HLM vai
aumentando gradualmente as frequências das máquinas ligadas, ampere e ohm (ver tam-
bém Figura 4(b)). Já OOO, que não faz nenhuma previsão e procura sempre minimizar a
potência gasta, manteve a frequência acumulada do cluster em torno de 5,1GHz. Como
OOO só atua reativamente, próximo ao instante 64,3 minutos o cluster começa a perder
QoS, e só altera as frequências de operação em torno do instante 64,5 minutos da exe-
cução. Já HLM atuou preventivamente para garantir a QoS, em detrimento do consumo
energético, e manteve a QoS em 100%.

6. Conclusão
No trabalho desenvolvido nesse artigo, a utilização de uma política preditiva visando eco-
nomia de energia foi aplicada em um ambiente real de um cluster de servidores. Empre-
gando uma metodologia de previsão de carga baseada no Método Linear de Holt, ganhos
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Figura 5. HLM vs. OOO: frequências e QoS

energéticos superiores a 51% foram obtidos quando HLM é comparado ao esquema per-
formance, e de aproximadamente 46% quando comparado ao esquema ondemand. Foi
observado que a economia de energia pode ser obtida respeitando-se contratos negoci-
ados para a qualidade de serviço. Quando comparada a um sistema otimizado (OOO),
a técnica aqui apresentada mostrou que atinge os mesmos patamares de ganho energé-
tico, porém comportando-se melhor em termos de qualidade de serviço. A adoção de um
método de previsão proporcionou ao sistema atuar de maneira pró-ativa, característica
essencial para sistemas nos quais são exigidos altos níveis de qualidade de serviço.

Como trabalhos futuros, um primeiro será realizar experimentos para avaliar o
impacto ocasionado por outras variáveis do modelo (janela de controle e utilmax, por
exemplo) e uma análise de sensibilidade mais ampla para os valores de γ_max. Um outro
estudo a ser feito será a execução de testes com outros perfis de carga, para tentar avaliar
características como sazonalidade e cargas com valores de autocorrelação mais baixos.
Para tornar a metodologia exposta nesse trabalho aplicável em casos reais, quesitos de
alta disponibilidade e segurança poderão ser discutidos e acrescentados em protótipos
futuros. E finalmente pretendemos avaliar o impacto de outras técnicas de previsão, além
dos métodos de amortecimento exponencial.
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Abstract. This paper proposes the coding and transmission scheme for IPTV 

in GPON that reduces the zapping time to values smaller than one frame time. 

The study was based on the scalable SNR proposed in MPEG-2 standard and 

can be easily ported to other standards like FGS in MPEG-4. Transport uses 

GPON multicast feature beside IGMP protocol. This work assumes that the 

IPTV subscriber will accept low video quality, at the zapping moment, that 

will increase progressively. Comparative graphics show the quality increase 

along the time between zapping, low quality video starting and the progressive 

quality improve up to stability in full quality.   

Resumo. Este artigo propõe um esquema de codificação e transmissão de 

IPTV em redes GPON que reduz o tempo de zapping, podendo chegar ao 

tempo de recuperação de um frame. O estudo foi baseado na codificação 

escalável em SNR proposta no padrão MPEG-2 e pode ser facilmente portado 

para outros padrões de codificação como o FGS do MPEG-4. O transporte 

utiliza a característica multicast das redes GPON além do protocolo IGMP. 

Este trabalho pressupõe que o assinante de IPTV aceita uma qualidade de 

vídeo inferior, no momento do zapping, que aumenta com o decorrer do 

tempo. O aumento da qualidade é ilustrado por curvas comparativas que 

mostram os tempos entre a mudança do canal, a entrada dele em baixa 

resolução e a melhora progressiva até a estabilidade em qualidade plena.  

1. Introdução 

Com a padronização das redes ópticas de acesso passivas (PON, Passive Optical 

Network), em particular a GPON (Gigabit PON) [ITU-T G.984], que viabilizam o 

atendimento de assinantes residenciais por meio de fibras ópticas [Koonen 2006], uma 

nova gama de serviços com requisitos especiais de largura de banda, atraso e jitter 

como, por exemplo, vídeo sobre demanda, jogos on-line (já viáveis nas redes xDSL e 

Cable, mas melhorados com as redes PON) e IPTV passou a ser impulsionada. Estes 

serviços, por sua vez, justificam o investimento nesta nova rede [Frigo 2004]. 

 Dentre estes serviços, o IPTV é considerado o de maior apelo comercial, por 

possibilitar que um número maior de canais em alta definição sejam providos, quando 
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comparado com os sistemas CATV (Community Antenna Television). Em ambos os 

sistemas, a banda disponível é limitada, porém, em IPTV, somente o canal assistido é 

enviado para o assinante, enquanto que no CATV todos os canais estão sempre 

presentes no STB (Set Top Box) (ocupando banda). Além disto, em IPTV a banda pode 

ser adaptada à necessidade do canal em tempo real. 

 Outra característica importante do IPTV é que os canais podem trafegar por 

praticamente qualquer rede, que suporte os protocolos IP. Desta forma, os assinantes 

podem assistir aos canais, não apenas em um aparelho de televisão ligado a um STB, 

mas também em computadores, PDAs e telefones celulares.  

 O grande inconveniente dos sistemas de provimento de TV digital, que é 

acentuado nos sistemas IPTV, é o tempo necessário para a troca de canal (Channel 

Zapping Delay). Como foi mostrado em [TR-126 2006] este atraso pode chegar a 10 

segundos, enquanto que o limite empírico considerado aceitável é abaixo de 2 segundos. 

Este atraso é composto por um conjunto de atrasos, que podem ser divididos em três 

grupos: os atrasos da rede, o atraso de buffer de dejittering e o atraso de descompressão 

causado pela espera de um quadro âncora “I” [ITU-T H.262]. 

 A fim de resolver este problema, algumas propostas têm sido defendidas. Por 

exemplo, em [Ikeda 2007] é proposto um sistema limitado a 100 canais de 10Mb/s cada 

totalizando um streaming de 1Gb/s, que deve ser transportado na íntegra até a ONU. 

Segundo o sistema proposto, é possível selecionar o canal em 10ms, porém atrasos por 

buffer e descompressão não foram levados em conta. Este processo tem grande custo e 

não apresenta vantagens significativas sobre os sistemas atuais de CATV. 

 Cho C. et al.[Cho 2004] propõe o envio dos canais adjacentes ao assistido pelo 

assinante até o STB, desta forma, se o assinante solicitar um deles, o atraso será mínimo 

pois os canais já estarão disponíveis. Entretanto, será necessário enviar os canais 

adjacentes na resolução final, ocupando banda em excesso. 

 Este trabalho está dividido da seguinte forma: Na seção 2, é apresentada uma 

topologia para prover o serviço IPTV em rede GPON e é discutido o mecanismo de 

transporte do vídeo usando os protocolos de multicast. Na seção 3, a proposta de 

transmissão dos vídeos escaláveis, em quatro resoluções usando streams multicast 

distintos é apresentada. Na seção 4, são apresentados os resultados de um experimento 

de prova de conceito. Na seção 5, são discutidos o funcionamento, as vantagens e 

desvantagens do sistema proposto. Por fim, na seção 6, são colocadas as conclusões e 

propostas de trabalhos futuros que complementam o artigo. 

2. Topologia da rede para prover serviço IPTV em rede GPON 

 A figura 1 ilustra uma rede GPON para prover o serviço IPTV. O sistema conta 

com dois tipos de servidores, o „IPTV Server’ que é responsável pelas informações 

sobre os canais, incluindo o endereço de multicast, para onde o STB enviará as 

mensagens IGMP (Internet Group Management Protocol) Join e Leave, e o „Video 

Streaming Server’, que é responsável por prover os streams de vídeo.  

 Ambos os servidores estão conectados à OLT (Optical Line Terminal, localizada 

na central), através de um agregador que pode ser composto por um ou mais Switches 

ou Roteadores. Através de uma rede óptica passiva, cada OLT é conectada a até 128 

ONUs (Optical Network Units, localizada no assinante). Tanto na ONU quanto na OLT, 
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existem filtros IGMP permitindo que apenas os canais necessários passem para o 

próximo estágio da rede. Conectados à ONU estão os terminais do assinante que podem 

ser, entre outros, STBs, computadores pessoais e PDAs (de forma genérica os terminais 

do assinante serão referidos neste artigo como STB). 

 

Figura 1. Serviço IPTV sobre rede GPON 

 No protocolo GEM (GPON Encapsulation Method) [ITU-T G.984], os pacotes 

de downstream não são endereçados para uma ONU, mas sim a um Port-Id (número de 

0 a 4095 que corresponde a uma porta). Cada ONU possui uma tabela com os seus Port-

Ids e filtra para si apenas os pacotes cujo Port-Id estiver nesta tabela. Duas ou mais 

ONUs podem possuir o mesmo Port-Id em sua tabela, neste caso os pacotes enviados 

para este Port-Id serão recebidos por todas elas. 

 Uma das formas de endereçar um Port-Id é através da criação de VLANs 

(Virtual Local Area Networks) [IEEE std. 802.1q-2005] no agregador. Todos os 

tráfegos que possuírem o mesmo VLAN-ID serão colocados no mesmo Port-Id. Então, 

todos os tráfegos IPTV utilizam o mesmo Port-Id e são separados internamente por seus 

endereços multicast. 

 Mesmo que, em uma OLT, vários streams estejam chegando, apenas aqueles 

com tags VLAN-ID correspondentes a um Port-Id válido, serão encaminhados para a 

rede GPON. Esta decisão é normalmente tomada pelo agregador que antecede a OLT e 

analisa as mensagens IGMP Join e Leave que trafegam na rede. Ao chegar à ONU, o 

frame GEM é aberto. Através do endereço multicast, apenas os canais que receberam 

Join de um dos STBs conectados a esta ONU serão encaminhados. 

 

Figura 2. Diagrama de sequência da exibição de um novo canal 

 Para que um canal seja exibido, o STB deve consultar o „IPTV Server‟ para 

saber qual o endereço multicast do canal (t1), em seguida, enviar um Join que deve ser 

processado pelos diversos nós da rede (t2 à t5). Ao receber os quadros, o STB aguarda a 

chegada do primeiro quadro I (t6) e coloca em um buffer um conjunto de quadros (t7), 

antes de iniciar a exibição do vídeo, para evitar ruídos devido ao jitter na rede (figura 2). 
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3. Proposta 

A fim de reduzir o tempo de espera entre a mudança de canal e a sua exibição na tela do 

assinante, propomos uma modificação do padrão de vídeo escalável em SNR (Signal to 

Ratio Noise) do MPEG-2 [ITU-T H.262], além de um sistema que mantenha alguns 

streams disponíveis para o assinante, mesmo que ele não esteja assistindo a todos 

naquele momento. Esta técnica também pode ser empregada em outros tipos de 

codificação, por exemplo, o vídeo escalável FGS (Fine Granularity Scalability) [Li 

2001] proposta no Amendment 4 do MPEG-4 [ISO/IEC 14496-2]. 

 

Figura 3. Servidor de vídeo e STB escaláveis com 4 streams complementares 

3.1. Servidor de vídeo escalável 

Os Servidores de vídeo codificarão cada vídeo em quatro streams distintos e 

complementares conforme esquematizado na figura 3. V1 é um stream que contém o 

vídeo em baixa resolução, enquanto V2, V3 e V4 são complementos que melhoram o 

vídeo composto pela soma de seus anteriores. Desta forma, para visualizar o vídeo em 

resolução total é necessário somar os quatros streams.  

 Expandindo o processo de codificação escalável em SNR do MPEG-2, temos o 

esquema básico para o codificador, mostrado na figura 4. 

  

Figura 4. Esquema simplificado do codificador de vídeo escalável em SNR com 
4 streams complementares 

 Para que os vídeos sejam complementares, os quatro scans devem ser 

complementares. Além disto, para que não haja distorção nas imagens recuperadas sem 

os quatro streams, cada um dos scans deve ser simétrico em relação à diagonal do canto 

superior esquerdo para o canto inferior direito. Para V1 o scan é composto apenas pela 
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linha 1, ou seja, o componente DC, V2 é composto pela linha 2, V3 pelas linhas 3 e 4 e 

V4 pelas linhas restantes conforme ilustra na figura 5. 

 

Figura 5. Divisão da matriz de quantização em quatro seguimentos para o scan 

 É possível notar que o processo proposto é computacionalmente viável, pois 

tanto a DCT quanto a IDCT são executadas apenas uma vez para os quatro streams. 

Outro ponto importante é que um vídeo codificado em MPEG-2 pode ser facilmente 

convertido para os quatro streams, sem a necessidade de uma nova compressão. 

3.2. Transporte do stream de vídeo 

 Cada um dos streams será disponibilizado em um endereço multicast único. 

Desta forma, o STB poderá executar o Join e Leave nos streams que lhe convier.  

 Neste ponto, podemos observar uma vantagem deste processo, pois caso o vídeo 

seja exibido em uma tela de tamanho reduzida, como a de um celular, apenas os streams 

V1 e V2 serão necessários, conforme visualizado na figura 6. 

 

Figura 6. Vídeos transmitidos em streams distintos. No contexto da figura o 
termo “Multicast Header” significa os cabeçalhos necessários para o 

encaminhamento dos pacotes multicast do stream de vídeo 

 Prioridades diferentes podem ser adotadas para streams diferentes, como 

discutido em [Aravind 1996] para MPEG-2 e em [Shaar 2000][Li 2001] para MPEG-4. 

Isto melhora significativamente a qualidade do vídeo quando existe perda de pacotes 

devido a congestionamento na rede. 

3.3. Receptor de vídeo escalável 

A recuperação do vídeo será executada no STB somando os streams disponíveis no 

processo de scan inverso, como mostra o diagrama simplificado da figura 7. 
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Figura 7. Esquema simplificado do decodificador de vídeo escalável em SNR 
com quatro streams complementares. 

 Assim como na compressão, a descompressão utiliza apenas uma IDCT, o que 

torna o processo viável em equipamentos com processamento limitado. Não é 

necessário que todos os streams estejam disponíveis para que o vídeo seja decodificado. 

Ocorre que o PSNR (Peak Signal–to-Noise Ratio) melhora quanto maior o número de 

streams utilizados. A redução da qualidade do vídeo se dá pela perda das componentes 

de alta frequência, que são percebidas em telas com resoluções superiores. 

 No caso dos vídeos reconstituídos a partir apenas de V1, não existe a 

necessidade da IDCT. V1 já é por si só a média dos 64 pixels que compõem aquele 

bloco e pode ser usado diretamente após a quantização. Isto faz com que o processo de 

descompressão seja mais leve e possa ser executado em paralelo com a descompressão 

de outro vídeo para ser usado, por exemplo, em sistemas PIP (Picture in Picture).  

 Partindo de um vídeo HDTV (1920x1080), o vídeo gerado por V1 pode ser 

exibido com boa qualidade (PSNR acima de 36dB para o nosso compressor) em telas de 

240x135, a este vídeo damos o nome de V16vga. Acrescentando V2 o vídeo pode ser 

exibido em 480x270, chamado de V4vga. Somando V3 à anterior temos o vídeo para 

telas 960x540 (normalmente convertido para SDTV), chamado de Vvga, e com a soma 

dos quatro streams temos o vídeo ideal para HDTV, chamado de Vf (figura 3). 

3.4. Solicitação dos streams pelo terminal do assinante 

O STB pode solicitar os streams conforme sua necessidade. A fim de evitar que o 

assinante tenha que aguardar os atrasos da rede, de buffer e de descompressão, uma 

predição é empregada, de tal forma que o STB receberá, além do canal assistido em 

HDTV, um conjunto de outros canais em baixa resolução, cujas probabilidades de 

serem os próximos selecionados sejam grandes. Como exemplo, em uma grade de 100 

canais, os canais adjacentes ao assistido podem ser solicitados como mostra a figura 8. 

 O assinante 1 está assistindo ao canal 35, que é recebido em Vf. Supondo que o 

sistema possua quatro níveis de prioridade, a tabela 1 ilustra como os canais podem ser 

solicitados, para que o restante da rede consiga descartar corretamente pacotes em caso 

de congestionamento, neste caso, P0 é a fila de maior prioridade e P3 a de menor. 
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Figura 8. Canais adjacentes solicitados pelos STBs de dois assinantes 

Tabela 1. Priorização dos streams na rede. 

 V16vga V16vga V16vga V4vga Vf V4vga V16vga V16vga V16vga 

V4     P1     

V3     P0     

V2    P2 P0 P2    

V1 P3 P2 P1 P1 P0 P1 P1 P2 P3 

 A decisão de quais canais solicitar, em quais streams e em qual prioridade é de 

responsabilidade do STB baseado no comportamento individual de cada assinante. No 

caso da figura 8, o assinante 1 possui comportamento diferente do assinante 2, assim a 

grade solicitada para ambos pelo STB são diferentes também. Observe que, algoritmos 

baseados em inteligência artificial (em particular as redes neurais artificiais) podem ser 

adotados para esta predição. 

 Ao receber os canais solicitados, o STB deve armazenar todos. A fim de 

assegurar o menor atraso possível, o tamanho total do buffer deve ser calculado como: 

 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝑀𝑎𝑥𝐼𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 +𝑀𝑖𝑛𝐷𝑒𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 − 1  

onde BufferSize é o tamanho que deve ser reservado para o buffer, MaxIInterval é o 

máximo intervalo entre frames I e MinDejitter é o menor buffer dimensionado para 

eliminação de jitter. Todos os valores são dados em número de frames. 

 No momento da mudança de canal, o terminal usará o vídeo que está no buffer. 

Este vídeo possui uma qualidade inferior, porém, boa o suficiente para que o assinante 

decida permanecer ou não no canal. Enquanto isto, o STB comanda os Joins e Leaves 

necessários para a nova posição. Ao receber os novos streams, a imagem vai 

melhorando, progressivamente, para o assinante. 

4. Prova do conceito 

Para provar o conceito proposto, um conjunto codificador/decodificador simplificado 

foi implementado, conforme a figura 9.  

 Tanto DIn[y][x] quanto DOut[y][x] são vídeos sem compressão em YCbCr. V1 

à V4 são os streams de vídeo comprimidos que podem ser transmitidos via rede 

multicast Ethernet. As chaves nestes streams possibilitam que cada um deles seja ou não 

entregue ao decodificador. A banda necessária para cada um dos streams é amostrada 

após o „Variable Length Encoder’. Para a transmissão e correta recuperação da 

informação, um cabeçalho médio com 50 Bytes é acrescentado a cada um dos streams. 

O restante dos componentes está descrito a seguir (note que nem todos os componentes 

do MPEG-2 foram implementados). 
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Figura 9. Conjunto codificador/decodificador de teste 

 DCT: É a transformada do cosseno discreto. 

 Quantization Arithmetic: Neste bloco os coeficientes resultantes da DCT são 

divididos pelas matrizes da figura 5, dependendo do quadro ser I ou P. Na saída deste 

bloco os valores são arredondados eliminando a parte fracionária do número. A matriz 

de quantização utilizada é transmitida em cada um dos streams correspondentes. 

 Inverse Quantization Arithmetic: Neste bloco os coeficientes são multiplicados 

pelas matrizes recebidas junto com os streams, dependendo do quadro ser I ou P. 

 IDCT: É a transformada inversa do cosseno discreto. 

 Control: Define se o quadro transmitido será I ou P. A princípio, haverá um 

quadro I para cada 31 Ps. Isto pode ser alterado dependendo da diferença entre os 

quadros, caso o PSNR entre estes dois quadros seja inferior a 22dB um quadro I será 

enviado mesmo antes de completar os 31 Ps. 

 Scan V1 à V4: Executa a varredura do macrobloco 4:4:4 para o respectivo 

stream conforme mostrado na figura 5. 

 Variable Length Encoder: A codificação variável é feita em duas etapas. Na 

primeira, o sistema desloca a varredura na imagem para os macroblocos onde existem 

informações a serem transmitidas, para cada salto de macroblocos um par de Bytes é 

usado para indicar o quanto o decodificador deve saltar. Em seguida, todas as 

sequências de zeros dos macroblocos que serão transmitidos são substituídas por um par 

de Bytes que indica quantos zeros devem ser colocados naquele ponto. 

 Variable Length Decoder: A decodificação variável é feita em duas etapas. Na 

primeira, as sequências de zeros são reconstituídas dentro dos macroblocos. Na 

segunda, os macroblocos são reposicionados na imagem. Apesar de não estar 

representada desta forma na figura 9, a segunda etapa é realizada após o „Inverse Scan’. 

 Inverse Scan V1 à V4: Recompõe as sequências nos macroblocos somando os 

streams disponíveis dentro do macrobloco. As posições correspondentes aos streams 

não disponíveis são preenchidas com 0. 

 Mismatch Control: Caso o quadro seja P, soma a imagem resultante da IDCT 

com o quadro anterior para obter o novo quadro. 
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 Para medir a qualidade deste processo, os vídeos DIn[y][x] e DOut[y][x], foram 

comparados usando o PSNR entre eles em quatro resoluções distintas, sendo o primeiro 

vídeo na resolução original e cada um dos três subsequentes um quarto da anterior (cada 

pixel de baixa resolução formado pela média de quatro pixels de alta resolução). Os 

resultados abaixo foram obtidos com os 20 primeiros segundos do vídeo “UNI – 

Mulheres salvando o planeta” [Lage 2008] codificado na resolução 640 x 480.  

 

Figura 10. Comparação da qualidade dos vídeos gerados em quatro formatos: 
A) usando o stream V1; B) usando os streams V1+V2; C) usando os streams 

V1+V2+V3; D) usando os streams V1+V2+V3+V4 

 Os quatro gráficos da figura 10 mostram a diferença de qualidade entre cada um 

dos formatos propostos compostos pela soma dos streams. Nestes, HDTV indica a 

resolução máxima, SDTV corresponde a ¼ da resolução HDTV, LRTV corresponde a 

¼ de SDTV e PPTV corresponde a ¼ de LRTV. A tabela 2 resume os resultados destes 

gráficos, levando em conta apenas o valor médio de cada uma das qualidades.  

Tabela 2. Valor médio das qualidades de vídeo composto pelas combinações 
dos streams e banda média necessária para cada stream 

 BW (Mbit/s) PSNR (dB) 

Acréscimo Total HDTV SDTV LRTV PPTV 

V16vga 3,01 3,01 27 27 28 36 

V4vga 2,46 5,47 32 32 36 38 

Vvga 3,15 8,62 35 37 39 40 

Vf 2,94 11,56 37 38 39 40 

 A banda necessária para cada um dos streams é mostrada no gráfico da figura 

11a. A taxa de compressão média foi de 94%. Apesar de cada resolução transportar seu 

próprio cabeçalho, aumentando a banda, o codificador se mostrou mais eficiente com a 

divisão, pois sequências maiores de zeros foram formadas nos macroblocos em V3 e 

V4. O gráfico da figura 11b compara a banda necessária para transportar o vídeo 

original em um único stream com a soma da banda dos quatro streams. 
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Figura 11. Banda necessária no sistema: A) Banda para cada um dos quatro 
streams. B) Comparação entre a banda necessária para o transporte do vídeo 

em um único stream com o transporte do vídeo em quatro streams 

5. Considerações sobre o sistema  

5.1. Possibilidade de resoluções distintas 

Tanto a resolução necessária para o vídeo quanto à banda disponível podem variar ao 

longo do tempo. A resolução pode variar de acordo com a programação, pois mesmo em 

canais HD haverá imagens em SD. A resolução também pode variar com o STB, pois 

não existe a necessidade de se enviar um vídeo HD para um PDA por exemplo. O meio 

de transmissão também pode limitar a banda, por exemplo, uma ONU conectada a um 

WiMax, cuja banda para IPTV é menor que a necessária para HDTV. Nestes casos o 

sistema proposto propicia a adequação da resolução final sem que o servidor precise 

atender, de forma particularizada, cada um dos STBs como ilustrado na figura 12.  

 

Figura 12. Diversas resoluções sendo transmitidas pela rede GPON 
dependendo da necessidade do assinante e disponibilidade da rede 

 Partindo do princípio de que os servidores da figura 12 são HD, é possível 

observar que o vídeo „b‟ só é transmitido em Vvga, pois não existe assinante com a 

necessidade de V4. O PC conectado ao sistema via WiMax pode receber HD, porém a 

rede WiMax limitou a banda baixando a resolução para Vvga. O vídeo „c‟ é enviado em 

Vf até o roteador que antecede as OLTs, neste ponto ele segue em Vf para HDTV2 e em 

V4vga para o PDA. 
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5.2. Qualidade no momento da mudança do canal 

Empregado vídeo escalável, o assinante recebe o vídeo de forma imediata, sempre que 

comandar a mudança de canal para um dos já disponíveis no STB, sendo que este canal 

pode, inicialmente, entrar com qualidade inferior ao desejado (abaixo de 36 dB) e 

melhorar à medida que os streams faltantes do vídeo são recebidos. Em testes 

qualitativos, V4vga exibido em HDTV foi considerado aceitável nos instantes iniciais  

após a mudança do canal, apresentando uma PSNR, na média, 5dB abaixo do vídeo Vf. 

 Utilizando a rede da figura 1, o diagrama da figura 2 e o assinante 1 da figura 8 

como referência, adotando um buffer de dejittering de no mínimo 600ms e um intervalo 

médio de 100ms para o processamento do Join em cada um dos nós da rede, temos: 

 

Figura 13. Análise de alguns casos de entrada de canal onde o instante 1 do 
gráfico é o momento da mudança do canal. A) Mudança única de canal; B) 

Mudança dupla de canal com intervalo de 1 segundo 

Na figura 13a, Standard representa a mudança do canal 35 para o 50 sem a utilização de 

vídeo escalável. Scalable far é a mudança para o canal 36 que já possuía V4vga no 

buffer e que não possuía mais ninguém assistindo, sendo assim é necessário o tempo 

para aguardar e armazenar V2 e V1 em buffer. O pequeno atraso entre Standard e 

Scalable far se deve ao fato de que o sistema deve manter o tamanho do buffer 

(inicialmente dimensionado para V4vga) para a nova resolução Vf, a fim de manter o 

sincronismo do vídeo na transição de V4vga para Vf. 

 Scalable near é idêntico a Scalable far, porém a ONU já está recebendo o 

stream em Vvga devido a outro assinante que está assistindo a este canal, é o caso do 

assinante HDTV1 da figura 12, alterar do canal „a‟ para o canal „b‟ que está sendo 

assistido pelo assinante SDTV3. Neste caso, a entrada do canal em Vvga acontece antes 

da chegada do canal em Vf melhorando a qualidade do vídeo. 

 Full representa a proposta de [Ikeda 2007], de transmitir todos os vídeos até a 

ONU. Devido aos tempos de dejitter e decodificação, o novo canal só é exibido a partir 

do frame 33. A proposta de [Cho 2004], de enviar além do canal assistido os dois 

adjacentes é representada pela curva 2Full, contando que os dois canais adjacentes 

podem ser armazenados no STB, eles são exibidos no frame 1.  

 Na curva Scalable da figura 13b, o assinante muda para o canal 36, que possui 

V4vga no buffer, e 1 segundo depois muda novamente para o canal 37 que só possui 

V16vga, mas cujo V4vga foi solicitado no instante da mudança para o canal 36. No 

momento da mudança para o canal 37, o primeiro quadro I está a menos de 600ms por 

isto a exibição do vídeo inicia do segundo quadro I anterior, com isto o vídeo exibido 

possui um atraso em relação ao gerado no servidor de aproximadamente 1,5 segundo. 
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Para fins comparativos, o mesmo foi feito com a proposta de [Cho 2004], o resultado é 

mostrado na curva 2Full, observe que, neste caso, o assinante fica sem imagem por um 

intervalo de aproximadamente 1 segundo na segunda troca do canal. 

5.3. Ocupação da banda 

Conforme mostrado na figura 8, para cada canal assistido o STB solicitará um conjunto 

de outros, isto aumentará a banda necessária por assinante. Por exemplo, baseando na 

disposição de canais do assinante 1 e na tabela 2, ao invés de ≈12 Mbit/s referente ao Vf 

do canal 35, este assinante ocupa 6(V16vga)+2(V4vga)+Vf ≈ 51 Mbit/s.  

Com a utilização da característica multicast da rede GPON, se outro assinante assiste a 

um canal próximo, por exemplo, o canal 30, o canal 31 já estará disponível em V16vga. 

Desta forma, ele precisará apenas do complemento V2 para atingir o V4vga. Os canais 

32, 33 e 34 já possuem a resolução V16vga disponível, portanto este assinante ocupará 

apenas 3(V16vga)+V4vga+V2+Vf≈29 Mbit/s. 

 

Figura 14. Banda necessária por assinante para: A) 100 canais; B) 200 canais; 
C) 500 canais. D) Banda total ocupada para IPTV com 200 canais 

 A fim de analisar as consequências desta distribuição, foram simulados 

aleatoriamente até 128 assinantes em grades de 100, 200 e 500 canais, todos com a 

mesma probabilidade de ocorrência. Para cada um deles foi computada a banda 

complementar necessária para atender o esquema do assinante 1 da figura 8. 

 Na figura 14, Full representa a proposta de [Ikeda 2007], ela é a mais custosa de 

todas. 2Full e 4Full, são baseados nas proposta de [Cho 2004], em 2Full além do canal 

assistido, dois adjacentes são enviados, como observado na figura 13, este sistema pode 

apresentar falhas no caso de mudanças rápidas de canais, então, foi sumulado também o 

envio de quatro canais adjacentes, este experimento é mostrado em 4Full. Scalable é o 

envio conforme proposto neste artigo, no assinante 1 da figura 8. Por fim o Standard 

representa a curva para o envio apenas do canal assistido. 
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 Observe que para um número grande de assinantes, as curvas tendem a se 

aproximar. Como ponto de análise, foi escolhido 200 canais e 64 assinantes, neste caso 

a solução de vídeo escalável se mostrou melhor tanto em termos de banda (só perdendo 

para o sistema convencional) quanto em termos de continuidade da imagem. 

 No pior caso, onde cada assinante está assistindo um canal diferente e todos os 

canais assistidos estão distribuídos de forma equidistantes na grade, com 512 canais e 

128 assinantes, há um espaçamento de 4 canais entre cada canal assistido. Desta forma, 

cada assinante ocupa Vf+2(V4vga)+V16vga ≈ 25Mbit/s. Isto corresponde a uma 

ocupação total de aproximadamente 3,2Mbit/s, que é superior à banda disponível na 

rede GPON. Como mostrado no estudo feito em [Hei and Liang 2007], este caso não 

representa o comportamento típico de um conjunto de assinantes, porém, ao priorizar as 

resoluções de cada canal, este problema é resolvido. 

5.4. Canais não previstos 

O STB deve prever o melhor possível o comportamento do assinante, mas isto não 

garante que o próximo canal selecionado pelo assinante será um dos previstos. Neste 

caso, o tempo de zapping será o mesmo para o sistema padrão (sem vídeo escalável e 

sem transmissão de múltiplos canais), como mostrado pela curva Full da figura 13.  

 Para resolver este problema, pode ser estudada a variação do intervalo entre 

quadros I‟s para cada um dos streams gerados. Isto minimiza o tempo de espera pelo 

quadro I, que é um dos maiores observados nos testes [TR-126 2006]. 

6. Conclusões 

Neste artigo, foi apresentada uma possível solução para reduzir o tempo de espera pela 

entrada do vídeo, após a mudança de canal nos sistemas IPTVs em redes GPON. O 

sistema expande a característica do MPEG-2 de prover vídeos escaláveis e as 

características multicast das redes GPON para resolver este problema enviando o vídeo 

em 4 streams distintos e complementares que, quando agregados no STB, recompõem o 

vídeo original. Adotando esta técnica a banda necessária por assinante é maior que a de 

um único stream com o vídeo completo, porém ela é inferior a de outras propostas, 

como por exemplo, enviar todos os canais para todos os assinantes. 

 O tempo de troca para um canal que está no grupo previsto pelo STB ficou 

menor que 30ms com qualidade superior a 35dB. No pior caso, onde o canal escolhido 

não foi previsto pelo STB o sistema se comportou como nos sistemas convencionais. 

 Dando continuidade a este trabalho, será pesquisado o comportamento do 

sistema usando o padrão MPEG-4. Também serão estudadas técnicas para prever o 

comportamento do assinante com o emprego de inteligência artificial. A fim de resolver 

o problema dos canais não previstos, a redução do intervalo entre quadros Is será 

estudada, avaliando o impacto desta variação na qualidade do vídeo gerado, no tempo 

de troca dos canais e na banda média ocupada por assinante.  

 Apesar do estudo deste artigo se referir a sistemas ponto-multiponto, os sistemas 

ponto-a-ponto (P2P) [Zhang 2005] também apresentam o mesmo problema [Hei and 

Liang 2007][Hei and Liu 2007] com relação ao tempo de zapping. Como trabalho 

futuro, a metodologia apresentada pode ser adaptada para funcionar com sistemas P2P. 
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Abstract. SIP signaling extensions to allow SIP decentralized registering with 
authentication and validation in the user home domain are presented. Authentication 
uses RFC 2617 digest mechanism and register decentralization produces optimized   
media flow VoIP call routes for user in mobility.  Additionally, user call credit 
information is also transferred directly by the SIP extended signaling. Implementation 
based on open software architecture and DNS utilization is shown.  

Resumo. São apresentadas as adaptações na sinalização SIP para permitir que os 
usuários consigam realizar, de forma descentralizada, o registro em um serviço VoIP 
SIP, com a validação ocorrendo no domínio de origem através de autenticação digest, 
segundo a RFC 2617, e possibilitando, dessa forma, a otimização do caminho seguido 
pela mídia nas chamadas do usuário em mobilidade. Adicionalmente, a solução 
contempla o transporte de créditos de ligações associados ao usuário diretamente pela 
sinalização SIP. É mostrada a implementação da solução em ambiente de software 
aberto com uso de DNS.   

1. Introdução 
No contexto de um serviço de telefonia IP em que instituições clientes usam a Internet 
para viabilizar comunicações por voz com outras instituições, a designação de 
contas/senhas aos usuários é atribuição das instituições participantes. Neste cenário se 
encaixa o serviço fone@RNP da RNP, no qual os usuários são registrados e 
autenticados no domínio local, independentemente de onde estejam conectados. Mais 
além, um serviço nacional requer que as instituições participantes possuam servidores 
funcionando como proxies de mídia e sinalização, para que apenas o tráfego vindo 
diretamente destes proxies conhecidos seja tratado no backbone de forma diferenciada, 
com habilitação de QoS. Quando o backbone analisa a origem do tráfego marcado, ele 
evita, por exemplo, que tráfego não pertencente ao serviço receba o mesmo tratamento 
prioritário, caso tenha os pacotes IP marcados de forma similar.  

 Num serviço VoIP como descrito acima, os usuários são autenticados sempre 
em suas instituições de origem e o tráfego necessariamente passa pelos servidores proxy 
das instituições dos usuários. Esta estrutura possui uma inerente ineficiência, quando, 
em mobilidade, um usuário interage com outros localizados geograficamente próximos, 
mas todos distantes do ponto de conexão da instituição origem do usuário em questão.  

 

 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 713



  

 

Figura 1. Rotas ineficientes em cenário VoIP com proxies de mídia 

Um exemplo de comportamento ineficiente pode ser visto na Figura 1, onde o usuário 
(UA – user agent) B está visitando o domínio C e interagindo com o usuário C, neste 
domínio. Além da validação e do registro do usuário B ocorrerem no domínio B, o fluxo 
de mídia entre os dois usuários faz uma rota longa passando pelo proxy B. Se a 
condição da rede entre os domínios C e B não for adequada, prejudicada, talvez, por 
vários fatores como perda na rede, atraso e variação de atraso elevados, é possível que a 
qualidade da ligação entre os usuários B e C seja ruim, apesar de ambos estarem, 
eventualmente, em rede local, com todas as condições favoráveis para uma excelente 

comunicação de voz.  

A Figura 2 mostra a situação desejável, com a mídia indo diretamente do usuário C ao 
usuário B, passando pelo proxy do domínio de C. O usuário B deve se registrar no 
domínio C, mas a autenticação continua a ser feita no domínio de origem, onde se 
encontram as suas credenciais. Uma vez registrado e autenticado no domínio C, o 
usuário B poderá receber ou enviar requisições de estabelecimento de chamada 
(INVITE) através do proxy C, como se fosse de fato um usuário deste domínio. 

 

Figura 2. Caminho desejado para o fluxo de mídia
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 Este artigo apresenta uma solução cujo registro é centralizado no domínio de 
origem e registro distribuído para um cenário VoIP com uso de sinalização SIP, que 
permite que o estabelecimento da mídia não precise passar pelo domínio de origem do 
usuário que estiver em mobilidade e sim pelo próprio servidor local, ou seja, aquele que 
está mais próximo do usuário/cliente. Importante destacar que o processo de registro é 
feito uma única vez antes do envio/recebimento de chamadas, de modo que o tempo 
gasto neste processo não impacta em nada a qualidade das ligações, cuja melhoria será 
alcançada pela geração conseqüente de rotas mais curtas para a mídia.  

 Foi assumido o conceito de federação, onde instituições possuem um acordo de 
serviço entre si e trocam sinalização e informação relevante com seus parceiros, como é 
o caso hoje do próprio serviço fone@RNP. Neste serviço, solicitações de 
encaminhamento de chamadas sem restrição só são aceitas de parceiros conhecidos e 
identificados. 

 A fim de permitir que os usuários em mobilidade pudessem realizar ações 
tarifadas dentro da federação, foi incluída uma extensão do serviço que permite a 
transferência, para o proxy remoto, de informação de controle (como créditos para 
ligações, vouchers ou autorização para empréstimos em bibliotecas), por dentro da 
sinalização SIP. O domínio de um usuário em mobilidade é conhecido pela URI 
(Uniform Resource Identifier), devendo existir uma base de confiança entre as 
instituições para realizar o procedimento de registro distribuído dos usuários na 
federação. Uma das preocupações foi manter a sinalização padrão do protocolo SIP, 
garantindo interoperabilidade.  

 No contexto atual e no cenário de usuários em mobilidade com autenticação na 
origem, não foram encontradas publicações focando na otimização do serviço. Os 
estudos e publicações na área de telefonia IP estão convergindo para ambientes P2P 
(peer-to-peer) e redes convergentes, em que se propõe uma arquitetura utilizando 
autenticação centrada na infra-estrutura da rede, usando DHT (Distributed Hash Table). 
Foram verificadas duas abordagens combinando SIP e P2P: substituir o serviço de 
localização do DNS pelo protocolo P2P (SIP-using-P2P) [Johnston 2005]; e, 
adicionalmente, implementar o protocolo P2P usando mensagens SIP (SIP-over-P2P). 
Nestes cenários, o usuário VoIP não faz parte de um serviço de telefonia IP sob 
administração de uma instituição, mas de um ambiente de comunicação, por exemplo, 
via web, em que o contexto é a prestação de serviço direta a qualquer indivíduo. Há por 
trás destes modelos o interesse em minimizar as tarefas de administração e manutenção 
de ambientes VoIP, seguindo o proposto pelo projeto Zeroconf [Williams 2009]. Na 
mesma linha temos o Skype, SOSIMPLE [Bryan et al. 2005], SIPPeer [Kundan et al. 
2005], Reload [Jennings et al. 2007] e outros. O enfoque dado por este trabalho é a 
otimização dentro do contexto particular de uma federação. 

 Este artigo está estruturado em quatro sessões. A introdução fornece uma visão 
geral do problema, o objetivo a ser atingido e uma revisão de literatura. A Seção 2 
apresenta os conceitos e fundamentos do protocolo SIP. A Seção 3 descreve como 
implementar a estrutura da proposta com uso de serviços de código fonte aberto e 
efetivar a otimização da comunicação. Finalmente, a conclusão resume os principais 
aspectos deste estudo e aponta para trabalhos futuros. 
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2. Conceitos e Fundamentos de SIP (Session Initiation Protocol) 
SIP é um protocolo baseado em texto, derivado do http, e voltado para o 
estabelecimento e controle de sessões multimídia. SIP faz uso do Session Description 
Protocol (SDP) para passar informações específicas sobre parâmetros de mídia (a voz 
digitalizada). Um cliente SIP é designado como UA (user agent). As duas entidades SIP 
mais relevantes no contexto do artigo são descritas abaixo. 

Registrar 

Nas redes SIP tradicionais, o servidor SIP tem como objetivo resolver o Address of 
Record (AoR) para o endereço IP corrente (Contato URI) do usuário. Essa função é 
normalmente executada em modelo cliente-servidor, onde o processo de localização do 
recurso de destino é realizado por DNS, de forma centralizada. O endereço IP de um 
usuário pode variar, sob algumas circunstâncias, pelo uso de DHCP em rede local, ou 
em serviço de ISP (Internet Service Provider) ou em mobilidade. Os registrars são 
servidores necessários para manter a localização atual de um usuário, mapeando seu 
endereço SIP num endereço lógico IP. Um registrar é um servidor que aceita pedidos 
Register, embora possa desempenhar outras funções SIP (como um proxy).  
 
Proxy  

Um servidor proxy age como servidor por um lado (recebendo pedidos) e como cliente 
pelo outro lado (enviando pedidos). Um proxy pode passar adiante uma requisição sem 
nenhuma mudança para seu destino final ou pode mudar alguns parâmetros antes de 
passar a requisição. Pode até mesmo decidir enviar uma resposta gerada localmente.  

 A sinalização de resposta pode ser sempre forçada a passar pelo servidor proxy 
do domínio local através da inserção de um campo record-route() nas primitivas 
processadas pelo próprio proxy. Assim, um cliente em sua interação com outros clientes 
pode ter sempre a sinalização e a mídia forçosamente passando por proxy, independente 
de sua localização física.  

 
Figura 3. Sinalização através de servidor proxy 

 A Figura 3 mostra o proxy repassando um INVITE (pedido de chamada) do 
usuário A para o usuário B. A resposta 200 OK confirma a aceitação da chamada pelo 
usuário B. O ACK confirma o fim do diálogo SIP entre A e B.   
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3. Solução e Implementação 
Os serviços de registro e localização possuem o objetivo de permitir que os usuários 
realizem suas chamadas ou as recebam a partir de qualquer instituição federada. A 
autenticação desses usuários que solicitam seu registro no servidor SIP do domínio em 
visita é realizada no domínio de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Rede SIP operando com a solução proposta 

 A Figura 4 mostra como um usuário B, em mobilidade na instituição C, pode 
receber uma chamada do usuário A, de forma otimizada. Quando o usuário A envia seu 
pedido de estabelecimento de chamada para B ao proxy do domínio B, o proxy B, 
consultando as informações do registro de B, retorna um REDIRECT (302 - mudança 
temporária), indicando que a chamada deve, na realidade, ser enviada para  o proxy C, 
onde está registrado de fato o usuário B. Ao receber o REDIRECT com o endereço do 
proxy C, o proxy A reenvia o INVITE ao proxy C, que repassa ao destinatário B.  

 Este procedimento só acontece porque B está registrado corretamente no 
domínio C. B consegue através da sinalização SIP se registrar nesse domínio, fazendo 
com que o proxy C insira na base de dados local toda a informação pertinente ao usuário 
B em mobilidade. Um dado é o domínio de B. Como parte do processo de autenticação 
remota, o proxy B faz a inserção na base de dados de localização do domínio B de uma 
linha indicando a nova localização do usuário B, pois qualquer requisição que chegue 
para este UA B, deverá ser redirecionada para a nova localização. Através dos registros 
de DNS (SRV, NAPTR, A) é possível resolver qualquer referência associada a 
dispositivos remotos. 

 Num processo de registro normal pela RFC 3261, um usuário remoto se registra 
no domínio origem com seu IP remoto. Uma vez que o proxy opera como proxy de 
mídia, a chamada entrante para este usuário é processada e o fluxo de mídia recebido 
pelo proxy é direcionado para o usuário remoto, usando o IP registrado. 
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 Não existe a possibilidade do pedido de estabelecimento da chamada ser 
redirecionado para o outro proxy, o que acontece quando o proxy origem retorna uma 
resposta 3xx, pois o usuário não está sendo servido por nenhum outro proxy de fato. O 
usuário continua registrado no seu domínio origem. Em resposta a um INVITE, um 
proxy pode também recusar a chamada, devido a erro de cliente ou erro de servidor para 
usuários que não sejam locais. Está sendo proposta uma alteração no comportamento 
deste serviço para que a consulta ao registro do usuário em mobilidade seja 
redirecionada para o domínio remoto onde ele se encontra de fato registrado. 

 Foi realizada uma modificação no modelo de dados do serviço REGISTRAR e 
incluída a tabela trusdomain para realizar a validação do registro dos usuários em 
mobilidade no domínio visitado e dar suporte à federação. Nesta tabela constam os 
domínios confiáveis que fazem parte do serviço VoIP. O preenchimento desta tabela 
deve ser realizado com a identificação dos domínios utilizados pelas instituições da 
federação e qualquer alteração deve ser replicada a todas as instituições do serviço. 

 Para ilustrar a implementação da proposta da otimização da rede SIP no 
contexto de interligação de instituições clientes em um serviço de telefonia IP, foram 
utilizadas máquinas virtuais para a criação de uma arquitetura com três domínios e três 
máquinas clientes, utilizando o software de código aberto OpenSER versão 3.1 com a 
função de servidor SIP, atuando como proxy e registrar. Utilizou-se o serviço de 
resolução de nomes, DNS com o BIND9 e SGBD MySQL 5.1, para o repositório de 
tabelas usadas nas consultas de localização, registro/autenticação e créditos de ligações. 

 O servidor OpenSER é apropriado para tal solução, pois é o software utilizado 
no serviço fone@RNP e possui uma arquitetura modular, com as seguintes seções: 

• Definições globais: Contém o endereço IP e a porta que ele deve ouvir; 

• Módulos: Contém a lista de bibliotecas externas que são necessárias para expor 
as funcionalidades que não estão disponíveis no núcleo; 

• Configuração dos Módulos: Vários módulos possuem parâmetros que precisam 
ser passados adequadamente. Estes parâmetros são configurados com o comando 
modparam (“nome do módulo”, “parâmetro do módulo”, “valor do parâmetro”); 

• Bloco de roteamento principal: É onde começa o processamento das mensagens 
em SIP. Controla como cada mensagem recebida é processada; 

• Bloco de roteamento secundário: Além do bloco principal, a seqüência de 
comandos pode ser desviada usando o comando route(); 

• Bloco de roteamento de respostas: Usados para processar os replies, como o 
(200 OK); 

• Bloco de roteamento de falhas: Para processar condições de falha como ocupado 
e timeout; 

Foi feita uma alteração no core do OpenSER para validação dos domínios na requisição 
de registro (primitiva SIP: register) pelo UA em mobilidade, adicionando a função 
is_from_trusted(). Utilizada no script de configuração do serviço, openser.cfg , a função 
consulta a tabela trusted que possui todos os nomes dos Realms (domínios) relacionados 
com a rede federada. Assim, um pedido de registro pode ser enviado ao domínio de 
origem do UA em mobilidade para validação de credenciais via digest (RFC 2617) 
[Franks 1999].  

718 Anais



  

 Na confirmação da autenticação, como extensão, são transferidos para a base de 
dados da instituição que solicitou o registro do UA (dita remota) os valores de créditos 
que o UA possui em sua base de dados local. Além disso, será realizada a inclusão na 
tabela de localização que está relacionada com a tabela subscribers, indicando que o 
UA poderá ser registrado nesse domínio.  

Os seguintes domínios e usuários foram criados:   

Local A Local B Local C 

Domínio A: rio.voip.br Domínio B: spo.voip.br Domínio C: ext.voip 

UA (uri): A.rio.voip.br UA (uri): B.spo.voip.br  UA (uri): C.ext.voip 

Em cada domínio foram instalados: serviço de DNS, servidor SGBD (MySQL), e 
servidor SIP OpenSER,  no qual foram implementadas as alterações na sinalização do 
protocolo SIP. Foram tratadas três situações:  

• Registro distribuído; 

• Encaminhamento de chamadas por um UA móvel; 

• Recebimento de chamadas por um UA móvel; 

Ao final de um diálogo, quando acontecer um CANCEL, BYE ou caso a ligação caia, o 
valor resultante dos créditos utilizados será transferido de volta ao domínio de origem 
pelo servidor registrar, com uso de um novo método incluído no núcleo do serviço do 
OpenSER, o NOTIFY_CRED. O método NOTIFY (RFC3265 [Roach 2002]) já existe, 
porém ele é sempre disparado por um UA (user agent) para transportar a informação de 
uma ocorrência assíncrona dentro de um diálogo (comunicação com outro UA), quando 
existir uma subscrição definida pelo método SUBSCRIBE (RFC3265 [Roach 2002]) 
com um servidor SIP. A subscrição existe exatamente para permitir o recebimento de 
notificações. Como não existe nenhum método que atenda à necessidade de interação 
direta entre proxies, foi proposto o uso desse novo método, semelhante ao NOTIFY, 
porém ocorrendo entre os servidores envolvidos no controle de chamadas de seus UAs. 

3.1. Processo de Registro Distribuído 

A Figura 5 representa a arquitetura otimizada. O registro dos usuários em mobilidade é 
realizado na localidade visitada, e, no domínio local do usuário em mobilidade, a tabela 
de localização terá uma entrada que apontará para a localidade em visita. 

 O UA (A@spo.voip) em mobilidade, ao realizar uma requisição register ao 
proxy do domínio “rio.voip”, seja pela configuração do cliente SIP do “outbound proxy” 
ou habilitando o multicast de pesquisa com TTL=1, o servidor proxy SIP encaminhará 
esta requisição ao domínio home deste UA, após a validação deste domínio. A validação 
é feita com a tabela trusted, usando uma nova função adicionada ao módulo domain, 
is_from_trusted() e transferindo de forma encapsulada a requisição register, usando 
uma nova função do core do serviço OpenSER que mantém o estado da conexão, 
definida como relay(register). 
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Figura 5. Arquitetura de registro distribuído  

O procedimento mantém o processo de autenticação no domínio home do UA, que 
detém as credenciais numa base de dados ou num serviço de diretórios como LDAP. 
Durante todo o processo de autenticação do UA, é mantida a segurança das credenciais 
utilizando-se do procedimento da RFC2617. Esta RFC descreve o uso da função www-
authorize(), em que é definido um nonce como assinatura das credenciais (usuário e 
senha) e validado no domínio home na tabela subscriber. 

 Descrevendo a troca de mensagens do processo de registro da Figura 6, tem-se: 

1. UAmov (uri:B@spo.voip) (em mobilidade) inicia o processo de registro de seu URI; 
UAmov(em mobilidade) envia um REGISTER para o outbound proxy configurado no 
softphone do próprio cliente, o endereço lógico do servidor REGISTRAR desse domínio; 

2. Proxy/Registrar(rio.voip) recebe o REGISTER e altera o valor (aumentando o valor(*)) 
do campo de cabeçalho “expires” e encaminha para o (*) Proxy/Registrar(spo.voip); 
Alteração do “expires” objetiva manter o diálogo; 

3. Proxy/Registrar(spo.voip) verifica os campos de cabeçalho e solicita as credenciais, 
incluindo o campo “www-authenticate”, através de desafio (“challenge”) de usuário e 
senha; 

4. O Proxy/Registrar encaminhará este “reply” com pedido de desafio ao UAmov; 

5. O UAmov responde ao desafio com suas credenciais; 

6. O servidor Proxy/Registrar enviará esta mensagem ao proxy/registrar(spo.voip) 
anexando campo de créditos; 

7. O servidor Proxy/Registrar(spo.voip) validará na base de dados as credenciais do 
UAmov e consultará os créditos deste; 

8. O servidor Proxy/Registrar(spo.voip) deverá receber um código de retorno (“$?” ou 
“$retcode”) indicando sucesso(valor=1) junto com o valor de créditos deste UA(móvel); 

9. O servidor Proxy/Registrar(spo.voip) responde com “200, OK” mais um campo de 
créditos; 

10. O servidor Proxy/Registrar(rio.voip) adicionará um registro na base de dados de   
localização (tab. “location”) e os créditos correspondentes; 
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11. O Proxy/Registrar local(rio.voip) enfim, retornará ao UA(móvel) o 200,OK como 
confirmação do registro realizado; 

12. O UAmov envia um “REGISTER” dentro do tempo de MinExpires ao 
proxy/Registrar(rio.voip); 

13. O UAmov está na base de dados de localização e a sessão não expirará, o 
servidor/Proxy(rio.voip) responde com “200,OK” sem encaminhar o REQUEST para o 
Proxy/Registrar(spo.voip). Após o Min-Expires – Novo “REGISTER”; 

14 a 24 – O processo de registro será repetido; 

Figura 6. Processo de registro de um UA 
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3.2. Processo de Encaminhamento 

Quando o UA em mobilidade no domínio “rio.voip” realizar uma requisição invite, o 
proxy (rio.voip) será de fato quem realizará o encaminhamento da chamada, ao invés do 
seu proxy de origem (spo.voip – home). O proxy/registrar (rio.voip) terá na sua base de 
localização os AoRs dos UAs em mobilidade, após o registro. Ao processar um INVITE, 
ocorrerá uma validação na tabela da base trusted através da função allow_trusted() . A 
Figura 7 apresenta as primitivas envolvidas no encaminhamento de chamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Figura 7. Estabelecendo chamadas 

 Descrição da troca de mensagens referente à Figura 7: 

1- UA(móvel) inicia uma requisição INVITE, na qual será validado pelo proxy local 
após ter realizado o registro visto na Figura 6; 

2- O servidor Proxy/Registrar encaminhará a requisição INVITE, após realizar o 
processo de localização pelo campo de cabeçalho “R-URI” do destino e com 
isso encaminhar a requisição; 

3- O UA (spo.voip) estando cadastrado na mesma base, receberá a requisição e 
responderá com um 200,OK; 

4- Um novo roteamento é realizado e com isso respondido com 200,OK; 

5- O Proxy/Registrar ao receber o “200,OK” encaminhará ao UA(móvel). 

3.3. Processo de Recebimento 

No recebimento de chamadas externas para o usuário em mobilidade, é constatado o 
seguinte comportamento do ambiente. No caso de uma requisição INVITE para o 
UA(móvel) vindo da rede externa, uma consulta DNS/SRV retornará o domínio home 
deste UA, no exemplo, spo.voip. O INVITE então será encaminhado para o proxy 
spo.voip.  

 Como o usuário está em mobilidade, e isso está gravado nos registro do domínio 
home, o proxy home irá redirecionar o INVITE para o domínio onde está registrado o 
UA(móvel), o que não está previsto na RFC3261 do SIP. Um comportamento 
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tradicional SIP faria um encaminhamento tipo INVITE direto pelo proxy home para o 
UA(móvel), formulando um modelo de comunicação tido como “trapezoidal”, sem 
passar pelo proxy local do domínio que está sendo visitado e gerando a ineficiência da 
rota de mídia/sinalização que queremos evitar.  

 Com a otimização proposta, é realizado o REDIRECT para o proxy local e este 
por sua vez realizará o encaminhamento ao UA (móvel), com base nas informações 
extraídas da base de dados de localização, da tabela de localização (usuários móveis) e 
da tabela trusted (endereços lógicos e domínios tidos como confiáveis na rede 
federada). 

 Ao final dos diálogos, dar-se-ão a consolidação dos créditos que foram 
transferidos no registro do UA móvel, através da própria sinalização SIP na primitiva 
“BYE” ou “CANCEL”, com uso da função “is_avp_query()”, que realizará uma 
consulta na base local. Após geração do CDR (Call Detail Records), o saldo dos 
créditos será colocado numa variável e através da função “append_to_reply($var)” será 
devolvido à base de origem do UA móvel, que gravará o valor consolidado. 

 Descrição da troca de mensagens referente à Figura 8: 

1. Um UAext realiza uma chamada para o UA (móvel) que está em mobilidade em 
outro domínio (rio.voip). Esta requisição é resolvida pelo DNS/SRV 
encaminhada para o domínio “home”, o “proxy” spo.voip;  

2. O “proxy home”(spo.voip) ao receber o INVITE para o UA(móvel) é verificado 
se UA(móvel) está na base de dados, na tabela localização, e qual endereço 
lógico(endereço IP) associado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Recebimento de chamadas 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 723



  

 

3. O proxy home(spo.voip) faz uso de uma função uac_redirect() que baseado em 
filtros (campos de cabeçalhos, ip_addr ou variáveis definidas na configuração) 
re-encaminha o request invite para o proxy rio.voip. Ou seja, realiza um 
REDIRECT removendo o campo de origem através do campo de cabeçalho via e 
preenchendo o campo de cabeçalho contact com o endereço lógico associado do 
proxy rio.voip, da localização do UAmov; 

4. O referente ao UA(móvel), que é o endereço lógico do proxy spo.voip e realiza 
uma nova requisição invite para este destino, o proxy rio.voip;proxy externo ao 
receber o redirect(contact-hf) remove o campo contact  

5. O proxy rio.voip ao receber a requisição invite, validará este INVITE com a 
URI(sip:UAmov@spo.voip) na base de dados da tabela de localização e que 
pelo procedimento normal a URI do UA(móvel) não seria encontrado, 
retornando um “404-Not found”. Mas como foi implementado uma configuração 
nos servidores Proxy/Registrar tal que a URI(sip:UAmov@spo.voip) seja 
validada na tabela de localização da base de dados, logo será encaminhado ao 
UA(móvel) pelo endereço IP associado a esta URI; 

6. UA(móvel) ao receber o INVITE retornará um 200,OK; 

7. O Proxy rio.voip ao receber o 200,OK, realizará o relay  para o proxy ext pelo 
campo de cabeçalho “via”; 

8. O proxy ext ao receber o 200,OK encaminhará ao UAext; 

9. O UA(movel) responderá com um “ACK”(negociando parâmetros da sessão); 

10. O proxy spo.voip também encaminhará este “ACK” àquela origem do INVITE; 

11. O proxy ext ao receber o “ACK”, também encaminhará ao UAext com os 
parâmetros de sessão disponíveis; 

12. Mídia estabelecida. 

3.4. Rotas de mídia otimizadas e impacto na qualidade da voz 

A qualidade de uma chamada de voz é afetada diretamente pela taxa de perda dos 
pacotes de voz, mas também pelo atraso e pela variação de atraso da rede. A perda pode 
ser causada por descarte ou por atraso na chegada ao destino. Desprezando a corrupção 
de bits nos meios, os descartes na rede são devido às filas congestionadas nos 
roteadores. Como o tráfego na Internet é em sua maior parte TCP e o TCP demanda 
banda crescente, descartes são inerentes à Internet e inevitáveis. A probabilidade de 
perda aumenta com o número de hops e o uso de rotas menores ajuda a qualidade. 

 Devido às filas variáveis nos roteadores, as rotas na Internet apresentam grande 
variação de atraso (jitter). Embora o fluxo de voz gere pacotes em intervalos regulares, 
a chegada dos pacotes no destino acaba acontecendo com grande irregularidade. Para 
lidar com o jitter, os receptores utilizam buffers de compensação de jitter, que atrasam o 
início da reprodução de um intervalo ativo de voz. Entre intervalos ativos têm-se 
intervalos de silêncio. O buffer de compensação de jitter pode ser dinâmico e ser 
alterado ao final de um intervalo de silêncio. Existem diversos algoritmos para estimar o 
atraso do buffer de compensação de jitter [Ramjee et al. 2004]. Independentemente do 
algoritmo, quanto maior o jitter da rede tanto maior deve ser o atraso do buffer. Este 
atraso do buffer se soma aos atrasos do codec e da própria rede. Caso o atraso em uma 
direção seja maior que 150 ms (ITU-T G.114)  a interatividade da voz começa a ser 
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prejudicada. Dessa forma, não se pode usar um buffer de compensação de jitter de 
qualquer tamanho. Variações inesperadas de atraso não antecipadas pelo buffer de 
compensação podem então gerar perdas e, conseqüentemente, queda de qualidade da 
voz. Assim, a escolha de rotas menores na Internet é benéfica para a qualidade da 
chamada. 

 O OpenSER, em especial, é projetado para lidar com milhares de registros e 
processamentos de centenas de chamadas simultaneamente. Dessa forma, as alterações 
no tratamento da sinalização SIP não acarretam atrasos computacionais perceptíveis no 
registro. E, de qualquer forma, o processamento do registro é realizado anterior ao 
processamento de chamada, de modo que em nada pode influir na qualidade da 
chamada em si. Por este motivo não publicamos as medidas quantitativas do atraso no 
registro.   

3.5. Segurança 

Existia a preocupação de evitar que as credenciais dos UA’s trafegassem na rede de 
forma desprotegida. Com a solução nativa do servidor SIP utilizado, o OpenSER, foi 
utilizada a função de autenticação www_authorize(realm, table), que verifica as 
credenciais e as marca como autorizadas, quando estiverem de acordo com o processo 
de validação na base de dados. Caso, por alguma razão a verificação falhar, é utilizada a 
função www_challenge(), a qual desafiará o usuário novamente. Este procedimento fica 
de acordo com a RFC2617 [Franks 1999], com uso de autenticação de acesso digest. 

4. Conclusão  
Uma abordagem para permitir maior eficiência no estabelecimento do fluxo de mídia 
em redes SIP heterogêneas, onde os usuários são corporativos e as corporações 
interagem entre si numa federação, foi implementada. Esta solução pode ser aplicada a 
ambientes nacionais SIP como o serviço fone@RNP. A otimização é conseguida com o 
registro distribuído com autenticação mantida no proxy de origem. 

 Foram realizadas alterações no protocolo SIP para que houvesse o 
comportamento pretendido através das funções disponibilizadas nos módulos que 
compõem o OpenSER, como AUTH_DB (módulo de autenticação), TM (módulo de 
transação), AVPops (módulo de operação AVP(attribute value pair)), Domain (módulo 
que valida o domínio local) entre outros. Como os servidores OpenSER são baseados 
em código aberto foi possível adicionar uma nova função no core do módulo Domain 
denominado is_from_trusted() que teve o objetivo de realizar a validação da parte do 
realm da URI de uma requisição register de acordo com uma nova tabela trustdomain 
na base de dados, propiciando a federação proposta. 

 Foi realizada a montagem via script do arquivo de configuração que realiza o 
tratamento das funcionalidades do protocolo SIP pelo OpenSER, com isso foi possível 
realizar a prova conceitual da otimização com a mobilidade e registro de forma 
descentralizada dos usuários do serviço VoIP. Para o futuro, pode ser criado um módulo 
separado no servidor para implementar a proposta. 

  A proposta desenvolvida, com a premissa da existência da Federação, contempla 
o uso de sinalização totalmente padrão no cliente, com algumas modificações no 
tratamento do protocolo SIP nos proxies, através do arquivo de configuração e nos 
módulos já existentes no core da aplicação. Além disso, foi também contemplado o uso 
da própria sinalização SIP para informações de créditos dos usuários em mobilidade. 
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Resumo. Este artigo prop̃oe um novo protocolo para sistemas de vı́deo sob de-
manda com interatividade. Sua concepção é baseada no paradigma BitTorrent
e tem, como inovações principais, a implementação de prioridades para os blo-
cos de v́ıdeo a serem recuperados e o emprego de um modelo de previsão de
comportamento do usuário. A ańalise e a validaç̃ao s̃ao feitas por meio de
simulaç̃oes usando cargas de um servidor multimı́dia real. Aĺem disso, com-
paramos o protocolo proposto com outros da literatura. Os resultados finais
evidenciam a eficiência do novo protocolo, apontando otimizações de at́e uma
ordem de grandeza em algumas métricas de desempenho consideradas.

Abstract. This article presents a new protocol for interactive video-on-demand
systems. Its conception is based on the BitTorrent paradigm. As main innova-
tive aspects, we have that the video chunks are categorized and a user-behavior
predicting model is used. The analysis and the validation are both carried out
through simulations using workloads from a real multimedia server. Further-
more, we compare the new protocol with others of the literature. The final re-
sults outline the efficiency of this new protocol, showing optimizations of up to
one order of magnitude over some competitive metrics used herein.

1. Introdução

A arquiteturapeer-to-peer(P2P) tem se destacado como solução para sistemas de vı́deo
sob demanda com interatividade (trick mode VoD). Nessa arquitetura, os clientes, deno-
minadospeersou ńos, colaboram com o servidor principal na distribuição do v́ıdeo pela
rede da qual fazem parte. Assim, tem-se o aumento da escalabilidade do sistema.

Uma das dificuldades de implementação desse tipo de arquitetura decorre do fato
de ñao haver como garantir conexões est́aveis e confíaveis entre ospeers, pois os mesmos
são livres para entrar e sair do sistema tão frequentemente quanto desejarem. Além disso,
tamb́emé preciso lembrar que os protocolos utilizados para a distribuição de v́ıdeo preci-
sam levar em consideração algumas caracterı́sticas da aplicaç̃ao em si. No caso de vı́deo
sob demanda (VoD), o cliente pode realizar ações interativas como: saltos para frente e/ou
para tŕas e pausas. Esse tipo de aplicaçãoé tamb́em senśıvel ao atraso e tolerante apenas
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a poucas perdas de pacotes, sob pena de comprometer a qualidade de serviço final. Vi-
sando resolver essas dificuldades e restrições, v́arias propostas já foram apresentadas na
literatura como, por exemplo, a de Hoffmann et al [Hoffmann Filho et al. 2009].

Basicamente, existem três estruturas para a distribuição de v́ıdeo P2P: a estrutura
emárvore (tree), em malha(mesh)e a h́ıbrida. Na estrutura eḿarvore, ospeersse organi-
zam em umáunica ou em ḿultiplasárvores, nas quais a fonte de vı́deoé a raiz dáarvore.
São formadas relaç̃oes hieŕarquicas de pai e filho entre os nós, nas quais somente o pai
encaminha o fluxo de vı́deo a seus filhos. Sendo assim, cadapeerque desejar participar
da distribuiç̃ao, deveŕa entrar náarvore e, sem que este faça requisições, começará a rece-
ber o fluxo de v́ıdeo de seu pai. O trabalho apresentado em [Chu et al. 2000]é exemplo
de proposta para a distribuição de v́ıdeo que utiliza a estrutura eḿarvore.

Na estrutura em malha, não existe uma estrutura hierárquica definida, ou seja, os
peerspodem tanto enviar quanto receber blocos de qualquer outropeer. Umpeerpode
tamb́em receber dados de váriospeersfontes simultaneamente. Os trabalhos apresenta-
dos em [Hoffmann Filho et al. 2009] e [Shah and Pâris 2007] fazem uso da estrutura em
malha para a distribuição de v́ıdeo. Por fim, a combinação dessa estrutura com a estrutura
emárvore constitui a estrutura hı́brida. Apesar de ser uma proposta que tenta unir o que
há de melhor das duas estruturas, sua implementação e sua manutenção s̃ao de relativa
complexidade. Por exemplo, o trabalho apresentado em [Li et al. 2007] propõe estruturas
h́ıbridas para a distribuição de v́ıdeo.

Dentre os protocolos P2P da literatura, destaca-se o protocoloBitTor-
rent [Cohen, B. 2003] pela sua comprovada eficiência na replicaç̃ao de arquivos. Por
essa raz̃ao, recentemente, esse protocolo passou a ser considerado como uma promissora
soluç̃ao tamb́em para a distribuiç̃ao de v́ıdeo na Internet [Hoffmann Filho et al. 2009,
Vlavianos et al. 2006]. De forma sucinta, duas polı́ticas constituem a sua essência: a
poĺıtica de seleç̃ao de vizinhose a poĺıtica seleç̃ao de blocosdo objeto. A primeira
destina-se a selecionar ospeersque podem servir de fonte de informação (vizinhos) para
um outropeerque deseja pertencer a rede, para fins de receber um objeto (vı́deo). Um
peerconsiderado fonte de informação é umpeerque possui os blocos do objeto de in-
teresse. Essa seleção é feita de forma aleatória considerando um conjunto depeersin-
formado por uma entidade central da rede denominadatracker. Por sua vez, a segunda
poĺıtica estabelece o critério a ser utilizado quando da escolha do bloco do objeto. Esse
critério é o da raridade: o bloco que ocorre em menor número na redée dito o mais raro.
Quanto mais raróe o bloco, maioŕe a probabilidade dele ser solicitado aos vizinhos.

O desafio para a adaptação do protocoloBitTorrentpara aplicaç̃oes de VoD reside
nos tr̂es pontos comentados a seguir. O primeiroé que existe a necessidade de que os
blocos sejam recebidos dentro de um limite de tempo para que possam ser visualizados
pelos clientes. Mas, como os blocos do objeto não s̃ao solicitados em sequência (mas
em funç̃ao da raridade), ñao é posśıvel ter essa garantia. O segundoé que o protocolo
BitTorrent faz uso de polı́ticas de incentivo, privilegiando clientes que já est̃ao na rede e
que j́a participaram em algum momento da distribuição de blocos. Se por um lado isso
evita clientesegóıstas(i.e., clientes que desejam apenas receber dados), por outro lado,
pode introduzir lat̂encia de serviço, fazendo com que clientes novos precisem esperar. A
depender dessa latência,é posśıvel que alguns clientes venham a abandonar o sistema
sem terem sido servidos. Porúltimo, o protocoloBitTorrentnão prev̂e a interatividade do
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usúario.

À luz do exposto, este artigo possui duas importantes contribuições. Primeiro, a
apresentaç̃ao de um novo protocolo P2P para sistemas interativos de VoD, denominado
BitTorrent Interactive Video on Demand(BIVoD), o qual utiliza uma arquitetura P2P
em malha, por sua simplicidade e baixa sobrecarga de controle para a manutenção da
estrutura, ée baseado no protocoloBitTorrent. Segundo, a realização de uma extensa e
detalhada ańalise competitiva entre algumas das mais recentes propostas de adaptações
do protocoloBitTorrentpara o serviço de VoD, e o novo protocolo aqui apresentado.

A avaliaç̃ao e a validaç̃ao do protocolo BIVoD s̃ao feitas por meio de simulações,
usando cargas geradas a partir delogs reais do sistema multiḿıdia RIO (Random I/O
System) [Netto et al. 2005]. Diferentes métricas de performance são consideradas. Os
resultados dos experimentos aqui realizados indicam otimizações de at́e uma ordem de
grandeza em algumas das métricas, comparativamenteàs outras propostas da literatura.

O restante deste texto tem a organização descrita a seguir. A Seção 2 en-
cerra o protocoloBitTorrent e o modelo de comportamento de usuários proposto
em [De Vielmond et al. 2007], o qualé utilizado no novo protocolo BIVoD. A Seção 3
trata sobre os mais recentes trabalhos da literatura direcionados para a adaptação do pro-
tocolo BitTorrent para o serviço de VoD. Descreve-se detalhadamente o novo protocolo
BIVoD na Seç̃ao 4. Na Seç̃ao 5, s̃ao apresentados e analisados os resultados obtidos nos
experimentos. Por fim, as conclusões finais e os trabalhos futuros aparecem na Seção 6.

2. Fundamentos

2.1. Protocolo BitTorrent

Como descrito na seção anterior, o protocoloBitTorrenté essencialmente constituı́do pela
poĺıtica de seleç̃ao de vizinhose pelapoĺıtica de seleç̃ao de blocos. A seguir são apresen-
tados alguns conceitos adicionais [Carlsson and Eager 2007].

Os objetos a serem distribuı́dos pela rede são divididos em blocos (pieces), os
quais, por sua vez, são divididos em sub-blocos (sub-pieces). Os sub-blocos de um mesmo
bloco podem ser recuperados em paralelo a partir de diferentes nós (peers). Umpeer é
dito possuidor de um bloco quando todos os seus sub-blocos já foram recuperados. Um
peer é dito interessado em todos ospeersque possuem pelo menos um bloco que ele
próprio ñao possui. Nesse protocolo, faz-se a diferenciação entrepeersque possuem todo
o objeto (seeds), e ospeersque ainda ñao possuem todo o objeto (leechers).Seedsapenas
transmitem, eleecherstransmitem e recebem.

Um enxame (swarm)́e um conjunto depeersque participam da transmissão e
recepç̃ao de um mesmo objeto. Cada enxameé controlado por uma entidade central
denominadotracker. Para pertencer a um enxame,é necesśario que opeercontacte o
tracker. Este, por sua vez, passa aopeeruma lista de outrospeersque t̂em o objeto dese-
jado. Opeerent̃ao seleciona aleatoriamente um subconjunto da lista e inicia requisições
para estabelecer conexões TCP bidirecionais. Se as conexões forem estabelecidas, esses
peersdo subconjunto passam a ser denominadosvizinhosdaquelepeer.

O protocoloBitTorrent tamb́em utiliza uma polı́tica para determinar quaispeers
têm prefer̂encia para receber os blocos existentes noswarm. Essa polı́tica é vista como
uma estrat́egia de incentivo, denominadatit-for-tat, e serve para evitar ofree-riding, i.e.,
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a condiç̃ao de quepeersajam de forma egoı́sta e utilizem o enxame apenas para receber
blocos, sem transmitir para nenhum outropeer. Sob essa estratégia, cadapeer trans-
mite tipicamente para osk peersque recentemente lhe permitiram as melhores taxas de
recepç̃ao, muito embora ele possa receber solicitações de mais dek peersinteressados em
receber blocos do objeto que ele dispõe.

A recusa para transmitir para certospeersdo enxamée chamada de bloqueio (cho-
king). Tamb́em existe o processo de desbloqueio otimista (optimistic unchoking), que
permite aospeersreservarem parte de sua banda para realizar transmissões parapeers
selecionados aleatoriamente, independentemente de sua contribuição ao enxame. Os pro-
cessos de bloqueio e desbloqueio são realizados em intervalos regulares de tempo.

2.2. Modelo de Vielmond-Lẽao-Silva

A proposta feita em [De Vielmond et al. 2007] consiste em um modelo de Markov Oculto
(HMM) hierárquico para emular o comportamento de usuários acessando um servidor
multimı́dia. Esse modelo baseou-se em uma aplicação real de ensino a distância, onde
alunos do curso do CEDERJ [de Souza e Silva et al. 2006] assistem a vı́deo-aulas, previ-
amente gravadas e sincronizadas com transparências que ficam armazenadas no sistema
multimı́dia RIO [Netto et al. 2005]. A estrutura hierárquica desse modelo possui pro-
priedades interessantes: a complexidade da fase de treinamentoé menor que o HMM
convencional, as dependências de curto prazo são capturadas pela cadeia da hierarquia in-
ferior, e a din̂amica de longo prazóe governada pela cadeia de Markov oculta (hierarquia
superior). A cadeia de Markov oculta governa a dinâmica de uma sessão de usúario, e os
estados ocultos capturam a dependência das aç̃oes do usúario dentro do contexto de uma
transpar̂encia. Assim, dentro de um estado oculto temos a dinâmica das aç̃oes do usúario.

3. Trabalhos Relacionados

3.1. Protocolos BiToS e de Zhou-Chiu-Lui

O protocoloBitTorrent Streaming(BiToS) [Vlavianos et al. 2006]́e voltado para exibiç̃ao
sequencial do v́ıdeo, i.e, sem interatividade. Eleé semelhante ao protocoloBitTorrent,
excetuando-se apenas a suapoĺıtica de seleç̃ao de blocos, conforme explicado a seguir.

Os blocos de v́ıdeo a serem solicitados aospeersvizinhos s̃ao, para efeito de
definiç̃ao de prioridade, classificados em dois conjuntos:Ap eBp. Os blocos do conjunto
Ap são aqueles que ainda não foram recuperados e que estão pŕoximos de serem visuali-
zados (i.e., blocos de alta prioridade). Esse conjunto tem um tamanho fixo dem blocos.
Quando um bloco ñao foi recuperado e já passou o tempo para que seja visualizado pelo
usúario, diz-se que o bloco foi perdido. Os blocos do conjuntoBp são aqueles que ainda
não foram recuperados e cujo instante de reprodução ñao est́a pŕoximo.

A solicitaç̃ao de um bloco do conjuntoAp é feita com probabilidadep, enquanto
que a solicitaç̃ao por um bloco do conjuntoBp é feita com probabilidade(1 − p). A
probabilidadep busca estabelecer um equilı́brio entre o que precisa ser visualizado ime-
diatamente e a aquisição de blocos futuros. Essa probabilidade pode ser ajustada dinami-
camente em funç̃ao das condiç̃oes de operação do sistema. O bloco a ser recuperado do
conjuntoAp ouBp é sempre o bloco mais raro, ou seja, aquele que estiver menos replicado
na rede. Se um blocóe removido do conjuntoAp, ent̃ao o pŕoximo bloco da seqûencia
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do conjuntoBp é transferido paraAp. Esse procedimento mantém a cardinalidade do
conjuntoAp igual am.

A proposta de Zhou-Chiu-Lui [Zhou et al. 2007], também voltada para a exibição
sequencial do v́ıdeo,é bem semelhantèa proposta BiToS, que acabou de ser explicada.
A diferençaé que, para o conjunto de blocos de alta prioridadeAp, o blocoé recuperado
considerando-se uma polı́tica sequencial.

3.2. Protocolo de Shah-P̂aris

O protocolo de Shah-P̂aris [Shah and P̂aris 2007], tamb́em baseado no protocoloBitTor-
rent, distribui v́ıdeo sob demanda sequencialmente, ou seja, não h́a interatividade. No
entanto, tanto apoĺıtica de seleç̃ao de blocosquanto apoĺıtica de seleç̃ao de vizinhosdo
protocoloBitTorrentsão alteradas, conforme explicado a seguir.

O v́ıdeoé dividido emT blocos. É definida ent̃ao uma janela deslizanteJd que
encerra osw blocos em seqûencia que presumidamente têm a maior prioridade. Apenas os
blocos contidos na janelaJd podem ser solicitados, e esta solicitação ocorre em funç̃ao da
raridade do bloco. Existem duas situações em que a janela desliza. Na primeira situação,
a janelaJd desliza sempre que seu primeiro bloco for recuperado. Ela desliza até que a
sua primeira posiç̃ao seja referente a um bloco que ainda não foi recuperado. Na segunda
situaç̃ao, define-se um intervalo de tempo denominadoplayback delay. Decorrido esse
intervalo de tempo, a janelaJd desliza por uma extensão dew blocos.

A poĺıtica de seleç̃ao de vizinhosfaz com que, a cada janela dew blocos recupe-
rados, o ńo selecione aleatoriamenten vizinhos da lista recebida dotracker para serem
desbloqueados (unchoking). Nos demais instantes de tempo,é utilizado o pŕoprio algo-
ritmo original deseleç̃ao de vizinhosdo protocoloBitTorrentpara esse desbloqueio.

3.3. Protocolo de Hoffmann-Rodrigues-Lẽao

A proposta de Hoffmann-Rodrigues-Leão [Hoffmann Filho et al. 2009]́e voltada para o
acesso interativo, ou seja, o cliente pode executar ações de interatividade enquanto visua-
liza o objeto. Essa proposta difere do protocoloBitTorrentno que se referèa poĺıtica de
seleç̃ao de blocos, conforme explicado a seguir.

Os blocos do v́ıdeo s̃ao classificados em dois conjuntos:janela de playbackeBp.
O conjuntojanela de playbackcont́em os blocos de alta prioridade, ou seja, aqueles que
presumidamente serão mais rapidamente acessados pelo usuário. Esse conjunto encerra
m blocos consecutivos. O conjuntoBp possui os blocos de baixa prioridade, aqueles que
presumidamente irão demorar mais até serem visualizados. Esse conjunto tem tamanho
T −m, ondeT é o tamanho total do vı́deo em ńumero de blocos. Dentro desse conjunto,é
definido um subconjunto denominadojanela de previs̃ao. Esse subconjunto possuik blo-
cos consecutivos, definidos a partir do modelo de comportamento de usuário apresentado
em [De Vielmond et al. 2007].

Al ém de classificar os blocos de acordo com a prioridade, são utilizadas proba-
bilidades para selecionar de qual conjunto recuperar os blocos. Com probabilidadep,
escolhe-se ajanela de playback. Com probabilidade(1 − p), escolhe-se o conjuntoBp.
Se escolhido o conjuntoBp, com probabilidadeq são recuperados blocos de dentro da
janela de previs̃ao, e com probabilidade(1 − q) são recuperados blocos fora dela. A
Figura 1(a) exemplifica essa descrição.
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Os blocos dajanela de previs̃ao e os blocos do conjuntoBp são ambos seleci-
onados em funç̃ao da raridade. Para a seleção dos blocos dajanela de playback, são
definidas duas variantes:Previs̃ao Mais Raroe Previs̃ao Sequencial. Como as próprias
denominaç̃oes sugerem, a variantePrevis̃ao Mais Raroutiliza a poĺıtica do bloco mais
raro, enquanto que a variantePrevis̃ao Sequencialutiliza uma poĺıtica sequencial. Na
ocorr̂encia de um salto do ponto corrente de visualização, ajanela de playbacḱe instanta-
neamente atualizada. Essa atualização faz com que a primeira posição dessa janela passe
a se referir ao bloco para o qual o cliente saltou. Naturalmente, nessa situação, tamb́em
são atualizados o conjuntoBp e ajanela de previs̃ao.

4. Um novo protocolo: BitTorrent Interactive Video on Demand

4.1. Motivação

Os experimentos realizados em [Hoffmann Filho et al. 2009] mostram que a proposta
de Hoffmann-Rodrigues-Leão apresenta desempenho superior ao das propostas Bi-
Tos [Vlavianos et al. 2006] e de Zhou-Chiu-Lui [Zhou et al. 2007], mas, em algumas
situaç̃oes, desempenho inferior ao da proposta de Shah-Pâris [Shah and P̂aris 2007]. Isso
deve-se ao mencionado a seguir.

Primeiro, a recuperação de blocos do conjunto de baixa prioridade faz com que
blocos que ñao s̃ao necesśarios no instante imediato, nem em um futuro próximo, sejam
recuperados em detrimento de outros que deveriam ser visualizados em um curto intervalo
de tempo. Dáı, ocorre a falta de blocos. Segundo, no inı́cio da visualizaç̃ao de um v́ıdeo
ou na ocorr̂encia de um salto, ocorrem faltas de blocos consecutivos, provocando o efeito
toca e ṕara. Porúltimo, o fato de deslocar ajanela de playbackpara o bloco inicial do
salto (mesmo que o salto seja para dentro da entãojanela de playback) aumenta o ńumero
de blocos a serem recuperados na janela, pois inicia-se uma novajanela de playback. Daı́,
aumenta-se a probabilidade de ocorrer falta de bloco.

Do exposto, teve-se então a motivaç̃ao de desenvolver o protocoloBitTorrent Inte-
ractive Video on Demand(BIVoD) na expectativa de suplantar os problemas identificados.

(a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 141516 171819 202122 2324

 PrevisãoPlayback Play

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 141516 171819 202122 2324

 PrevisãoPlayback Play

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 141516 17181920 2122 23 24

 PrevisãoPlayback Play

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 1415 16 171819 202122 2324

 Previsão Playback Play

Legenda: Recuperados Pedido Não Pedido

t0

t1

t10

t12

(b)

Figura 1. (a) Proposta de Hoffmann-Rodrigues-Le ão; (b) Proposta BIVoD.
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4.2. Descriç̃ao do novo protocolo

A proposta BIVoD prev̂e que o cliente possa realizar ações de interatividade enquanto
assiste ao v́ıdeo. Essa proposta difere do protocoloBitTorrentno que se referèa poĺıtica
de seleç̃ao de blocos.

Os blocos do v́ıdeo s̃ao classificados em dois conjuntos:janela de playbacke ja-
nela de previs̃ao. A escolha de qual janela selecionar o bloco, dajanela de playbackou
da janela de previs̃ao, ocorre de forma alternada. O conjuntojanela de playbackcont́em
os blocos de alta prioridade, ou seja, aqueles que supostamente serão mais rapidamente
acessados pelo usuário. Esse conjunto possuim blocos consecutivos, os quais são seleci-
onados em funç̃ao do crit́erio da raridade.

Por sua vez, o conjuntojanela de previs̃aocont́em blocos que possivelmente serão
selecionados no futuro pelo cliente. Esse conjunto possuin blocos consecutivos, onde o
primeiro blocoé determinado pelo modelo de comportamento de usuário apresentado
em [De Vielmond et al. 2007]. A recuperação de blocos desse conjuntoé feita segundo a
poĺıtica do bloco mais raro.

Na ocorr̂encia de um salto do ponto corrente de visualização, ajanela de playback
pode ser atualizada ou não. Isso depende da nova posição para a qual se deu o salto. Seja
dsalto a posiç̃ao aṕos o salto, edinicial e dfinal a primeira e áultima posiç̃ao dajanela
de playback, respectivamente. Sedsalto não faz parte dajanela de playbackatual, ou
seja,dsalto > dfinal ou dsalto < dinicial, a janela de playbacḱe deslocada até que sua
primeira posiç̃ao (novodinicial) venha a serdsalto. Os pŕoximosn blocos subsequentes
constituir̃ao a novajanela de playback. Caso contrário, sedinicial ≤ dsalto ≤ dfinal, a
janela permanece na mesma posição, e diz-se que houve um salto interno, eliminando a
necessidade de sua atualização.

A Figura 1(b) ilustra a operação do protocolo BIVoD. S̃ao apresentados quatro
instantes de tempo diferentes. No instantet0, o usúario acabou de chegar ao enxame e
iniciou a recuperaç̃ao para, assim que possı́vel, começar a reproduzir o vı́deo. A janela
de playback, com tamanho igual a quatro blocos, contém inicialmente os blocos1, 2, 3
e 4, sendo que o bloco1 já foi pedido; enquanto que ajanela de previs̃ao, com tamanho
igual a3 blocos, cont́em os blocos17, 18 e 19. O ponto corrente deplay se encontra no
bloco1, o primeiro a ser reproduzido.

No instante de tempot1, o bloco1, já recuperado,́e reproduzido e o ponto deplay
é deslocado para o bloco seguinte. Ajanela de playbacḱe deslocada para a direita porque
o bloco1 é o primeiro bloco da janela. Em seguida, o bloco18 da janela de previs̃ao é
pedido, por ser o mais raro dentro dela. No instantet10, o play est́a sobre o bloco4, a ser
recuperado e, em seguida, reproduzido. Novamente ajanela de previs̃ao é selecionada,
sendo realizado o pedido do bloco21. No instantet12, o usúario executa um salto para
frente, mais especificamente para o bloco16. Portanto, o ponto deplay é atualizado para
esse ponto e ajanela de playbacktamb́em, fazendo agora parte dessa janela os blocos16,
17, 18 e 19. Poŕem, observe que somente o bloco16 ainda ñao foi recuperado e, assim
que esse for recuperado, a janela se deslocará completamente para a direita, até o pŕoximo
bloco ausente. Ao mesmo tempo, ajanela de previs̃ao tamb́emé atualizada para os blocos
8, 9 e10, sendo esses possivelmente os próximos blocos que o usuário deveŕa precisar.

Implementamos também a variante BIVoD-Buffer. Nessa variante,é apenas acres-
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centado umbuffer para o armazenamento dex < n blocos. A finalidade dobuffer é de
evitar que ocorra um excessivo número de interrupç̃oes durante a reprodução, causadas
pela auŝencia de blocos consecutivos. A reprodução inicial śo é habilitada quando obuffer
est́a cheio. Na ocorr̂encia de falta de bloco, a reproduçãoé paralisada e somente retomada
aṕos obufferestar novamente cheio.

4.3. Diferenças entre BIVoD e Hoffmann-Rodrigues-Lẽao

As principais diferenças entre essas duas propostas são pontuadas a seguir.

Para a proposta BIVoD, tem-se: (i) existem dois conjuntos (janela de previsão
e janela de playback) de onde os blocos são recuperados de forma alternada de cada um
deles; (ii) quando da ocorrência de um salto, ajanela de playbacksomente será deslocada
se o ponto do salto for externo a ela; caso contrário, permanece na mesma posição; (iii) o
cliente pode possuir umbuffer(BIVoD-Buffer).

Por outro lado, para a proposta de Hoffmann-Rodrigues-Leão, tem-se: (i) existem
três conjuntos (baixa prioridade,janela de previs̃ao e janela de playback) de onde os
blocos s̃ao recuperados com determinada probabilidade; (ii) quando ocorre um salto, a
janela de playbacḱe sempre deslocada para o inı́cio do salto; (iii) ñao é considerado
bufferdo lado do cliente.

5. Avaliação de performance

5.1. Métricas e Cargas

As métricas utilizadas nos experimentos estão definidas na Tabela 1. Quantoàs cargas
dos experimentos, são consideradas dois tipos: cargas reais e cargas sintéticas. As cargas
reais s̃ao logs de comportamento de usuários do sistema multiḿıdia RIO, utilizado no
curso do CEDERJ. Um usuário do sistema RIO pode executar as seguintes ações:play,
stop,pause,salto para frentee salto para tŕas. As cargas sintéticas s̃ao geradas usando
o modelo de comportamento de usuário apresentado em [De Vielmond et al. 2007]. Para
gerar essas cargas sintéticas, foram utilizados 391logs reais com sessões de 20–30 mi-
nutos [Hoffmann Filho, Luiz J. 2009]. No modelo de simulação, o comportamento dos
usúarios é representado através das cargas reais, e as cargas sintéticas s̃ao usadas pelo
algoritmo para prever as ações interativas futuras do cliente.

As cargas s̃ao classificadas em função do ńıvel de interatividadeI, estimado como
o número ḿedio de requisiç̃oes por sessão. A classificaç̃ao utilizadáe: interatividade alta
(15 < I < 40); interatividade ḿedia (5< I < 16); interatividade baixa (0< I < 6) e
interatividade mista (0< I < 40). Para garantir um significativo espectro de análise, as
cargas s̃ao estatisticamente diferentes entre si. As estatı́sticas obtidas para as cargas estão
na Tabela 2, ondeN é o ńumero de requisiç̃oes,I é o ńumero ḿedio de requisiç̃oes por
sess̃ao (ńıvel de interatividade),L é o tamanho ḿedio do segmento (número ḿedio de
blocos visualizados em sequência, em unidades de tempo),Std(L) é o desvio padrão de
L, eCoef(L) é o coeficiente de variação deL.

5.2. Experimentos

Os resultados do modelo de simulação s̃ao obtidos usando a ferramenta
Tangram-II [de Souza e Silva et al. 2009]. Esses resultados são a ḿedia de 10 execuções
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Tabela 1. Métricas.
Métricas Cálculo das métricas
Número médio de interrupções (D) D = (

∑

U

i=1
Di)/U , ondeDi é o ńumero de interrupç̃oes que ocorreram no usuário

i e U é o total de usúarios do enxame. Essas interrupções decorrem da ausência de
blocos.

Tempo médio de retorno (TR) TR = (
∑

U

i=1
TRi)/U , ondeTRi é o tempo ḿedio de retorno relativo ao usuárioi

eU é o total de usúarios do enxame.́E o tempo necessário para retomar̀a reproduç̃ao
aṕos uma interrupç̃ao.

Tempo médio para iniciar reproduç ão

(TI)

TI = (
∑

U

i=1
TIi)/U , ondeTIi é o tempo relativo ao usuário i e U é o total de

usúarios do enxame.

Taxa de Download (TxD) TxD = (
∑

U

i=1
TxDi)/U , ondeTxDi é a taxa ḿedia dedownloadreferente ao

usúario i eU é o total de usúarios do enxame.

Taxa de Upload (TxU ) TxU = (
∑

U

i=1
TxUi)/U , ondeTxUi é a taxa ḿedia deupload referente ao

usúario i eU é o total de usúarios do enxame.

Tempo médio de download (TD) TD = (
∑

U

i=1
TDi)/U , ondeTDi é o tempo relativo ao usuário i eU é o total de

usúarios do enxame.

Tabela 2. Estatı́sticas.
Nı́vel de interatividade

Estat́ıstica Alta Média Baixa Mista
Real Sintética Real Sintética Real Sintética Real Sintética

N 1752 1582 1205 1287 388 454 3346 2541
I 24.01 21.68 9.80 10.46 1.99 2.33 8.56 6.50
L 26.03 26.80 61.40 61.70 260.65 260.70 75.54 106.47
Std(L) 29 33 68 65 260 263 77 107
Coef(L) 1.114 1.23 1.11 1.05 1.00 1.00 1.02 1.00

e possuem um intervalo de confiança de90%, variando entre2% e30% em torno do valor
reportado. Salvo informado diferentemente,é considerado uḿunico ceńario para todas
as simulaç̃oes, tendo os seguintes parâmetros: tamanho do objeto igual a1800 s, número
de seedsigual a 1, banda dispońıvel para cada um dosleecherse para oseed(banda
de downloade upload) igual a100 kB/s, populaç̃ao com tamanho igual a50 usúarios
(leechers) e a taxa de chegada (distribuição de Poisson) dos usuários ao enxame igual a
λ = 4 e 0.008 usúarios/s. Todos os usuários deixam o enxame assim que terminam de
assistir ao seu vı́deo.

Os valores atribúıdos aos parâmetros das propostas foram selecionados a partir de
um estudo realizado em [Hoffmann Filho, Luiz J. 2009] e [Hoffmann Filho et al. 2009].
Nesse estudo foram obtidos os valores que possibilitavam o melhor desempenho para
cada uma das propostas. Esses valores foram então aqui utilizados, constituindo uma
comparaç̃ao mais justa, uma vez que todas as propostas passam a ter seus respectivos de-
sempenhos otimizados. Para as propostas BiToS, Zhou-Chiu-Lui e Hoffmann-Rodrigues-
Leão (Previs̃ao Mais Raroe Previs̃ao Sequencial), foi selecionadop = 0.8. Para a pro-
posta de Hoffmann-Rodrigues-Leão, tem-seq = 0.5. O tamanho do conjunto de alta
prioridadeé igual a144 blocos para todas as propostas. Para a proposta de Hoffmann-
Rodrigues-Lẽao, BIVoD e BIVoD-Buffer, ajanela de previs̃ao é igual ao tamanho ḿedio
do segmento (L).
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5.2.1. Ańalise competitiva

Neste experimento são avaliados o desempenho de todas as propostas descritas na Seção 3
quando s̃ao variados o ńıvel de interatividade (alta, ḿedia e baixa) e a taxa de chegada
(λ = 4 e 0.008 usúarios/segundo). Opta-se por apresentar algumas métricas paraλ = 4 e
outras paraλ = 0.008, dado que observou-se que a tendênciaé a mesma para ambas as
taxas de chegada. Os resultados estão na Figura 2.
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Figura 2. Comparaç ão entre todas as propostas, λ = 4 e λ = 0.008.

Número médio de interrupções (D): A proposta de Zhou-Chiu-Lui apresenta
o maior ńumero de interrupç̃oes, seguida pelas propostas BiToS ePrevis̃ao Sequen-
cial, independentemente do nı́vel de interatividade ou da taxa de chegada dos usuários.
As raz̃oes para essas propostas apresentarem desempenho inferior são: (i) utilizaç̃ao da
poĺıtica de seleç̃ao de blocos sequencial no conjunto de alta prioridade, que colabora para
a ocorr̂encia do problema detoca e ṕara, gerando v́arias interrupç̃oes consecutivas; (ii)
recuperaç̃ao de blocos do conjunto de baixa prioridade no lugar de blocos próximos de
serem visualizados. As demais propostas, de Shah-Pâris, Previs̃ao Mais Raro, BIVoD e
BIVoD-Buffer, que utilizam a polı́tica de seleç̃ao do bloco mais raro, apresentam melhor
desempenho. Por exemplo, na Carga Alta, a proposta BIVoD consegue uma redução de
86,91% em relaç̃ao ao valor observado na proposta de Zhou-Chui-Lui.

Tempo médio de retorno (TR): Observa-se um bom desempenho das propos-
tas BIVoD e BIVoD-Buffer. Esse resultado pode ser creditadoà utilizaç̃ao dajanela de
previs̃ao. A recuperaç̃ao desses blocos auxilia na redução do tempo de espera, principal-
mente aṕos um salto, onde pode ocorrer o deslocamento ou não dajanela de playback,
e como parte dos blocos dessa nova janela já foram recuperados pelajanela de previs̃ao,
a tend̂enciaé que a recuperação dos blocos ausentes seja mais rápida. Por exemplo, na
Carga Ḿedia, a proposta BIVoD-Buffer consegue uma redução de 95,46% em relação ao
valor observado na propostaPrevis̃ao Sequencial.
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Tempo para iniciar a reprodução (TI): As propostas BIVoD, BIVoD-Buffer
e de Shah-P̂aris apresentam os maiores tempos. Por outro lado, as propostas BiToS e
de Zhou-Chiu-Lui s̃ao as que iniciam mais rapidamente a reprodução do v́ıdeo. Isso
ocorre devido ao comentado a seguir. A proposta de Zhou-Chiu-Lui recupera os blocos do
conjunto de alta prioridade sequencialmente, levando a um curto intervalo de tempo para
iniciar. J́a na proposta BiToS, no inı́cio da recuperaç̃ao do v́ıdeo, o ńumero de ćopias dos
blocos deve ser igual, logo todos os blocos possuem a mesmararidade. Dada a mesma
raridade, o protocolo d́a maior prioridade aos blocos que estão mais pŕoximos de serem
tocados, o que forçará a recuperaç̃ao dos primeiros blocos, caracterizando assim uma
pseudorecuperaç̃ao sequencial. As demais propostas, por utilizarem a polı́tica de seleç̃ao
do bloco mais raro, inicialmente poderão ter um comportamento totalmente aleatório, o
que podeŕa influenciar negativamente no desempenho dessa métrica. Por exemplo, na
Carga Ḿedia, a proposta BIVoD-Buffer apresenta um valor mais de nove vezes maior que
aquele obtido na proposta BiToS.

Taxa de download (TxD), Taxa de upload (TxU) eTempo de download (TD):
As propostas BIVoD e BIVoD-Buffer alcançam as melhores taxas e, por conseguinte,
apresentam a melhor utilização dos recursos do sistema. Isso deve-seà poĺıtica de seleç̃ao
de blocos mais raros. Por outro lado, as propostas de Zhou-Chiu-Lui ePrevis̃ao Sequen-
cial alcançam as menores taxas devidoà utilizaç̃ao da poĺıtica de seleç̃ao sequencial de
blocos. Por exemplo, na Carga Baixa e para a métricaTD, a proposta BIVoD-Buffer tem
uma reduç̃ao de 52,91% em relação ao valor obtido na propostaPrevis̃ao Sequencial.

5.2.2. Ańalise da escalabilidade

A partir dos resultados da seção anterior, foram escolhidos os três protocolos mais com-
petitivos para realizar uma análise de como os mesmos se comportam com o aumento do
número de usúarios do enxame. Para isso, são realizados experimentos com populações
de tamanho50, 100, 150 e 200 usúarios, todos com a carga mista, a qual julga-se prover
um ceńario mais pŕoximo da realidade. Os resultados estão apresentados na Figura 3.

Considerando onúmero ḿedio de interrupç̃oes(D), a proposta BIVoD-Buffer cla-
ramente apresenta o melhor desempenho para todos os tamanhos de população. Por exem-
plo, para um populaç̃ao de 200peers, a proposta BIVoD-Buffer consegue uma redução
de 63,36% em relação ao valor observado para a proposta de Shah-Pâris. Nesse mesmo
ceńario, para otempo ḿedio de retorno(TR), a proposta BIVoD consegue uma redução de
42,78% em relaç̃ao ao valor observado para a proposta de Shah-Pâris. De forma interes-
sante, apesar da proposta BIVoD-Buffer apresentar os melhores resultados também para
a métricaTR, a diferença para a proposta BIVoD́e geralmente menor, mostrando que,
apesar da proposta BIVoD ter umnúmero ḿedio de interrupç̃oes(D) maior, os usúarios
conseguem se recuperar rapidamente das interrupções.

Considerando agora otempo para iniciar a reproduç̃ao (TI), a proposta BIVoD́e
a que apresenta o menor valor na maioria dos cenários considerados. Por exemplo, para
um populaç̃ao de 150peers, a proposta BIVoD consegue uma redução de 61,16% em
relaç̃ao ao valor observado para a proposta de Shah-Pâris. Por fim, para as ḿetricastaxa
de download(TxD), taxa de upload(TxU ) e tempo de download(TD), as propostas
BIVoD e BIVoD-Buffer apresentam, de forma geral, os valores mais otimizados. Por
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Figura 3. Avaliaç ão comparativa entre as propostas de Shah-P âris, BIVoD e
BIVoD-Buffer com cen ário carga mista e λ = 0.008 e λ = 4 usu ários/segundo.

exemplo, para uma população de 50peerse para ataxa de upload(TxU ), a proposta
BIVoD consegue um valor 47,70% superioràquele obtido na proposta de Shah-Pâris.

Em śıntese, pode-se concluir que o desempenho das propostas BIVoD e BIVoD-
Buffer é superior ao desempenho da proposta de Shah-Pâris. É importante mencionar
que foram realizados experimentos em que a proposta de Shah-Pâris utiliza umbuffer.
Os resultados obtidos ao se comparar essa proposta e a proposta BIVoD-Buffer são bem
semelhantes̀aqueles observados na comparação entre a proposta de Shah-Pâris e BIVoD,
ambas sembuffer. Da mesma forma, análises sobre o impacto da escolha do tamanho
das janelas no desempenho das propostas também foram realizadas. Detalhes sobre esses
experimentos estão em [Hoffmann Filho, Luiz J. 2009].

5.2.3. Ańalise de equidade

Uma importante caracterı́stica dos protocolos de distribuição de v́ıdeo, que utilizam a
arquitetura P2P,́e o ńıvel de equidade que o protocolo mantém entre ospeersque par-
ticipam da recuperação/distribuiç̃ao de um v́ıdeo. Para determinar o grau de equidade
de cada proposta foram utilizadas as seguintes medidas: a média (̄x); a varîancia (σ2);
e a diferença entre o valor máximo e ḿınimo (d). Essas medidas foram calculadas para
todas as ḿetricas definidas na Seção 5.1. Foram escolhidas duas das métricas para apre-
sentar os resultados obtidos:tempo ḿedio de retorno(TR) e taxa de download(TxD).
Esses resultados aparecem na Tabela 3. Ressalta-se que a tendênciaé a mesma para to-
das as ḿetricas. A partir dos resultados apresentados, pode-se observar que as propostas
BIVoD-Buffer e BIVoD promovem a melhor equidade entre os usuários eé devido ao
uso do modelo de emulação de comportamento do usuário. Foi observado na proposta
de Shah-P̂aris que o valor de cada métrica obtida para cada usuário é influenciado pelo
comportamento dele. Por exemplo, um usuário que realiza muitos saltos, certamente terá
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um ńumero maior de interrupç̃oes que um usúario que realiza poucos saltos. Logo, es-
tes usúarios apresentarão valores bem diferentes para as métricas pois estas sofrem forte
influencia do seu comportamento. No entanto, o uso do modelo de previsão, evita que a
diferença do comportamento do usuário ocasione uma diferença na qualidade do vı́deo.

Tabela 3. Equidade.
TR (s) TxD (kbyte/s)

Carga Protocolo x̄ σ2 d x̄ σ2 d

Shah-P̂aris 8.68 244.73 77.35 69.86 171.21 46.31

Alta BIVoD 3.72 8.55 13.38 75.98 2.26 14.99

BIVoD-Buffer 1.54 11.84 13.29 75.90 2.47 16.48

Shah-P̂aris 14.92 447.24 91.84 66.35 180.66 45.04

Média BIVoD 4.69 14.53 17.04 76.91 0.30 1.98

BIVoD-Buffer 0.98 2.81 7.89 76.95 0.40 2.32

Shah-P̂aris 4.77 28.50 22.68 71.29 92.92 45.51

Baixa BIVoD 5.03 8.18 13.43 80.29 0.012 0.48

BIVoD-Buffer 0.63 1.29 5.98 78.11 0.010 0.43

6. Conclus̃oes e trabalhos futuros
Neste trabalho foi apresentado um novo protocolo, denominadoBitTorrent Interactive
Video on Demand(BIVoD), para acesso interativo de vı́deo pŕe-armazenado. O desenvol-
vimento da proposta está fundamentado em dois conceitos. O primeiroé a utilizaç̃ao de
uma variaç̃ao do protocoloBitTorrent para VoD. O segundóe a utilizaç̃ao de um mo-
delo de emulaç̃ao de comportamento do usuário, com o objetivo de prever os blocos
necesśarios no futuro pelo usúario devido a saltos que ele possa realizar. Além disso,
tamb́em foi proposta uma variante desse novo protocolo, denominada BIVoD-Buffer, a
qual diferenciou-se pelo uso de umbuffercom o intuito de evitar interrupções quando da
exibição do v́ıdeo, bem como realizou-se uma extensa análise competitiva com diferentes
métricas de performance e as mais recentes propostas da literatura.

Dentre as conclus̃oes obtidas, destacam-se: (1) comparativamente a outras pro-
postas da literatura, os protocolos BIVoD e BIVoD-Buffer levaram a otimizações de at́e
mais de90% para algumas das ḿetricas de performance consideradas nos experimentos;
(2) a poĺıtica de seleç̃ao do bloco mais raro mostrou-se mais eficiente que a polı́tica de
seleç̃ao sequencial de blocos, com relaçãoà qualidade de exibição do objeto; (3) a seleção
probabiĺıstica de blocos a partir de dois conjuntos, um com os blocos próximos a serem
tocados e outro com todos os outros blocos, leva a um grande número de interrupç̃oes,
pois blocos menos prioritários s̃ao recuperados em detrimento de blocos próximos de se-
rem visualizados; (4) o uso de dois conjuntos de blocos só é vantajoso quando um deles
cont́em os blocos priorit́arios e o outro contém blocos que serão solicitados em um futuro
próximo. Dáı, a import̂ancia do emprego de um modelo de comportamento de usuário.

Como trabalhos futuros, pretende-se considerar cenários com um maior ńumero
de ńos e a heterogeneidade dos clientes e da rede. Além disso, visualiza-se a possı́vel
implementaç̃ao de uma polı́tica de seleç̃ao de blocos adaptativa dentro de um mesmo
conjunto de prioridade: gulosa para os primeiros blocos do conjunto e seleção do mais
raro para os blocos restantes.
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Abstract. The State Machine Replication is one of the most interesting techniques
to build reliable and safe services. This paper presents an experimental evalua-
tion over a set of protocols for Byzantine Fault-Tolerant state machine replica-
tion that are practical. The evaluation is done in order to verify situations on
that alternative coordination models are more attractive than message passing
to implement Byzantine Fault-Tolerant services. For that, microbenchmarks and
macrobenchmarks were done in order to compute latency and throughput mea-
sures.

Resumo. A replicação de máquina de estados é uma das técnicas mais usuais
para a concepção de sistemas confiáveis e seguros. Este trabalho apresenta uma
avaliação experimental acerca de um conjunto de protocolos para replicação
de sistemas tolerantes a faltas bizantinas com fins práticos. O intuito desta
avaliação é verificar situações em que modelos de comunicação alternativos ao
tradicional modelo de passagem de mensagens tornam-se mais atraentes para a
concretização de serviços tolerantes a faltas bizantinas. A avaliação foi realizada
através de microbenchmarks e macrobenchmarks, computando-se as medidas de
latência e throughput.

1. Introdução
Um aspecto bastante interessante e favorável quanto ao conceito de sistemas distribuı́dos,
é que ele proporciona um suporte inerente à redundância, um dos princı́pios fundamentais
da tolerância a faltas. Além do mais, a combinação de redundância com mecanismos
e técnicas adequadas permite implementar serviços capazes de atender aos requisitos de
confiabilidade, integridade e disponibilidade, requisitos estes essenciais no que tange a
confiança de funcionamento [Avizienis et al. 2004] do sistema de computação.

Independente da semântica de falhas admitida no contexto de um sistema dis-
tribuı́do, a redundância é um dos mecanismos mais usuais (e fundamentais) para a
implementação de sistemas tolerantes a faltas, isto é, sistemas que visam garantir a con-
tinuidade e progressão do serviço/aplicação, mesmo que um determinado número de pro-
cessos falhe em suas especificações. Em geral, a redundância é obtida por meio do em-
prego de técnicas de replicação, onde o modelo conhecido como Replicação de Máquina
de Estados (RME) [Schneider 1990] é caracterizado como a abordagem mais empregada
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no contexto de tolerância a faltas, dada sua capacidade de tolerar qualquer classe de fal-
tas. Mais precisamente, a abordagem de RME consiste em uma técnica bem definida para
a implementação de serviços deterministas a partir de um conjunto de servidores, de tal
forma que é possı́vel coordenar as interações dos clientes ao serviço (as réplicas), per-
mitindo que as réplicas mantenham uma evolução sincronizada de seus estados. Para tanto,
cada um dos servidores mantém um conjunto de variáveis de estado, que são modificadas
na medida em que operações são emitidas sobre elas.

Para permitir a evolução sincronizada do conjunto de servidores, a abordagem
RME admite um requisito conhecido como determinismo de réplica [Schneider 1990].
Este requisito estipula que réplicas partindo de um mesmo estado inicial e sujeitas à
mesma seqüencia de operações, devem chegar ao mesmo estado final. Em termos
práticos, a viabilização destes requisitos é obtida por intermédio de protocolos de difusão
atômica [Défago et al. 2004], já que as propriedades intrı́nsecas a difusão atômica são su-
ficientes para assegurar a consistência do estado das réplicas (acordo e ordem). Desta
forma, como a evolução das réplicas ocorre de forma sincronizada, todas elas recebem as
requisições, processam e enviam respostas aos clientes. As inconsistências verificadas nas
respostas advindas das réplicas maliciosas são mascaradas a partir da aplicação de meca-
nismos de voto majoritário, onde é consolidada a entrega de um único resultado consistente
ao cliente. A abordagem RME foi inicialmente definida como um mecanismos para prover
tolerância à faltas de parada (crash) [Schneider 1990], sendo posteriormente estendida para
a classe de faltas bizantinas [Castro and Liskov 1999].

Em se tratando de faltas bizantinas [Lamport et al. 1982], apesar de o conceito ter
sido introduzido há quase trinta anos, durante alguns anos o interesse de investigação neste
campo havia caı́do no esquecimento, tendo ressurgido com intensidade na última década
a partir de um trabalho seminal publicado pelo MIT, denominado PBFT (Practical Byzan-
tine Fault-Tolerance) [Castro and Liskov 1999]. Antes da era estabelecida pelo PBFT, as
propostas de algoritmos tolerantes a faltas bizantinas eram dependentes de premissas muito
fortes e de mecanismos criptográficos complexos, fazendo com que o custo de tais soluções
fosse relativamente alto. Por esta razão, durante alguns anos houve especulações no sentido
de que as soluções algorı́tmicas para BFT (Byzantine Fault-Tolerance) eram impraticáveis
(não factı́veis de implementação). E visando preencher esta lacuna, os trabalhos mais re-
centes no contexto de tolerância a faltas bizantinas (pós PBFT) têm aproveitado o ensejo
do PBFT, tendo sua atenção voltada para a desmistificação dos conceitos prévios, através
da proposição de soluções de cunho mais práticos e mais realistas (já que os trabalhos
anteriores constituı́ram um imenso arcabouço teórico).

Por outro lado, a evolução das tecnologias de redes e de comunicação tem culmi-
nando no surgimento de novos modelos de sistemas distribuı́dos. Como conseqüência, a
comunidade vem consolidando esforços no sentido de propor abstrações de comunicação
alternativas ao modelo de passagem de mensagens, de modo a simplificar a tarefa de
programação de serviços confiáveis para estes modelos. Dentre as diversas propostas,
as mais interessantes do ponto de vista prático são o Chubby [Burrows 2006] (usado
no Google FileSystem), o ZooKeeper [Apache 2009] (projeto da Apache) e o serviço de
coordenação baseado em Espaço de Tuplas [Bessani et al. 2008]. O Chubby e o ZooKeeper
são bastante similares a um sistema de arquivos distribuı́do, já o Espaço de Tuplas é
baseado no modelo de memória compartilhada distribuı́da (DSM - Distributed Shared
Memory). O elemento comum entre estes serviços de coordenação, é que a partir deles os
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processos em um sistema distribuı́do podem coordenar suas atividades de forma simples e
segura, segundo a semântica de falhas admitida no modelo do respectivo sistema.

Neste artigo investigamos a viabilidade prática de implementação de serviços
confiáveis (i.e. tolerantes a faltas bizantinas) através do uso de um serviço de coordenação
baseado em espaço de tuplas. Nosso interesse pelo espaço de tuplas advém da ca-
pacidade do mesmo em prover uma abstração de memória compartilhada confiável e se-
gura, o qual fornece persistência de mensagens e capacidade de logging para o sistema,
e, sobretudo, pode ser usado como suporte de comunicação e sincronização. Assim, os
esforços de nosso grupo culminaram na definição da primeira arquitetura de suporte a
implementação de serviços confiáveis baseado em espaço de tuplas, mais precisamente
no sistema REPEATS [Luiz et al. 2008]. Este trabalho pode ser visto como uma ex-
tensão de [Luiz et al. 2008], tendo como propósito a verificação e análise no que con-
cerne a viabilidade prática de implementação de serviços BFT em espaço de tuplas. Para
tanto, o artigo descreve e analisa casos de experimentação a partir de microbenchmarks
e macrobenchmarks, tendo como propósito a verificação e avaliação do modelo proposto
em [Luiz et al. 2008] em diferentes cenários e condições de carga, com e sem a ocorrência
de faltas/falhas.

2. Trabalhos Relacionados
Os trabalhos recentes em BFT têm produzido soluções baseadas em RME tolerante a faltas
bizantinas, visando o fornecimento de serviços mais seguros e confiáveis. Tipicamente, as
soluções algorı́tmicas para BFT admitem que no máximo f ≤ bn−1

3
c membros de um con-

junto |S| = n podem desviar arbitrariamente de suas especificações de forma simultânea
durante uma janela de vulnerabilidade do sistema (i.e. um perı́odo). As contribuições de
muitos destes trabalhos estão em torno de protocolos para difusão atômica (total order mul-
ticast) tolerante a faltas bizantinas, no intuito de assegurar o modelo de consistência con-
hecido como linearização [Herlihy and Wing 1990], um requisito necessário para manter
a corretude (safety) do serviço fornecido. O protocolo PBFT [Castro and Liskov 1999]
é um dos trabalhos mais bem sucedidos em tolerância a faltas bizantinas em sistemas
práticos, em vistas ao conjunto de otimizações nele implementadas, e além do fato de
que grande parte das soluções para replicação com faltas bizantinas é derivada dele (i.e.
[Yin et al. 2003, Kotla et al. 2007]). Contudo, em termos de custo, o PBFT é razoavel-
mente alto, pois, para tolerar um único nó faltoso (f = 1), são necessárias pelo menos
quatro réplicas (3f + 1). E além do mais, na medida em que cresce o parâmetro f , isto é,
se é desejado tolerar mais de um nó faltoso, o número de réplicas cresce consideravelmente
(i.e. f = 4→ n = 13).

Em vistas ao custo em termos de resistência do PBFT (restrições teóricas do acordo
bizantino [Lamport et al. 1982]), bem como do custo computacional do referido algo-
ritmo (complexidade de mensagens), dois trabalhos posteriores propuseram alternativas
para aperfeiçoar as limitações do PBFT tanto em termos de resistência [Yin et al. 2003]
(redução do número de réplicas), como de complexidade de mensagens em condições fa-
voráveis [Kotla et al. 2007] (execuções sem falhas). O primeiro deles [Yin et al. 2003]
introduziu uma arquitetura para replicação de sistemas, estimulando a separação das
tarefas desempenhadas pelo PBFT em duas camadas distintas. A motivação para a
separação destas tarefas, que são respectivamente “acordo e execução”, se deu através
da verificação de que 2f + 1 réplicas são o suficiente para mascarar faltas bizanti-
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nas [Schneider 1990], a despeito das 3f +1 entidades necessárias para se chegar ao acordo
bizantino [Lamport et al. 1982]. Com base nestes pressupostos, se verificou a possibili-
dade de construir serviços tolerantes a faltas bizantinas a partir do uso de dois conjuntos
de servidores, sendo um para executar o protocolo de acordo bizantino, e, portanto re-
querendo 3f +1 réplicas, e outro com 2f +1 réplicas para implementar o serviço replicado
(a aplicação).

Por outro lado, visando a redução da complexidade de mensagens e o número de
passos de comunicação foi proposto o protocolo Zyzzyva [Kotla et al. 2007], o qual intro-
duziu o conceito de execução “especulativa” no contexto de faltas bizantinas. A noção de
especulação está ligada a possibilidade de executar uma requisição em um serviço repli-
cado, sem a necessidade de realizar um acordo explı́cito entre as réplicas, isto é, ao invés de
tentar convergir em uma decisão quanto à ordem de execução de uma requisição ao serviço,
as réplicas tentam acatar uma ordem emitida por um lı́der (uma réplica) e, uma vez tomado
o conhecimento, a requisição é executada na ordem estipulada. A idéia do Zyzzyva é a
concepção de um protocolo de ordenação otimista (já que o PBFT é bastante pessimista),
pois na prática se observa que na maioria das vezes as execuções são favoráveis (livres
de falhas). A noção de especulação traz grandes benefı́cios em termos de desempenho
para o sistema replicado. Todavia, este tipo de solução requer a capacidade de retroceder
operações para assegurar a consistência do sistema, no caso da ocorrência de falhas. Isso
ocorre pelo fato de que na ocorrência de falhas, as operações têm de ser retrocedidas para
fins de convergência quanto a uma nova ordem de execução das requisições, por parte das
réplicas (para assegurar o safety).

Na seção 6. é apresentada uma avaliação experimental acerca dos trabalhos des-
critos nesta seção, juntamente a um protocolo para replicação de serviços baseado em
espaço de tuplas (ver seção 4.).

3. Fundamentos em Espaço de Tuplas
Conceitualmente, um espaço de tuplas pode ser visto como uma abstração de memória
compartilhada, tendo como propósito facilitar as atividades de interação entre processos
distribuı́dos [Gelernter 1985]. A origem do espaço de tuplas se deu no contexto da lin-
guagem LINDA, a partir da definição de um modelo denominado modelo de coordenação
generativa [Gelernter 1985]. Neste modelo o espaço de tuplas é usado como suporte de
coordenação e comunicação para os processos participantes do sistema, onde é fornecida
uma interface de acesso ao espaço, de modo a permitir o armazenamento e a recuperação
(inserção, leitura e remoção) de estruturas de dados genéricas sob a forma de tuplas. Uma
tupla t = 〈f1, f2, ..., fn〉 consiste da composição de uma seqüência de campos, onde cada
campo fi pode ter três representações: um valor definido, um formal (variável) “?” ou
ainda um sı́mbolo especial “*”. Um campo formal é usado para extrair conteúdos indivi-
duais dos campos de uma tupla, já o sı́mbolo especial é usado para representar um campo
sem valor, nem tipo definido. Uma tupla t onde todos os campos têm valores definidos é
denominada entrada. Todavia, uma tupla cuja composição admite algum campo formal
“?” e/ou um campo especial “*” é denominada molde, e é representada por t̄. O espaço
permite somente o armazenamento de tuplas e nunca de moldes, pois estes últimos são usa-
dos como argumentos para as operações de leitura sobre o espaço. A leitura e/ou remoção
de tuplas é realizada com base na combinação dos moldes com as respectivas tuplas do
espaço. Deste modo, dizemos que um molde t̄ combina com uma entrada t se ambos têm
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o mesmo número de campos e todos os campos com valores definidos de t̄ contém os mes-
mos valores dos campos correspondentes em t. Por exemplo, uma tupla 〈“SBRC ′′, 2010〉
combina com os moldes 〈“SBRC ′′, ∗〉 , 〈∗, 2010〉 e 〈∗, ∗〉, mas não com 〈∗, 2009〉 (sendo
‘*’ um campo não definido para o molde t̄).

As manipulações ao espaço de tuplas são realizadas por meio de invocações de
três operações [Gelernter 1985]: out(t) para inserção de uma tupla t no espaço de tuplas;
in(t̄) para a retirada da tupla t, que combina com o molde t̄, do espaço de tuplas; e rd(t̄)
para a leitura da tupla t (que combina com t̄) sem retirá-la do espaço. As operações de
leitura e remoção são não-deterministas, e sendo assim, caso exista um conjunto de tuplas
que combine com o molde especificado, qualquer uma delas pode ser escolhida como res-
posta da operação. Também convém salientar que as operações in e rd são bloqueantes,
e caso não exista nenhuma tupla t que corresponda ao molde t̄ no espaço, o processo
permanece bloqueado até que uma tupla que combine com o molde seja inserida para que
a operação seja completada. Todavia, uma extensão tı́pica do modelo provisiona variantes
não bloqueantes das operações de leitura e remoção a partir das primitivas inp e rdp. Estas
operações possuem o mesmo comportamento de suas versões bloqueantes, exceto pelo
fato delas retornarem mesmo quando não existe nenhuma tupla que combine com o molde
fornecido (elas retornam um valor booleano que sinaliza se uma tupla foi encontrada ou
não).

Um aspecto fundamental do espaço de tuplas é o seu acesso associativo às tuplas,
isto é, as tuplas não são acessadas por meio de um endereço ou algo do gênero, mas sim
pelo seu conteúdo, similar ao que ocorre em bases de dados a partir da linguagem SQL.
Além do mais, a despeito das operações básicas, algumas extensões do modelo generativo
suportam uma operação de inserção condicional denominada Conditional Atomic Swap,
que é denotada por cas(t̄, t) [Segall 1995]. Esta operação recebe como argumentos um
molde t̄ e uma entrada t, e para estes argumentos executa de forma indivisı́vel o código: if
¬rdp(t̄) then out(t). A semântica da operação cas(t̄, t) denota que se a leitura do molde t̄
falhar, então a inserção da tupla t é realizada no espaço, do contrário, a tupla que combina
com o molde t̄ é retornada ao processo que invocou a operação. A considerar os pro-
blemas fundamentais em sistemas distribuı́dos, como é o caso do problema de consenso,
somente através da operação cas é possı́vel resolvê-los por intermédio de um espaço de
tuplas [Segall 1995].

4. REPEATS: Replicação com Faltas Bizantinas em Espaço de Tuplas
Um aspecto de fundamental importância para o entendimento de nossa contribuição advém
do fato de que todas as soluções existentes para BFT (incluindo as apresentadas na seção
2.) são baseadas no modelo de comunicação por passagem de mensagens, modelo tradi-
cional adotado em sistemas distribuı́dos. Todavia, a capacidade de resolução de pro-
blemas fundamentais de tolerância a faltas em sistemas distribuı́dos está intrinsecamente
ligada à especificação de um modelo de sistema adequado. Em face deste fato, tem se
verificado o interesse na proposição de abstrações de mais alto nı́vel para prover facili-
dades na resolução de problemas de computação distribuı́da (i.e. consenso, acordo), e isso
tem incorrido na investigação de modelos de comunicação alternativos ao modelo de pas-
sagem de mensagens, principalmente para a consolidação de aplicações distribuı́das to-
lerantes a faltas (de diversas naturezas) [Burrows 2006, Bessani et al. 2008, Apache 2009,
Clement et al. 2009]. Assim, a proposição destes modelos tem impulsionado também o
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surgimento de contribuições para BFT com fins mais práticos, que admitem para tanto,
estas abstrações no modelo de sistema.

Entretanto, apesar do recente interesse na utilização de abstrações de mais alto nı́vel
para a implementação de serviços tolerantes a faltas, a idéia foi introduzida há mais de uma
década por [Felber et al. 1997], onde em um trabalho seminal os autores propuseram o uso
do serviço de eventos do CORBA como mecanismo de coordenação e comunicação para
a replicação de objetos distribuı́dos daquela arquitetura, embora a proposta não tenha se
mostrado muito escalável nem tampouco prática. Por outro lado, o grande atrativo do uso
de abstrações de comunicação alternativas, principalmente aquelas baseados em memória
compartilhada, é que elas fornecem um suporte inerente para persistência e logging de
mensagens, e, além de facilitarem em muito a especificação final dos sistemas, não reque-
rem a definição de serviços adicionais.

Motivado por estas justificativas nosso grupo propôs o sistema RE-
PEATS [Luiz et al. 2008], uma arquitetura para especificação e implementação de
sistemas tolerantes a faltas bizantinas baseado puramente em espaço de tuplas. Até
onde sabemos, nossos esforços foram pioneiros quanto à concretização de serviços
replicados utilizando uma abstração de alto nı́vel, neste caso o espaço de tuplas, já que o
trabalho de [Felber et al. 1997] apenas tratava da especificação do sistema e não de sua
implementação (que por sinal não chegou a ser realizada). A idéia básica do REPEATS
é a concretização de um conjunto de algoritmos/protocolos para prover tolerância a
faltas bizantinas, através de replicação de máquina de estados. Todavia, os algoritmos e
protocolos da arquitetura foram especificados de forma a coordenar suas ações por meio
de um espaço de tuplas confiável e seguro, de tal forma que todas as atividades pertinentes
a coordenação e comunicação são realizadas através do espaço de tuplas.

Para melhor entendimento, o princı́pio básico de funcionamento do REPEATS é
apresentado na figura 1. Nesta figura é ilustrada a interação de clientes com o serviço
através do espaço, onde é verificado que tanto as requisições dos clientes como as respostas
das réplicas são mapeadas em tuplas que contém os respectivos dados de invocação e re-
sultados. Obviamente que as mesmas premissas e requisitos aplicados ao modelo RME
(i.e acordo, ordem, sincronização etc), também o são para o sistema REPEATS, já que o
mesmo é uma formalização de um novo modelo de replicação.

Figura 1. Princı́pio de Funcionamento da Replicação em Espaço de Tuplas

Em suma, o protocolo de replicação do REPEATS é composto por dois sub-
protocolos, que são respectivamente o protocolo de ordenação e o de checkpointing.
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Adicionalmente são definidos mecanismos de suporte a replicação tais como logging
estável, confiável e persistente, e coleta de lixo. O protocolo de ordenação é supor-
tado por uma fila de mensagens persistentes (construı́da sobre o espaço de tuplas), de
forma análoga ao protocolo de comunicação em grupo proposto para o sistema SIN-
FONIA [Aguilera et al. 2007]. Além do mais, o REPEATS pode ser visto como a
especificação da “separação de acordo e execução” [Yin et al. 2003] em espaço de tuplas,
já que o algoritmo de ordenação é concretizado sobre o espaço de tuplas, constituindo assim
uma camada de acordo. Deste modo, a execução dos serviços é em separado do protocolo
de acordo. Devido a restrição de espaço, maiores detalhes a respeito da especificação e
implementação da arquitetura REPEATS podem ser obtidos em [Luiz et al. 2008].

5. Modelo de Sistema
Para a concretização deste trabalho admitimos um modelo de sistema hı́brido, dada a
sensı́vel diferença entre nossa proposta, cujos algoritmos são coordenados a partir de uma
abstração de memória compartilhada que os demais trabalhos o fazem por meio de pas-
sagem de mensagens. Neste sentido, admitimos o uso de um conjunto arbitrário (não
infinito) de clientes C = {c1, c2, ..., cn} que interagem com os serviços; para os sistemas
PBFT [Castro and Liskov 1999] e Zyzzyva [Kotla et al. 2007] o conjunto de servidores é
denotado por S = {s1, s2, ..., sn}; para a arquitetura de separação de [Yin et al. 2003] o
conjunto S é composto por dois subconjuntos, A = {a1, a2, ..., an} para os servidores da
camada de acordo, e E = {e1, e2, ..., en} para os servidores da camada de execução; e
por fim, no caso do sistema REPEATS os processos também estão divididos em dois sub-
conjuntos, sendo Sts = {sts1, sts2, ..., stsn} para os servidores que implementam o espaço
de tuplas, e Sr = {sr1, sr2, ..., srn} para os servidores que implementam as réplicas do
serviço.

Em relação às falhas, os processos estão sujeitos a faltas bizanti-
nas [Lamport et al. 1982], os quais podem desviar arbitrariamente de suas especificações
podendo parar, omitir envio ou entrega de mensagens, enviar respostas incorretas, entre
outros. Contudo, cabe ressaltar que para os sistemas PBFT e Zyzzyva até f ≤ bn−1

3
c

servidores podem falhar simultaneamente; para a arquitetura de separação, não mais de
fA ≤ bn−13 c servidores de acordo e fE ≤ bn−12 c servidores de execução podem falhar.
Para o sistema REPEATS, até f ≤ bn−1

2
c servidores podem falhar, requerendo, portanto,

que não mais de f ≤ bn−1
3
c réplicas do espaço de tuplas falhem para manter a correção

do sistema. Não há um limite de número de faltas para os processos que representam os
clientes dos sistemas.

Todos os sistemas avaliados mantêm as propriedades de correção no mo-
delo de interação assı́ncrono (tempos desconhecidos). Todavia, para assegurar a
progressão dos sistemas, todos admitem o modelo sı́ncrono terminal (eventually syn-
chronous [Dwork et al. 1988]), onde existem perı́odos de estabilização resultando em
computações e comunicações terminalmente sı́ncronas. Por fim, todos os sistemas ad-
mitem que as comunicações ocorrem por meio de canais ponto-a-ponto confiáveis (in-
clusive o REPEATS, em nı́vel subjacente de comunicação com a abstração de espaço de
tuplas).

6. Implementação, Avaliação e Resultados
A avaliação de desempenho de sistemas de computação distribuı́da pode ser realizada de
forma analı́tica (teórica) ou empı́rica (pragmática) [Jain 1991]. A abordagem de avaliação
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analı́tica concerne aos aspectos mais teóricos e tem o objetivo de medir a eficiência de um
sistema através do estudo das complexidades algorı́tmicas. Por outro lado, a abordagem
de avaliação empı́rica é baseada em amostras de dados, que são extraı́das por meio de
execuções dos algoritmos do sistema em ambiente real ou simulado. Nosso estudo foi con-
cretizado sobre a abordagem de avaliação pragmática, em vistas as diferenças existentes
nos modelos de sistema dos protocolos avaliados. Mais precisamente, o que impede uma
avaliação teórica dos protocolos é o fato de que as soluções usuais para BFT coordenam as
atividades dos algoritmos por meio de passagem de mensagens, diferente do sistema RE-
PEATS que o faz por meio de memória compartilhada. Neste sentido, caso se optasse por
uma avaliação analı́tica, esta não teria sentido algum, já que as métricas empregadas para
a avaliação da complexidade de algoritmos distribuı́dos em memória compartilhada são
diferentes daquelas usadas para medir a complexidade de algoritmos distribuı́dos baseados
em trocas de mensagens [Attiya and Welch 2004]. E por esta razão, nossa avaliação foi so-
mente realizada sob fundamentos pragmáticos e concretizada por meio de experimentações
em ambiente real (avaliação empı́rica).

Em termos de implementação, todas as codificações foram efetuadas na linguagem
Java, a partir do JDK 1.6.0 7 da SUN. A concretização dos canais de comunicação
confiáveis e autenticados (conforme estipulado no modelo de sistema) ocorreu por meio
do uso dos socket channels TCP da API NIO, juntamente com o uso de MACs (Message
Authentication Code). A opção pela linguagem Java se deu em virtude da implementação
do sistema de espaço de tuplas, o DEPSPACE [Bessani et al. 2008] estar disponı́vel nesta
linguagem. Já a opção pelo uso da NIO ocorreu em vistas às otimizações concretizadas
nesta API. Para a realização da avaliação constituı́mos o ambiente de experimentação a
partir de um conjunto de máquinas Dell Optiplex 755, todas com configuração homogênea
em termos de hardware e de software. A composição do hardware foi a seguinte: 1 pro-
cessador Intel R©CoreTM2 Duo 2.33GHz, 2GB RAM e uma interface Ethernet Gigabit Intel
82566DM-2. Para o ambiente de software escolhemos o S.O SUSE Linux SLES 10 (Kernel
2.6.16.21-0.8-smp x86-64) equipado com a JVM-JIT IBM 1.6.0. Optamos pela JVM-JIT
da IBM por ela apresentar melhor desempenho que a JVM Sun. O número de máquinas
usadas para cada experimento foi variado de acordo com o número de faltas permitidas
(parâmetro f ). Além disso, o número mı́nimo de máquinas exigido para cada experimento
variou também de acordo com o protocolo executado. Para os protocolos PBFT e Zyzzyva
foram necessárias pelo menos nAE = 3fAE + 1 máquinas. Assim, estas nAE foram usadas
também (em experimentos distintos) para executar os servidores de acordo da “arquite-
tura de separação”, bem como para as réplicas do espaço de tuplas confiável (requisito
do DEPSPACE). Para a execução da camada de execução da “arquitetura de separação” e
para as réplicas do serviço confiável implementado pelo sistema REPEATS foram usadas
outras nE = 2fE + 1. Deste modo, tolerou-se fAE e fE réplicas faltosas de acordo com o
experimento realizado.

As métricas adotadas para a avaliação foram a latência e o throughput, em virtude
destas serem largamente usadas na avaliação de sistemas de computação, e pelo fato delas
permitirem verificar de forma simplificada a eficiência do sistema [Jain 1991]. As medi-
das foram obtidas a partir da realização de microbenchmarks e macrobenchmarks, e em
diversas condições de carga. As medidas de latência foram obtidas a partir da transmissão
de um conjunto de mensagens, e da espera das respostas dos receptores (round-trip). Já
as medidas de throughput, aqui representam a capacidade máxima de processamento de
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requisições por unidade de tempo, e, para a obtenção destes valores nos baseamos no tempo
de processamento das requisições, desde o envio até a recepção de todas as respostas ad-
vindas das réplicas. A motivação para a avaliação por microbenchmarks foi a possibilidade
de analisar o custo (em unidade de tempo) dos algoritmos de ordenação, sem a influência
de uma aplicação/serviço. A idéia por trás do microbenchmark foi verificar o impacto
que o protocolo de ordenação/replicação causou no sistema confiável. Além do mais, um
aspecto de grande relevância na avaliação de desempenho é obter o conhecimento do com-
portamento do protocolo para diferentes configurações e nı́veis de atividades, para verificar
a escalabilidade em relação ao número de réplicas e tamanho das mensagens. Para tanto, a
execução dos protocolos avaliados foi realizada por meio de um serviço sem estado e com
operações nulas, variando os tamanhos das mensagens de requisição e respostas em 0KB e
4KB.

6.1. Avaliação de Desempenho no Cenário com Execuções Favoráveis
A primeira experimentação foi realizada com base na execução dos protocolos avaliados
em condições normais, isto é, sem a presença de faltas. Em ambos os experimentos da
figura 2 foram executadas 10000 operações oriundas de 30 clientes concorrentes, sendo
que para a tabulação dos resultados foi desprezado 1% dos valores com maior desvio,
conforme percebido nas execuções. Os resultados em termos de latência são reportados
na figura 2(a), onde estes foram obtidos a partir de execuções com diferentes condições
de carga, em função dos tamanhos das requisições e respostas. Os valores reportados
compreendem o tempo médio de processamento de requisições, conforme observado nas
execuções. Os resultados (figura 2(a)) demonstram que a latência das operações do sis-
tema REPEATS é a maior de todas, mas muito próximo ao da arquitetura de separação
de [Yin et al. 2003]. Cabe ressaltar que estes resultados já eram esperados, pois o sistema
REPEATS e a arquitetura de [Yin et al. 2003] compartilham as mesmas caracterı́sticas
funcionais, e, portanto, requerem mais passos de comunicação do que os demais protoco-
los.

(a) Latência em operações normais. (b) Throughput em operações normais.

Figura 2. Desempenho de Operações Normais.

O razão para que os resultados de [Luiz et al. 2008] e [Yin et al. 2003] serem
muito próximos se fundamenta no fato do DEPSPACE [Bessani et al. 2008] ser baseado no
algoritmo de replicação PAXOS Bizantino, que por sua vez é equivalente ao PBFT (usado
para o acordo em [Yin et al. 2003]). Além disso, a latência do REPEATS em relação
a [Yin et al. 2003] é pior devido ao custo adicional de acesso ao espaço de tuplas.
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Para as medidas de desempenho do throughput (vazão), os resultados são apresen-
tados na figura 2(b). A verificação dos resultados mostra que o REPEATS tem o menor
desempenho em relação aos protocolos avaliados, no entanto, tendo os resultados próximos
aos reportados para a arquitetura de “separação do acordo e execução”. Por outro lado
se analisarmos o throughput em relação ao tamanho das requisições e respostas, se veri-
fica que o sistema REPEATS apresenta escalabilidade aceitável, tendo em vista que o
decréscimo do número de operações/segundo é pequeno quando se aumenta o tamanho das
requisições e respostas. Estes resultados também mostram que o sistema tem escalabili-
dade razoável quando se aumenta o tamanho das requisições e respostas, pois o acréscimo
na latência é menos de duas vezes. O caso particular das requisições e respostas com 4096
bytes é considerável, visto que o modelo adotado requer um passo de comunicação a mais
para o envio da requisição ordenada aos servidores de execução, e isso incorre em um ônus
ao sistema quando o tamanho das mensagens é relativamente grande.

6.2. Avaliação de Desempenho no Cenário com Execuções Faltosas
A fim de avaliar os protocolos com comportamentos de falhas, foram realizados os mesmos
experimentos da seção anterior, porém, com a injeção de faltas. Assim, foram introduzidas
faltas nos algoritmos PBFT, Zyzzyva, na arquitetura de separação e também no sistema RE-
PEATS. Mais precisamente, as simulações contemplaram a injeção de faltas nas réplicas
que exerceram a função de lı́der (por este representar o pior caso), de forma a induzir o
protocolo a não obter o acordo na primeira rodada da execução (causando um delay em
razão da troca de lı́der). Para o REPEATS e arquitetura de separação, as faltas foram inje-
tadas na camada de acordo, já que as faltas da camada de execução pouco influenciam no
desempenho do sistema, por estas serem mascaradas.

(a) Latência em operações com faltas. (b) Throughput em operações com faltas.

Figura 3. Desempenho de Operações com Faltas.

No primeiro momento foi avaliada a latência da execução de operações nulas nos
protocolos avaliados. O resultado é equivalente ao do experimento anterior, no sentido de
que tanto o REPEATS como a arquitetura de [Yin et al. 2003] apresentaram maior latência
em relação aos demais protocolos, pois os valores reportados contemplam o tempo de
execução dos protocolos de acordo (PAXOS e BFT) acrescido do tempo necessário para o
envio das mensagens ordenadas aos servidores de execução. Como pode ser observado na
figura 3(a), apesar do desempenho de nossa solução não ser o melhor, neste quesito o RE-
PEATS é levemente inferior a arquitetura de [Yin et al. 2003]. Isso ocorre devido ao con-
trole de acesso adicional do espaço de tuplas. Nos resultados reportados para o throughput
(figura 3(b)) se verifica que todos os protocolos tiveram seu desempenho comprometido na
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ocorrência de faltas, já que nestas situações os mesmos têm de executar serviços e rotinas
adicionais para retornar as condições normais e garantir a progressão do sistema.

(a) Criação de arquivos. (b) Exclusão de arquivos.

(c) Listagem de diretórios.

(d) Leitura em arquivos. (e) Escrita em arquivos.

Figura 4. Latência de operações sobre objetos nos serviços NFS: NFS nativo (API
java.io + cliente NFS Linux), REPEATS, Arquitetura de Separação, Zyzzyva e PBFT.

6.3. Avaliação da Implementação de Serviços NFS Tolerantes a Faltas Bizantinas
Conforme citado, a construção do microbenchmark é útil para verificar o impacto de uma
solução sobre um serviço replicado. No entanto, um macrobenchmark se torna essen-
cial a partir do momento em que se deseja avaliar o desempenho de uma solução sobre
uma aplicação real. E para este fim, avaliamos a implementação de um serviço NFS
replicado, tendo como base todos os protocolos avaliados. Esta avaliação foi realizada
nos mesmos moldes dos trabalhos relacionados [Castro and Liskov 1999, Yin et al. 2003,
Kotla et al. 2007]. Para tanto, nossa implementação foi inspirada nas especificações do
WebNFS [Callaghan 1996a, Callaghan 1996b], que é uma extensão da especificação NFS,
que permite algumas facilidades no acesso aos objetos remotos (arquivos, diretórios, links).
Com o WebNFS as aplicações podem obter o acesso aos objetos remotos sem a necessidade
de interação com o sistema operacional (não é necessário montar o sistema de arquivos re-
moto no Virtual File System do sistema operacional do cliente). O acesso aos objetos é
feito através de uma API instanciada pela aplicação cliente.
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Os resultados do macrobenchmark foram frutos da implementação de serviços NFS
sobre cada um dos protocolos avaliados, além do NFS não replicado. Os experimentos
compreenderam a execução de algumas operações comuns em arquivos, de modo a permitir
a verificação da latência para cada operação. As operações analisadas sobre o NFS foram:
(1) criação de arquivos e diretórios (figura 4(a)), (2) exclusão de arquivos e diretórios
(figura 4(b)), (3) listagem do conteúdo de diretórios com 100 objetos recursivos (figura
4(c)), (4) escrita de 2k, 4k, 8k, 16k e 32k em arquivos remotos (figura 4(d)), e (5) leitura
dos dados de arquivos com 2k, 4k, 8k, 16k e 32k (figura 4(e)). Para a avaliação foram
realizadas 10000 execuções de cada operação, onde a latência reportada compreendeu o
tempo médio para a execução da operação em questão, excluindo-se 1% dos valores com
maior desvio.

A partir dos gráficos das figuras 4(a) e 4(b) se observa o que era esperado, tanto o
sistema REPEATS como a arquitetura de [Yin et al. 2003] apresentaram os piores desem-
penhos. Contudo, mais uma vez é digno de nota que isso ocorre em virtude do modelo
de replicação adotado, que requer mais um passo de comunicação. Se analisarmos de
outro prisma (desconsiderando os outros trabalhos), podemos verificar que o custo adi-
cional do uso do sistema REPEATS incorre em torno de 30 a 60% em relação ao serviço
NFS não replicado (i.e não tolerante a faltas bizantinas). Este custo adicional se deve ba-
sicamente a latência extra de acesso ao espaço de tuplas durante a execução do protocolo
de ordenação de requisições, mais precisamente pelo controle de acesso ao espaço (requi-
sito para tolerar faltas bizantinas no REPEATS [Luiz et al. 2008]). Este custo é moderado
se considerarmos os benefı́cios em termos de confiabilidade e segurança que o REPEATS
oferece. Também é digno de nota o fato da latência apresentar um crescimento leve quando
o tamanho da resposta do serviço é aumentado. Isto se deve ao fato das respostas serem
enviadas diretamente aos clientes e não passarem pelo espaço de tuplas (uma otimização).

6.4. Avaliação das Propriedades dos Protocolos Tolerantes a Faltas Bizantinas
Uma última avaliação, porém, tão importante quanto às demais foi realizada sobre algumas
propriedades dos protocolos BFT avaliados. Esta avaliação tem enfoque em três aspectos
que os protocolos de replicação BFT devem se ater para tornar suas soluções algorı́tmicas
mais práticas (factı́veis de implementação), os quais são: custo em termos de número
de réplicas; número de réplicas necessárias para manter o serviço, a despeito do mı́nimo
requerido em replicação com faltas bizantinas (2f + 1 [Schneider 1990]); quantidade de
serviços operando sobre uma única camada de acordo.

Tabela 1. Comparação das Propriedades dos Protocolos Avaliados
REPEATS Acordo/Execução PBFT Zyzzyva

Total de réplicas 2fe + 1 + |Sts| (3fa + 1) + (2fe + 1) 3f + 1 3f + 1

Réplicas do serviço 2fe + 1 2fe + 1 3f + 1 3f + 1

Serviços/Camada acordo N N∗ 1 1

Os dados da tabela 1 refletem uma perspectiva quanto à adoção das soluções para
BFT avaliadas, com vistas ao custo total de replicação. A primeira linha da tabela se
refere ao número total de máquinas a serem usadas para construir um sistema tolerante
a f faltas bizantinas, em cada um dos sistemas avaliados. A importância da redução do
número de réplicas é crucial para a construção de um serviço, uma vez que isso implica
também, no custo operacional do sistema (armazenamento, disco, etc.). Neste quesito
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o sistema REPEATS se sobressai em relação aos demais por requerer o menor número
de réplicas na implementação de serviços confiáveis, ainda que sejam necessárias as Sts

réplicas do espaço de tuplas que podem ser compartilhadas por diferentes serviços repli-
cados e outras aplicações. Uma segunda avaliação é realizada com base no número
de réplicas necessárias para manter o estado da aplicação, também tomando em conta
o valor estipulado em [Schneider 1990]. Este número indica que tanto o sistema RE-
PEATS como a arquitetura de [Yin et al. 2003] se destacam pelo fato deles compartil-
harem a mesma otimização que é o uso de serviços de acordo e execução separados. Esta
otimização não se aplica a implementação original dos protocolos PBFT nem tampouco
do Zyzzyva, já que nestes as mesmas réplicas executam o acordo e a aplicação. Por fim,
a última linha da tabela nos mostra que tanto o sistema REPEATS como a arquitetura
de [Yin et al. 2003] permitem o uso do mesmo serviço de acordo para implementar diver-
sas aplicações confiáveis, a despeito dos demais trabalhos que não fornecem este tipo de
otimização. No entanto, um fator favorável quanto ao sistema REPEATS é que o mesmo
usa um serviço de coordenação genérico fornecido pelo espaço de tuplas para a camada
de acordo. Desta forma, uma mesma instância do serviço de coordenação pode ser usada
para outras aplicações e serviços que não dizem respeito ao sistema REPEATS, e assim
tornando-o bastante atrativo em relação aos demais.

7. Conclusões
Neste trabalho apresentamos um estudo comparativo de um conjunto de protocolos para
replicação com faltas bizantinas, com vistas à verificação da viabilidade de uso de uma
abstração de memória compartilhada (espaço de tuplas) para a concepção de aplicações
tolerantes a faltas bizantinas. A partir do presente estudo pudemos verificar que apesar
do desempenho verificado, o uso extensivo do espaço de tuplas é interessante do ponto de
vista prático, pois seu conjunto reduzido de operações permite especificar e implementar
de forma bastante simples, sistemas distribuı́dos confiáveis e seguros, a despeito da com-
plexidade do modelo de passagem de mensagens. Apesar da avaliação de desempenho
nos mostrar que o espaço de tuplas implica em um incremento do custo de replicação (de
latência) em relação aos demais trabalhos avaliados, o uso desta abstração se torna atraente,
quando consideramos o incremento no número de faltas (parâmetro f ) para um serviço.

Além disso, a única comparação real e plausı́vel para a implementação de serviços
em espaço de tuplas, é em relação ao trabalho que define a separação do acordo e
execução [Yin et al. 2003], visto que ambos compartilham do mesmo princı́pio de fun-
cionamento. Assim, os valores apresentados para os protocolos PBFT e Zyzzyva são ape-
nas usados como referência, já que na prática eles sempre terão desempenho superior aos
demais protocolos, em vistas ao número de passos de comunicação adicionais requeridos
pelos sistemas que provêem separação das entidades de acordo e execução. Por outro
lado, se avaliarmos o custo total de replicação em termos de número de máquinas/réplicas
necessárias, se verifica que o uso do espaço de tuplas se torna mais atraente em razão
do mesmo representar algo mais genérico que uma simples camada de acordo (conforme
proposto em [Yin et al. 2003]). Assim, o mesmo espaço pode ser usado por diferentes
aplicações, com diferentes propósitos (i.e. uma mesma instância do espaço).
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Abstract. Failure detectors are fundamental components of large-scale 

distributed systems. A failure detector must perceive node crashes promptly 

and adapt a wide array of network conditions. In addition, it has to be 

accurate and avoid wrong suspicions, since the latter result in unnecessary 

processing and communication. Moreover, failure detectors should, ideally, 

have modest requirements in terms of memory consumption and processing 

time. This paper presents an accrual and fuzzy failure detector (ACD). The 

ACD employs ideas from Fuzzy Logic and outputs a suspicion level on a 

continuous scale, instead of simply considering a monitored process as 

“correct” or “suspect”. Furthermore, the ACD requires less resources than 

other accrual failure detectors. Our experiments show that, in some scenarios, 

the ACD performs better than well-known failure detectors described in the 

literature and, in others, has a comparable performance. 

Resumo. Detectores de defeitos são componentes fundamentais de sistemas 

distribuídos de grande escala. Um detector de defeitos precisa detectar 

quebras de nós rapidamente, adaptando-se às condições variáveis da rede, 

além de evitar o excesso de falsas suspeitas, que geram processamento e 

comunicação desnecessários. Além disso, é desejável que um detector de 

defeitos tenha requisitos modestos em termos de custo de memória e tempo de 

processamento. Este artigo apresenta um detector de defeitos cumulativo e 

difuso (DCD). O DCD utiliza conceitos da Lógica Fuzzy (Difusa) e atribui um 

nível de suspeita aos processos monitorados em uma escala contínua, ao invés 

de considerá-lo apenas "correto" ou "suspeito". Adicionalmente, o DCD exige 

menos recursos do que outros detectores cumulativos. Experimentos mostram 

que, em alguns cenários, o DCD tem um desempenho melhor que alguns dos 

principais detectores de defeitos descritos na literatura, enquanto em outros, 

apresenta um desempenho comparável. 

1. Introdução 

Detecção de defeitos é um serviço básico de infra-estruturas para a construção de 

sistemas distribuídos de grande escala e está presente em diversas aplicações 

importantes. Exemplos incluem jogos eletrônicos multi-jogador, serviços de mensagens 
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instantâneas, vídeo-conferência e computação em grade e em nuvem. A detecção rápida 

de defeitos é fundamental em sistemas críticos, que precisam ser tolerantes a falhas. É 

imprescindível que esses sistemas sejam capazes de perceber defeitos o quanto antes 

para que alguma medida de recuperação seja executada evitando que interrompam o 

fornecimento de seus serviços. Detectores de defeitos são componentes de sistemas 

distribuídos tolerantes a falhas que monitoram mensagens (heartbeats) entre processos 

e, através delas, estipulam limites de tempo de espera pelo próximo heartbeat (timeouts) 

para considerar que um processo monitorado falhou, sendo que a estimativa precipitada 

ou retardada acarretará em ineficiência e custo operacional desnecessário 

(processamento e memória). A implementação desses detectores dependerá do modelo 

de sistema distribuído que pode ou não ser monitorado com algum tipo de 

sincronização.  

  Considerando uma quantidade razoável dos últimos heartbeats obtidos por um 

detector de defeitos, é simples estimar o tempo de chegada do próximo. Basta obter a 

média dos últimos tempos entre heartbeats recebidos e acrescentar a essa média o 

tempo do maior intervalo de atraso (delay) obtido [Rachid and Luís (2006)]. Alguns 

detectores adaptativos funcionam de forma semelhante, incrementando ou 

decrementando o timeout conforme os últimos atrasos observados. Abordagens para 

melhorar a precisão dos detectores frente às intermitências da rede são as mais diversas. 

Vão desde o ajuste de timeout em função de falsas suspeitas ou últimos atrasos, peculiar 

dos detectores adaptativos, até a ausência do timeout explícito, estabelecendo um limite 

de espera em função da probabilidade de chegadas considerando distribuição cumulativa 

normal [Hayashibara, Défago, Yared, and Katayama (2004)] ou função exponencial  

[Xiong, Défago (2007)], peculiar dos detectores cumulativos.  

  Esse trabalho propõe um detector capaz de se sintonizar dinamicamente 

conforme o comportamento do ambiente onde está o processo monitorado, usando 

poucos recursos de processamento e memória, mas buscando o máximo possível de 

precisão (accuracy) e a menor quantidade possível de falsas suspeitas. O Detector 

Cumulativo Difuso (DCD) proposto por esse trabalho é um detector de defeitos não 

confiável [Chandra and Toueg (1996)] e segue um modelo assíncrono.  Isso singifica 

que não é possível fazer qualquer suposição  sobre os tempos entre chegas de 

heartbeats,  tornado bastante difícil a tarefa de diferenciar processos lentos e processos 

realmente falhos. Além da capacidade de avaliar o nível de carga da rede, adotando uma 

estratégia agressiva de detecção em redes relativamente estáveis e uma estratégia 

conservadora em redes instáveis, o DCD também atende a todas as propriedades de um 

detector cumulativo descritas por [Défago, Urbán, Hayashibara, Katayama (2005)]. Em 

outras palavras, o detector não apenas julga de forma binária se um processo é suspeito 

ou confiável, mas é capaz de atribuir um nível de suspeição contínuo que atende 

configurações de QoS para determinadas aplicações que tratem de forma diferenciada 

determinados processos com maior ou menor probabilidade de falhas. Daí surge a 

afinidade do detector proposto com Lógica Difusa, que estabelece alternativas à lógica 

binária e, ao invés de considerar algo verdadeiro ou falso, suspeito ou confiável, sugere 

que um processo seja parcialmente suspeito e parcialmente confiável. 

  Este artigo está dividido em seis seções. A Seção 2 apresenta uma visão geral 

sobre detecção de defeitos, com especial ênfase nos detectores de defeitos adaptativos, 

desde os binários aos cumulativos. A Seção 3 introduz alguns conceitos básicos da 
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Lógica Difusa, úteis para compreender o detector proposto, apresentado na  Seção 4. . A 

Seção 5 descreve a avaliação do DCD. Essa avaliação consistiu em várias simulações 

envolvendo traces reais e comparou o DCD com diversos outros detectores adaptativos 

descritos na literatura. Por fim, a Seção 6 conclui o trabalho e descreve os próximos 

passos a serem dados em trabalhos futuros. 

2. Detectores de Defeitos Adaptativos 

A detecção de defeitos é fundamental para garantir tolerância a falhas em sistemas 

distribuídos. A detecção é necessária na resolução de diversos problemas importantes 

como consenso [Gartner (1999)] e difusão atômica de informação [Xavier Défago, 

André Schiper, Péter Úrban (2004)]. Um importante resultado teórico na área de 

sistemas distribuídos [Fischer, Lynch and Peterson (1985)] mostra que é impossível 

resolver o problema de consenso no modelo assíncrono de interação, ou seja, quando 

não há um limite superior de tempo para realizar uma ação, como enviar ou processar 

uma mensagem. Um trabalho posterior mostrou que esse resultado decorre da 

impossibilidade de detectar processos defeituosos de maneira confiável, já que não há 

como diferenciar a falha de um processo de uma transmissão muito lenta em sistemas 

assíncronos [Chandra and Toueg (1996)]. Considerando essa impossibilidade, surgem 

dois grandes problemas: processos falhos não suspeitos (falsas negativas) e processos 

suspeitos não falhos (falsas positivas). Normalmente, abordagens práticas lidam com o 

primeiro problema determinando um tempo limite dentro do qual os processos precisam 

responder a requisições. Se esse tempo se passa sem que uma resposta chegue, o 

processo é considerado falho. Essa solução resolve o primeiro problema, mas cria 

abertura para o segundo. Consequentemente, abordagens para detecção de defeitos 

buscam atingir uma alta precisão na detecção com um baixo tempo médio de detecção. 

 Desde 1984 alguns algoritmos já consideravam a identificação de processos 

falhos em sistemas distribuídos [Schneider, Gries, Schlichting (1984)].  Em 1991 já se 

monitorava o tempo de transmissão de processos para detectar falhas. Alguns anos 

depois, foi proposto o conceito de detector de defeitos não confiável em sistemas 

distribuídos. O trabalho seminal sobre detectores de defeitos não confiáveis [Chandra 

and Toueg (1996)] é a fonte de grande parte da terminologia da área de detecção de 

defeitos. Esse trabalho define detectores de defeitos não confiáveis no contexto de 

sistemas distribuídos assíncronos com canais de comunicação confiáveis, onde os 

processos podem falhar, mas não se recuperam após a falha. Cada processo possui um 

módulo detector de defeitos e uma lista com os processos suspeitos de terem falhado. 

Esses detectores de defeitos não são confiáveis porque podem fazer suspeitas incorretas 

sobre quais processos estão ativos e quais falharam, isto graças à ausência limites 

superiores para os tempos de processamento e de transmissão de mensagens. 

  Para evitar a definição de detectores de defeitos baseada em particularidades de 

implementação, detectores de defeitos são classificados de acordo com as propriedades 

abstratas de completude (completeness) e precisão (accuracy) [Chandra and Toueg 

(1996)]. A propriedade de completude indica a capacidade de algum ou todos os 

processos suspeitarem, de forma permanente, de todos os processos que falharam. A 

propriedade de precisão indica quando algum ou todos os processos ativos podem ser 

suspeitos de ter falhado. Essas propriedades podem ser combinadas de diversas 

maneiras para se produzir diferentes classes de detectores.  
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  Alguns detectores, como o proposto por Bertier et al [Bertier, Marin and Sens 

(2002)], atribuem uma suspeição binária (suspeito ou confiável) ao processo 

monitorado. Essa abordagem se fundamenta em idéias semelhantes aos serviços de 

garantia de entregas de pacotes do protocolo TCP, propostos por Jacobson [Jacobson 

(1988)]. Neles estima-se, através de uma fórmula, o tempo de chegada dos próximos 

heartbeats, dando maior significância aos tempos de chegada mais recentes de forma 

intuitiva ou heurística.  

  Outros, como o proposto por Chen et al [Chen, Toueg and  Aguilera (2000)], são 

baseados na análise probabilística do tráfego da rede. O protocolo usa amostras dos 

tempos de chegada mais recentes para estimar o tempo de chegada dos próximos 

heartbeats. O tempo Δt é obtido através dessa estimativa somada a uma constante de 

segurança α e atualizado após a chegada de cada heartbeat. A margem de segurança é 

baseada em configurações de QoS. Caso o processo monitor não receba esse heatbeat 

dentro do limite de espera calculado, o processo monitorado passa a ser considerado 

suspeito. Esse detector possui uma versão que considera relógios sincronizados e outra 

que considera os não-sincronizados. 

 Há ainda detectores que não fazem medições de tempo nem tampouco utilizam o 

conceito de timeout para suspeitar ou não de um determinado processo [Sens, Arantes, 

Bouillaguet, Simon,  Greve (2008)]. Sens et al. propõem um detector para dispositivos 

móveis que envia mensagens em broadcast e espera respostas de outros processos que 

receberam essas mensagens. Dessa forma os processos passam a se perceber e 

continuam reenviando e recebendo mensagens informando suas listas de processos 

“suspeitos” e “provavelmente suspeitos” uns para os outros. Esse detector difere do 

DCD porqueeste último utiliza tempos entre chegadas de heartbeats para definir o nível 

de suspeição dos processos monitorados e funciona como um componente isolado, sem 

a necessidade de se comunicar com qualquer processo além daqueles que monitora. 

  Alguns trabalhos [Hayashibara, Défago, Yared  and Katayama (2004)], [Satzger, 

Pietzowski, Trumler and Ungere (2007)] defendem a idéia de que, tendo em vista a falta 

de precisão inerente à tarefa de detectar nós defeituosos, não é razoável que várias 

abordagens para detecção de defeitos forneçam, saídas binárias, indicando apenas se um 

nó é suspeito ou não de ter falhado. Hayashibara et al [Hayashibara, Défago, Yared  and 

Katayama (2004)] propuseram então um novo tipo de detector de defeitos que utiliza 

níveis variados de suspeição. Tais detectores, ao invés de considerarem nós monitorados 

simplesmente como suspeitos ou não, atribuem um nível contínuo de suspeição que se 

baseia nos intervalos entre mensagens recebidas anteriormente oriundas do mesmo 

processo monitorado. Fica a cargo da aplicação que utiliza o detector determinar que 

medida será tomada em resposta a determinados níveis de suspeição. Detectores de 

defeitos com essas características foram batizados de detectores de defeitos cumulativos 

(accrual failure detectors). Esses detectores armazenam os tempos entre n chegadas 

consecutivas de heartbeats, onde n é um parâmetro do detector (janela), e se utilizam 

desses dados para avaliar o ambiente de transmissão e atribuir níveis de suspeição ao 

processo monitorado.  

  Apesar do conceito detectores de defeitos cumulativos ter sido introduzido 

recentemente, já há alguns trabalhos que propõem detectores de defeitos baseados nessa 

abordagem. Por exemplo, Hayashibara et al [Hayashibara, Défago, Yared  and 
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Katayama (2004)] propuseram o Detector de Defeitos φ . Esse detector utiliza uma fila 

que guarda os n mais recentes intervalos entre heartbeats. O detector supõe que os 

tempos entre chegadas de heartbeats podem ser modelados pela distribuição normal e, 

com base nisso, estima a probabilidade P(t) do próximo heartbeat ainda chegar dado 

que já transcorreram t unidades de tempo desde que o último heartbeat foi recebido.  As  

informações guardadas pelo detector são atualizadas a cada chegada de um heartbeat. 

Detectores adaptativos cumulativos que consideram as chegadas de heartbeats eventos 

aleatórios são eficientes nos ambientes que têm esse comportamento. Apesar disso, é 

importante salientar que a chegada de heartbeats não é necessariamente um evento 

aleatório, mas estocástico, visto que os intervalos entre heartbeats consecutivos não 

podem ser considerados eventos independentes. 

  [Satzger et al. [Satzger, Pietzowski, Trumler and Ungere (2007)] propuseram um 

detector de defeitos cumulativo  que também faz uso de uma fila onde são guardados os 

intervalos entre heartbeats. Quando o detector está à espera de um heartbeat, o tempo 

decorrido desde a chegada do heartbeat anterior até o momento atual é comparado aos 

intervalos armazenados e é contado quantos destes são menores. Dessa forma tem-se o 

percentual de suspeição de que o próximo heartbeat nunca chegará. Esse detector utiliza 

um fator de escala, similar à margem de segurança usada em abordagens adaptativas 

[Chen, Toueg and  Aguilera (2000)], para reduzir o número de suspeitas incorretas.  

  Nos dois detectores de defeitos cumulativos citados anteriormente há um 

elemento essencial para definir o quanto o detector é tolerante, o limiar, ou threshold, do 

detector. O limiar de um detector cumulativo é um valor numérico que define o limite 

de espera, ou seja, que valor o detector precisa assumir para que um processo 

monitorado passe a ser considerado suspeito. Detectores cumulativos permitem que 

diversos limiares sejam configurados e que a cada um deles seja associada uma ação, 

por exemplo, a restauração de um ponto de recuperação armazenado anteriormente. 

Com isso, diferentes estratégias podem ser empregadas depndendo do quão grande é o 

nível de suspeita de que um processo falhou. No trabalho de Hayashibara et 

al.[Hayashibara, Défago, Yared  and Katayama (2004)], o limiar corresponde ao 

expoente negativo do valor da probabilidade de um heartbeat ainda chegar, ou seja 

quanto maior for o limiar escolhido, menor será o valor da probabilidade da chegada de 

um heartbeat tolerada. Já no detector proposto por Satzger et al.[Satzger, Pietzowski, 

Trumler and Ungere (2007)], o limiar identifica em que posição o tempo atual  estaria  

num conjunto ordenado dos mais recentes intervalos entre chegadas de heartbeats, caso 

essa posição seja maior do que o limiar o detector considera o processo monitorado 

como suspeito. 

3. Breve Introdução à Lógica Difusa 

A Teoria de Conjuntos Fuzzy (difusos) foi concebida com o objetivo de fornecer um 

ferramental matemático para o tratamento de informações de caráter impreciso ou vago. 

A Lógica Difusa, baseada nessa teoria, foi inicialmente construída a partir dos conceitos 

já estabelecidos de lógica clássica; operadores foram definidos à semelhança dos 

tradicionalmente utilizados e outros foram introduzidos ao longo do tempo, muitas 

vezes por necessidades de caráter eminentemente prático [Tanscheit, R. (2003)]. 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 761



 

  Na teoria clássica dos conjuntos, o conceito de pertinência de um elemento a um 

conjunto fica bem definido. Dado um conjunto A em um universo X, os elementos deste 

universo simplesmente pertencem ou não pertencem àquele conjunto. Zadeh propôs 

uma caracterização mais ampla, generalizando a função característica de modo que ela 

pudesse assumir um número infinito de valores no intervalo [0,1]. Um conjunto difuso 

A em um universo X é definido por uma função de pertinência e representado por um 

conjunto de pares ordenados 

A= {µA (x)/x} x  X 

onde µA (x) indica o quanto x é compatível com o conjunto A. Um determinado 

elemento pode pertencer a mais de um conjunto difuso, com diferentes graus de 

pertinência [Tanscheit, R. (2003)].  

  O conjunto suporte de um conjunto difuso A é o conjunto de elementos no x  X 

para os quais µA(x) > 0. Um conjunto difuso cujo suporte é um único ponto x' com µA(x') 

= 1 A é chamado de conjunto unitário difuso ou singleton. Assim, um conjunto difuso 

também pode ser visto como o mapeamento do conjunto suporte no intervalo [0,1], o 

que implica em expressar o conjunto difuso por sua função de pertinência [Tanscheit, R. 

(2003)].  

 

Figura 1: Funções de pertinência para a variável Tempo entre Chegadas 

 Funções de pertinência podem ser definidas a partir das mais diversas 

suposições, mas é comum fazer-se uso de funções de pertinência padrão, como, por 

exemplo, as de forma triangular, trapezoidal e Gaussiana. Em aplicações práticas as 

formas escolhidas inicialmente podem sofrer ajustes em função dos resultados 

observados [Tanscheit (2003)]. A Figura 1 representa possíveis funções de pertinência. 

Verifica-se que um determinado intervalo pode fazer parte de duas funções de 

pertinência possuindo maior grau de pertinência a uma do que a outra. 

4. Uma Proposta Difusa para Detecção de Defeitos 

Os detectores adaptativos não cumulativos e cumulativos têm como principal diferença 

a forma como suspeitam dos processos monitorados. O primeiro deles atribui suspeita 

de forma binária (suspeito ou confiável) como a Lógica Tradicional (Aristotélica) e o 

segundo de forma contínua e nebulosa, sem limites preestabelecidos, como a Lógica 
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Difusa (Fuzzy) [Zadeh, L.A. (1965)]. Tendo em vista essas similaridades esta seção 

apresenta um novo detector de defeitos cumulativo que lança mão de idéias oriundas da 

lógica difusa, o DCD. 

 O detector proposto leva em consideração a importância de evitar falsas 

suspeitas e detectar processos defeituosos rapidamente em cenários diversos.  O DCD 

não pré-supõe o comportamento da chegada dos heartbeats, se esses trafegam por uma 

LAN, WAN, sem fio ou com fio. Ele gradualmente se adapta às condições da rede. 

Quando a rede é estável, com tempos entre chegadas de heartbeats apresentando uma 

variância pequena, o nível de suspeita dos processos monitorados cresce rapidamente, o 

que diminui o tempo de detecção. Em redes instáveis, com uma alta variância, o DCD 

adota uma abordagem conservadora, incrementando níveis de suspeita mais lentamente.  

 De um modo geral, o detector prioriza um número de falsas positivas baixo em 

detrimento de um tempo de detecção maior. Plataformas de middleware reais em 

domínios como grades computacionais aceitam longos tempos de detecção portanto que 

falsas positivas ocorram raramente. Por exemplo, o InteGrade [Goldchleger et al. 

(2004)] e o OurGrid [Cirne et al. (2006)] usam detectores simples  que esperam, 

respectivamente, 30 minutos e 5 minutos (em suas configurações padrão) antes de 

considerar que um processo falhou. Ao forçar a ocorrência de falsas positivas em cada 

um deles, foi possível perceber que ambos tornam-se inconsistentes e precisam ser 

reiniciados. Em outras palavras, aplicações reais frequentemente não estão prontas para 

lidar com falsas positivas e precisam de precisão na detecção de defeitos.   

 O DCD também parte do pressuposto de que recursos como processamento e 

memória devem ser economizados em algumas aplicações distribuídas como os 

sistemas ubíquos e as grades computacionais oportunistas. O DCD leva em 

consideração os últimos heartbeats, assim como os principais detectores cumulativos 

existentes, mas não os armazena, nem tampouco utiliza fórmulas complexas, como o 

Detector de Defeitos φ [Hayashibara, Défago, Yared  and Katayama (2004)]. Essa 

economia de recursos decorre da abordagem difusa usada em seu desenvolvimento. 

4.1. Uma Abordagem Ingênua 

Inicialmente, foi desenvolvido um detector de defeitos inspirado na Lógica Difusa com 

várias  funções de pertinência que definiam os conjuntos difusos. As funções de 

pertinência definidas se baseavam nos heartbeats recebidos e, conforme o tempo de 

chegada, os classificava como “heartbeats lentos”, “heartbeats normais” e “heartbeats 

rápidos”, levando em consideração o tempo de detecção médio (TDM) e as falsas 

positivas (FP). A partir dessa classificação, medidas reativas responsáveis por ajustar a 

tolerância do detector a atrasos foram criadas, também  definidas através de funções de 

pertinência. Essas medidas sugeriam ações como: “aumentar tolerância”, “não mudar”, 

“diminuir tolerância”. A combinação dessas funções produz um detector adaptativo 

capaz de atribuir suspeita de forma contínua e em linguagem natural: “muito 

confiável”, “confiável”, “suspeito”, “muito suspeito”.  

 O maior desafio no projeto desse detector inicial era a definição das funções de 

pertinência peculiares às três etapas do processo (classificação dos intervalos entre 

chegadas, reação, através da modificação do limite superior esperado para a chegada de 

novos heartbeats e atribuição do nível de suspeita) conforme suas características, de 
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forma justa e representativa, definindo que forma e dimensões teriam tais funções. Além 

desse, outro desafio era ajustar todas essas funções dinamicamente a fim de que 

representassem o estado do meio de transmissão de dados a cada instante. Em particular, 

em áreas de interseção entre os conjuntos difusos, torna-se difícil definir como o 

detector deve reagir, se deve tornar-se menos tolerante a atrasos, mais tolerante ou não 

mudar sua atitude. Essa dificuldade é exacerbada pelo dinamismo de redes sem fio e de 

grade área. Como conseqüência dessas dificuldades, esse detector ingênuo adaptava-se 

muito lentamente às condições de uma rede de grande área, apesar de várias 

configurações de funções de pertinência, conjuntos difusos e reações terem sido 

avaliadas. Ao final, concluiu-se que o uso de vários conjuntos difusos não seria 

apropriado para lidar com o alto grau de dinamismo de um sistema distribuído.   

4.2. Detector Proposto 

O principal resultado da experiência descrita na seção anterior foi o projeto de um novo 

detector de defeitos que não possui vários conjuntos difusos, mas que concentra num 

único conjunto os tempos dos heartbeats recebidos. Uma vantagem óbvia dessa 

abordagem é que uma função de pertinência é suficiente para definir a maneira como o 

detector deve reagir, inclusive nos casos de variações bruscas nos intervalos entre 

chegadas de heartbeats. O funcionamento do DCD é bastante simples e pode ser 

resumido da seguinte maneira. Ao receber um heartbeat, ele verifica o quão perto dos 

limites (inferior e superior) do seu conjunto de pertinência o tempo entre a chegada 

deste heartbeat e o anterior se encontra. Quanto mais perto estiver do limite inferior, 

mais é reduzida sua tolerância a intervalos longos, ou seja, menores tornam-se seus 

limites superior e inferior. Da mesma forma, quanto mais perto do limite superior, mais 

é aumentada a tolerância do detector. Intervalos localizados fora do conjunto de 

pertinência e maiores que seu limite superior podem ou não resultar no processo 

monitorado ser considerado suspeito, dependendo dos limiares estabelecidos. Ao 

mesmo tempo, resultam em aumentos expressivos no limite superior do conjunto. 

 DCD se baseia em duas variáveis principais que, juntamente com os tempos 

entre chegadas e o limiar definido pelo usuário, definem o quanto o detector espera pelo 

próximo heartbeat antes de considerar que o processo monitorado falhou (ou seja, sua 

reação): lim_inferior e lim_superior. A variável lim_inferior é modificada em duas 

situações. Na primeira, um intervalo entre chegadas é menor que esse limite. Neste caso, 

o lim_inferior passa a assumir o valor desse intervalo, o que diminui a tolerância do 

detector a intervalos longos. Na segunda, um intervalo ival entre chegadas é maior que a 

média aritmética entre lim_superior e lim_inferior, conforme mostrado a seguir: 

 
ival

lim_superior lim_inferior

2
 

(1) 

Quando isso ocorre, lim_inferior muda conforme a expressão  

 
lim_inferior lim_inferior0

lim_superior lim_inferior0

V
 

(2) 

onde lim_inferior0 é o valor de lim_inferior antes da modificação. Na expressão acima, 

V é a velocidade de ajuste do detector, um parâmetro configurado por seus usuários. A 

velocidade de ajuste determina o quão lentamente o detector modifica seu conjunto de 
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pertinência no caso em que o último intervalo entre heartbeats registrado é um de seus 

elementos. Nos experimentos realizados até o momento, foi constatado que quanto 

maior o valor de V, mais tolerante o detector se torna e, consequentemente, menos 

enganos comete. Valores de V na faixa de 500 a 2000 foram os que produziram os 

melhores resultados. 

 As duas situações descritas acima ilustram duas características fundamentais do 

DCD: (i) quando os intervalos são muito curtos (ou muito longos, como será visto a 

seguir), o DCD ajusta o tamanho do seu conjunto de pertinência de forma agressiva; e 

(ii) quando os intervalos entre chegadas de heartbeats estão dentro do esperado (são 

elementos do conjunto de pertinência), o detector se adapta suavemente. 

 O valor de lim_superior é modificado de maneira similar a lim_inferior,  de 

acordo com a fórmula 

 
lim_superior lim_superior0

lim_superior0 lim_inferior

V
 

(3) 

caso o último intervalo entre chegadas obtido seja menor que a media aritmética entre 

lim_superior e lim_inferior. Se o intervalo for maior que essa média, o limite superior 

recebe um incremento de 
lim_superior lim_inferior

V
. Se o intervalo entre os dois 

últimos heartbeats recebidos for maior que lim_superior, este último passar a ter um 

valor igual a esse intervalo, aumentando a tolerância do detector.  

 O nível de suspeição fornecido pelo DCD é um número igual a ival – 

lim_superior , onde ival representa o intervalo decorrido desde o recebimento do último 

heartbeat até o momento atual. Um valor negativo para o nível de suspeição significa 

que, com base no histórico do processo monitorado, ainda é mais provável que um novo 

heartbeat chegue do que que o processo tenha falhado. Um valor positivo indica que é 

mais provável que uma falha tenha ocorrido.   

 No DCD, limiares são definidos por valores numéricos L1..N , tais que 

i |1 i N Li 0 . Quanto maior o valor de um limiar, maior a tolerância do detector 

a longos intervalos entre heartbeats. Nos experimentos realizados até o momento, os 

valores utilizados para definir limiares variaram entre 0,8 e 1,2. Para um limiar L, o 

DCD considera que um processo é suspeito se     

 orlim_superiLival *  (4) 

  Neste caso, o detector executa a ação de recuperação associada a L.  

5. Avaliação 

Esta seção descreve os detalhes dos experimentos que foram realizados para avaliar o 

DCD. A avaliação foi feita a partir de simulação, usando traces de redes reais. 

Inicialmente é descrito o ambiente em que a avaliação foi realizada. Em seguida, a 

Seção 5.2 apresenta os resultados obtidos pelo detector quando comparado a alguns 

detectores descritos na literatura. Por fim, na Seção 5.3, o desempenho do detector é 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 765



 

avaliado quando modifica-se o valor de seus dois principais parâmetros, a velocidade de 

ajuste e o limiar (Seção 4.2).  

5.1. Ambiente da Avaliação 

Os resultados da avaliação foram obtidos através de simulação. Dessa forma é possível 

garantir que todos os detectores avaliados serão submetidos às mesmas condições, 

evitando que um ou outro tenha resultados prejudicados por intermitencias da rede ou 

dos processos monitorado. Todas as simulações foram executadas no mesmo 

computador, em condições similares. Os detectores foram comparados em  três cenários 

diferentes: (i) uma rede de grande área intercontinental; (ii) uma rede local sem fio; e 

(iii) uma rede local sem fio com perdas de pacote induzidas. O primeiro cenário 

representa uma rede relativamente estável, com alguns momentos pontuais de 

instabilidade e poucas rajadas, a maior parte delas curta. O trace utilizado neste cenário 

é o mesmo obtido por Hayashibara et al. [Hayashibara, Défago, Yared, and Katayama 

(2004)]. Trata-se de quase seis milhões de tempos das chegadas de heartbeats. Esses 

heartbeats foram enviados por um computador localizado no Japão e registrados por 

outro localizado na Suiça. Heartbeats foram enviados a cada 100 ms, durante cerca de 

uma semana e sem interrupções. A transmissão foi feita através de uma conexão 

Internet comum intercontinental entre os computadores. Através do traceroute foi 

possível perceber que a maioria dos heartbeats passava pelos Estados Unidos no seu 

caminho entre Ásia e Europa. 

 Para os dois outros cenários, os traces foram obtidos atráves de  uma 

organização similar à descrita acima, mas com os dois computadores localizados na 

mesma edificação (em cômodos distintos) e ligados por uma rede local sem fio aderente 

ao padrão IEEE 802.11. Heartbeats foram enviados pelo transmissor a cada 100 ms por 

um período de aproximadamente 11 horas, sem interrupções, o que totalizou 400.000 

heartbeats. Durante a obtenção dos intervalos, uma taxa de perda de pacotes inferior a 

0,1% foi observada. Isso motivou a obtenção do terceiro cenário. Neste último, 

heartbeats foram enviados e registrados da mesma forma que no segundo cenário. 

Entretanto, cada intervalo registrado tinha uma probabilidade de 1% de ser descartado. 

O trace resultante desse cenário, consequentemente, reflete uma rede com um grau 

atipicamente alto de instabilidade. 

 A comparação entre detectores foi feita em termos de duas métricas de 

qualidade, tempo médio de detecção e taxa de enganos (número de falsas positivas por 

segundo). Esses atributos são usados em diversos outros trabalhos para comparar 

diferentes detectores de defeitos. A comparação envolveu os detectores propostos por 

Chen et al. [Chen et al. (2000)], Hayashibara et al. [Hayashibara et al. (2004)], Satzger 

et al. [Satzger et al. (2007)] e Sotoma e Madeira [Sotoma e Madeira (2001)]. 

5.2. Comparação dos detectores 

Nas comparações entre os principais detectores e o DCD, este último foi configurado 

com um limiar de 1 e velocidade de ajuste 1750. A Seção 5.3 mostra os efeitos de variar 

esses parâmetros no desempenho do detector. Os outros detectores foram executados 

com as configurações recomendadas nos trabalhos que os propõem. 
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 A Figura 2 mostra o resultado da comparação entre os detectores no primeiro 

cenário, a rede de grande área. A taxa de enganos é apresentada em escala logarítmica.  

O tempo de chegada médio de heartbeats neste cenário foi de 103,5ms e desvio padrão 

de 0,19ms. Para esta configuração, o DCD apresentou um desempenho superior a todos 

os outros detectores. Seu tempo detecção se manteve baixo, com a média ficando em 

aproximadamente 117 ms. Apesar desse baixo tempo de detecção, o DCD também 

apresentou a menor taxa de enganos. A segunda menor taxa de enganos, obtida pelo 

detector de Sotoma e Madeira, foi aproximadamente 11% maior que a do DCD, 

enquanto seu tempo de detecção médio foi praticamente igual (ligeiramente maior). 

Essa comparação mostra que, num cenário real de uma rede de grande área, o detector 

proposto atinge seu objetivo, que é adaptar-se às intermitências da rede mantendo um 

baixo número de falsas positivas e, tanto quanto possível, um baixo tempo de detecção. 

 A Figura 3 representa os resultados da comparação em uma rede local sem fio. 

Este cenário apresenta um grau de instabilidade bem maior que a rede de grande área do 

primeiro cenário. Isso se torna evidente pelas taxas muito mais altas de enganos e 

tempos médios de detecção maiores. Neste cenário, a média dos intervalos entre 

heartbeats foi de 143,9ms e o desvio padrão foi de 241,1 ms, mais de mil vezes maior 

que o da rede de grande área. Foi possível observar um grande número de intervalos 

consideravelmente maiores, em decorrência das intermitências da rede sem fio. Esses 

intervalos ocorreram com regularidade, o que influenciou o desempenho do DCD. 

      

Figura 2. Comparação de detecto-

res de defeitos em uma WAN 

intercontinental. 

Figura 3. Comparação de detecto-

res de defeitos em uma rede local 

sem fio. 

 Enquanto os outros detectores, excetuando-se o de Hayashibara et al., passaram 

ao largo da intermitência da rede sem fio, o DCD a levou em conta, aumentando sua 

tolerância a atrasos de forma agressiva. Consequentemente, sem nenhuma configuração 

adicional, obteve novamente a menor taxa de enganos, quase metade da taxa de enganos 

do detector de Hayashibara et al., o segundo melhor. Com relação ao detector de Sotoma 

e Madeira, o segundo melhor em termos de taxa de enganos na rede de grande área, a 

taxa de enganos do DCD foi mais que 12 vezes menor. O custo desse excelente 

desempenho, em termos de enganos, foi o elevado tempo médio de detecção, o maior 

entre todos os detectores avaliados, seguido de perto pelo de Hayashibara et al.  
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 Essa avaliação mostrou duas características importantes da maioria dos 

detectores avaliados. A primeira é que seus projetos priorizam baixo tempo de detecção 

em relação à taxa de enganos. A segunda é que esses detectores foram claramente 

projetados para funcionar bem em certos cenários, em detrimento de outros. Os 

detectores de Satzger et al. e Sotoma e Madeira tiveram um bom desempenho na rede de 

grande área mas não se adaptaram tão bem à rede sem fio. Já o de Chen et al. funcionou 

bem na última, mas não na primeira. Os únicos que se adaptaram bem às duas condições 

foram o DCD e o de Hayashibara et al. 

 Por fim, a Figura 4 mostra os 

resultados obtidos no terceiro cenário. 

Neste caso, o tempo de chegada médio 

foi de 161, 2ms, enquanto o desvio 

padrão foi de 359,4ms. Pela figura, é 

possível observar que os tempos de 

detecção médios de todos os detectores 

aumentaram. Mais uma vez o DCD 

obteve a menor taxa de enganos, 

menos que metade da taxa do segundo 

colocado, o detector de Hayashibara et 

al. O tempo médio de detecção 

novamente foi o mais alto, com o 

detector de Hayashibara et al. em 

segundo, mas muito próximo. 

 

 

Figura 4. Comparação entre detec-

tores em uma rede sem fio com 

injeção de perdas.  

5.3. Experimentos com ajuste de parâmetros 

O detector proposto tem dois parâmetros que podem ser configurados: limiar e 

velocidade de ajuste (Seção 4.2). Esta seção avalia a influência desses parâmetros no 

desempenho do DCD e mostra que eles, de fato, modificam seu desempenho. Todos os 

resultados apresentados decorrem de simulações num ambiente de rede wireless instável 

(o mesmo do terceiro cenário da Seção 5.2), onde ajustes nos parâmetros do detector 

têm maior probabilidade de ser necessários.  

Limiar Taxa de enganos 

(1/s) 

Tempo de detecção 

(ms) 

0,95 0,3557 3359,3 

1,00 0,0218 3536,8 

1,05 0,0138 3713,7 

1,10 0,0101 3890,5 

1,15 0,0076 4067,3 

 

Velocidad

e de Ajuste 

Taxa de enganos 

(1/s) 

Tempo de detec-

ção (ms) 

50 0,1240 1099,8 

500 0,0321 2715,8 

1000 0,0258 3201,6 

1750 0,0219 3536,8 

2500 0,0196 3727,0 

5000 0,0155 4065,3 

7500 0,0130 4265,6 

10000 0,0117 4408,0 
 

 Tabela 2. Impacto da velocidade 

de ajuste no desempenho do 

detector. 

Tabela 1. Impacto do limiar no 

desempenho do detector. 
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 A Tabela 1 mostra que o limiar tem uma grande influência na taxa de 

enganos. Para um limiar de 1, usado em todos os experimentos até aqui, o DCD 

apresenta uma taxa de 0,0218 enganos/s. Já para um limiar de 1,15, essa taxa de 

enganos cai para um valor quase 3 vezes menor. Isso indica que o limiar, conforme 

usado pelo detector proposto, de fato é útil para torná-lo mais ou menos tolerante a 

atrasos e, consequentemente, mais ou menos preciso. A Tabela 2 mostra a 

influência da velocidade de ajuste. Um valor alto para velocidade de ajuste indica 

que o detector se adapta lentamente quando confrontado com condições de rede 

estáveis (embora continue se adaptando de fora agressiva quando a rede é instável).  

6. Conclusão 

Esse trabalho apresenta o Detector Cumulativo e Difuso (DCD), um novo detector de 

defeitos que agrega idéias da Lógica Difusa [Zadeh (1965)] e propriedades de um 

Detector Cumulativo [Défago, Urbán, Hayashibara, Katayama (2005)]. Foram 

realizados experimentos, através de simulação, para comparar o desempenho do DCD 

com os detectores propostos por diversos outros autores, usando os melhores parâmetros 

sugeridos nos respectivos artigos. O DCD é um detector que utiliza menos recursos de 

memória e processamento que os demais comparados nesse artigo e mesmo assim tem 

uma taxa de enganos menor que as dos demais, com tempo de detecção menor em redes 

estáveis e comparável aos outros em redes mais instáveis.  

  Visto que idéias de uma técnica de Inteligência Artificial foram eficientes na 

detecção de defeitos, pretende-se, em trabalhos futuros, investigar outras técnicas de 

Inteligência Computacional e Otimização Multi-Objetivo para agregarem valor a 

sistemas tolerantes a falhas e detectores de defeitos. Outro trabalho futuro consiste em 

avaliar o DCD em uma rede real, ao invés de usar simulação.  
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Abstract. This work presents a failure detector service for Internet-based distri-
buted systems that span multiple autonomous systems. An SNMP agent, called
monitor, implements a MIB used as the interface to obtain global process state
information. Monitors at different LANs communicate across the Internet using
Web Services. Processes are monitored with heartbeats; if a working process
remains silent for a timeout interval adaptively computed, the state is toggled
to suspect. The process state is toggled to crashed only after this information
is confirmed at the local operating system. The system was implemented and
evaluated for monitored processes running both at a LAN and distributed th-
roughout the world in PlanetLab. Experimental results are presented, showing
CPU usage, failure detection latency, and mistake rate.

Resumo. Este trabalho apresenta um serviço de detecção de falhas para siste-
mas distribuı́dos executados em múltiplos sistemas autônomos da Internet. Um
agente SNMP, dito monitor, implementa uma MIB que é usada como interface
para a obtenção de informações sobre o estado global dos processos. Monitores
em diferentes redes locais se comunicam através de Serviços Web. O monito-
ramento dos processos é feito através de heartbeats. Se um processo sem-falha
fica silencioso por um intervalo de timeout dinâmico e adaptativo, passa a ser
considerado suspeito. Um processo é classificado como falho exclusivamente
após uma confirmação no sistema operacional local. O sistema foi implemen-
tado e avaliado com processos monitorados executando tanto em redes locais
quanto no PlanetLab. São avaliados o consumo de CPU, o tempo de detecção
de falhas e a taxa de engano.

1. Introdução

A impossibilidade de executar o consenso [Fischer, Lynch and Paterson 1985] em siste-
mas distribuı́dos assı́ncronos [Greve 2005, Raynal 2004] sujeitos a falhas representa um
desafio concreto para a execução de aplicações de alta disponibilidade na Internet. Den-
tro deste contexto, Chandra e Toueg introduziram o conceito de detectores de falhas
[Chandra and Toueg 1996]: oráculos distribuı́dos que fornecem informações a respeito
do estado de execução de processos de um sistema distribuı́do. Entre as caracterı́sticas
dos detectores destaca-se o fato de que podem cometer enganos, por isso são ditos não-
confiáveis. Chandra e Toueg mostraram que se processos de um sistema assı́ncrono têm
acesso a um detector de falhas, dependendo das propriedades desse detector, o consenso
se torna possı́vel.
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O presente trabalho apresenta uma implementação de um serviço de detecção de
falhas para sistemas distribuı́dos executados sobre múltiplos sistemas autônomos da In-
ternet. A implementação é baseada em SNMP (Simple Network Management Protocol) e
serviços Web. Aplicações distribuı́das que necessitam de informações sobre o estado de
seus processos antes de tomar decisões podem consultar o detector de falhas através de
uma interface SNMP. O serviço tem um agente, dito monitor, executando em cada rede lo-
cal onde houverem processos a serem monitorados. Esta monitoração é realizada através
de mensagens enviadas periodicamente pelo processo monitorado, chamadas heartbeats.
Além disso, são obtidas informações sobre os processos no próprio sistema operacional.
O detector identifica se um determinado processo está falho, suspeito ou sem-falha. Um
processo é considerado suspeito se não for recebido um heartbeat dentro do intervalo de
timeout adaptativo. O sistema operacional é utilizado para confirmar processos falhos.
Se os heartbeats são recebidos no intervalo estipulado, e se não são identificadas falhas
através do sistema operacional, então o processo é considerado sem-falha.

O monitor é um agente SNMP que mantém uma MIB (Management Information
Base) contendo informações de estado referentes aos processos locais e remotos. Um
processo é identificável pelo seu endereço IP, porta, além do seu identificador no sis-
tema operacional local (PID). São também mantidas estatı́sticas sobre o comportamento
temporal dos processos monitorados, como o timestamp local referente ao último heart-
beat enviado pelo processo, média do tempo de envio de heartbeats, e desvio médio.
Os monitores de diferentes redes locais comunicam estas informações entre si através de
operações SNMP utilizando serviços Web. Um processo de aplicação pode verificar o
estado de outros processos consultando seu monitor local. O sistema foi implementado e
avaliado com processos monitorados executando tanto em redes locais quanto no Planet-
Lab [PlanetLab]. São avaliados o consumo de CPU, tempo de detecção de falhas e taxa
de engano.

Wiesmann, Urbán e Défago apresentam em [Wiesmann, Urbán and Défago 2006]
o framework SNMP-FD - um serviço de detecção de falhas que assume todos os proces-
sos executando em uma única rede local. Apesar de ambos os trabalhos apresentarem
implementações de detectores de falhas usando SNMP, são diversas as diferenças da ar-
quitetura proposta neste trabalho para o SNMP-FD, como descrito a seguir. A principal
diferença do presente trabalho é permitir a detecção de falhas de processos executados
em múltiplos sistemas autônomos na Internet - em contraposição a falhas de processos
executando em uma única rede local. Além disso, na arquitetura proposta, o SNMP é
utilizado apenas como interface para que uma aplicação obtenha informações do detector.
Ao contrário, o SNMP-FD utiliza o SNMP para todos os componentes da implementação
bem como toda a comunicação. Ainda outra diferença é que o SNMP-FD utiliza um moni-
tor executando em cada host, enquanto o sistema proposto utiliza apenas um monitor por
rede local, independente do número de hosts que a compõem. O timeout utilizado para
detectar suspeitas de processos não é fixo (como no SNMP-FD); a estratégia utilizada
para este cálculo é uma estratégia dinâmica e adaptativa baseada no algoritmo utilizado
pelo TCP.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira. A seção 2 descreve
os detectores de falhas e o framework SNMP-FD. A arquitetura do serviço de detecção de
falhas proposto é descrita na seção 3. A implementação bem como resultados experimen-
tais obtidos em rede local e no PlanetLab são descritos na seção 4. A conclusão segue na
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seção 5.

2. Detectores de Falhas
O problema central no desenvolvimento de sistemas distribuı́dos tolerantes a falhas é o
consenso [Turek and Shasha 1992, Greve 2005]. No consenso, processos precisam deci-
dir sobre um mesmo valor, que depende de uma entrada inicial, mesmo na presença de fa-
lhas [Guerraoui and Rodrigues 2006]. Algoritmos que resolvem o problema do consenso
podem ser utilizados para resolver vários outros problemas, como por exemplo, eleição
de lı́der e agrupamento (group membership). Em [Fischer, Lynch and Paterson 1985],
Fisher, Lynch e Paterson provaram que o consenso não pode ser resolvido deterministi-
camente em sistemas assı́ncronos sujeitos a sequer uma falha. O modelo de falhas con-
siderado neste trabalho é o da parada total, ou crash. Este resultado é conhecido como
a impossibilidade FLP, das iniciais de seus autores. Esta impossibilidade se dá devido à
dificuldade de se determinar se um processo está falho ou apenas lento.

Os detectores de falhas não-confiáveis foram propostos por Chandra e Toueg em
[Chandra and Toueg 1996], que mostraram que, dependendo das propriedades que apre-
sentam, detectores de falhas podem ser usados para resolver o problema do consenso em
sistemas assı́ncronos sujeitos a falhas [Chandra and Toueg 1996]. Um detector de falhas
é um oráculo distribuı́do que fornece informações a respeito do estado de processos em
um sistema distribuı́do [Wiesmann, Urbán and Défago 2006]. Cada processo em um sis-
tema distribuı́do acessa um módulo local do detector de falhas que mantém uma lista
dos processos suspeitos de terem falhado. O detector de falhas pode cometer enganos;
um módulo do detector de falhas pode adicionar processos à lista de suspeitos de forma
equivocada. Se posteriormente este módulo identificar o engano que cometeu, o mesmo
remove da lista de suspeitos os processos que não haviam falhado. Outro engano que
o detector de falhas pode cometer é não suspeitar de um processo que falhou. Desta
forma, cada módulo detector de falhas insere e remove processos da lista de suspeitos
repetidamente. Além disso, em um determinado tempo, o detector de falhas, em proces-
sos distintos, pode ter listas de suspeitos diferentes. Cada processo identifica, através do
detector de falhas, quais processos do sistema estão falhos.

Uma classificação de detectores de falhas, em termos de duas propriedades abs-
tratas, completude e exatidão, é apresentada em [Chandra and Toueg 1996]. Completude
(completeness) requer que processos falhos sejam suspeitos pelo detector, enquanto que a
precisão (accuracy) restringe os enganos que o detector de falhas pode cometer. A com-
pletude é dita fraca se após um intervalo de tempo suficientemente grande, todo processo
falho é permanentemente suspeito por algum processo correto; se a suspeita ocorre em to-
dos os processos corretos, a completude é dita forte. A precisão também é classificada em
forte (nenhum processo é suspeito antes de falhar) e fraca (ao menos um processo correto
nunca é suspeito). A precisão pode ainda ser caracterizada “após um tempo”(eventual): a
partir de um tempo os enganos não ocorrem.

As propriedades acima combinadas resultam em oito classes de detectores de fa-
lhas. O detector de falhas mais fraco que resolve o problema do consenso em sistemas
assı́ncronos é o detector com completude fraca e exatidão fraca após um tempo, cha-
mado 3W [Chandra, Hadzilacos and Toueg 1992]. A implementação prática do detector
3W, [Chandra and Toueg 1996] baseado em uma estratégia ingênua de timeouts predefi-
nidos pode fazer com que todos os processos corretos sejam repetidamente adicionados
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e removidos da lista de suspeitos, violando a precisão requerida do detector. Na teo-
ria, incrementar o valor do timeout a cada engano assegura que em algum momento não
haverá mais timeout prematuro em pelo menos um processo correto p. Entretanto esta
estratégia pode resultar em detectores que não são práticos, especialmente tendo em vista
que a latência da correção pode levar a atrasos na tomada de decisão de reconfiguração
do sistema.

Em [Chen, Toueg and Aguilera 2002], Chen, Toueg e Aguilera especificam
critérios para avaliar a qualidade de serviço (QoS - Quality of Service) de detectores de
falhas. De maneira simplificada, duas famı́lias de métricas são propostas: tempo para
detecção – que avalia quão rápido o detector de falhas suspeita de processos que falham;
e precisão – quão bem um detector evita enganos. Há um compromisso entre estas duas
métricas, intuitivamente: um detector que é muito rápido pode ser mais propenso a come-
ter enganos, isto é, suspeitar erroneamente de processos corretos. Tais enganos não são
necessariamente permanentes: o detector pode parar de suspeitar de um processo correto
mais tarde. Aguilera e outros propõem diversas métricas que refletem este comporta-
mento, como, por exemplo, o tempo de repetição de enganos e a duração de um engano.

2.1. O Framework SNMP-FD

Wiesmann, Urbán e Défago apresentam em [Wiesmann, Urbán and Défago 2006] o fra-
mework SNMP-FD - um serviço de detecção de falhas de processos em redes locais base-
ado em SNMP (Simple Network Management Protocol). Antes de descrever o SNMP-FD,
conceitos básicos do SNMP são brevemente apresentados com o objetivo de tornar o tra-
balho auto-contido.

O SNMP [Harrington, Presuhn and Wijnen 2002 ] é o padrão da Internet para
gerência sendo hoje vastamente disponı́vel na rede. Qualquer dispositivo que possua
uma interface de rede pode ser monitorado e controlado através do SNMP. Além de dis-
positivos fı́sicos, o SNMP permite a gerência de software e serviços. A cada dispositivo
estão associadas informações de gerência, fundamentais para o seu gerenciamento. As
informações de gerência são organizadas em uma MIB (Management Information Base),
que é uma base de dados virtual que reúne informações sobre os dispositivos gerenciados
de uma rede [Presuhn 2002].

Uma MIB contém um conjunto de objetos gerenciados. Um objeto gerenciado é
uma visão abstrata de um dispositivo gerenciado de uma rede. Os objetos SNMP são,
na verdade, variáveis simples e tabelas, associadas a caracterı́sticas básicas, como tipo e
permissão de leitura e escrita. Os objetos gerenciados são organizados em uma hierarquia
de árvore e são identificados por um OID (Object Identifier). As folhas desta árvore repre-
sentam os objetos gerenciados e a sua estrutura separa os objetos em grupos. Uma MIB
é descrita através de uma representação abstrata dos seus dados, utilizando a linguagem
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One). As operações do SNMP possibilitam a leitura e
alteração do valor de objetos nas MIBs, além do envio de alarmes (traps).

No SNMP-FD, toda a comunicação realizada internamente e com o detector de
falhas é feita utilizando mensagens SNMP. As mensagens incluem, por exemplo, heart-
beats e notificações na mudança do estado de execução de um processo. Elas contém
informações das diferentes MIBs do sistema. As seguintes informações são incluı́das: o
identificador do host do agente monitorado, o intervalo entre heartbeats, o identificador e
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o estado de cada processo monitorado, o intervalo entre heartbeats requerido (que precisa
ser maior que o intervalo corrente), e o contador de heartbeats.

As MIBs mais relevantes para o serviço de detecção de falhas são descritas a
seguir.

Host Resource MIB [Waldbusser and Grillo 2000]: MIB padrão para a obtenção
de informações sobre recursos em um host. Os recursos que podem ser monitorados
via esta interface incluem dispositivos, sistemas de arquivos, softwares, e processos em
execução. Este último item é o de interesse para o serviço de detecção de falhas. Processos
são identificados por um inteiro de 32 bits sem sinal.

Target and Notification MIBs [Levi, Meyer and Stewart 1999]: Estas MIBs espe-
cificam mecanismos de transporte, endereços de destino e filtros de mensagens SNMP.

Alarm Description MIB [Chrisholm and Romascanu 2004]: Descreve alarmes nos
agentes. Um alarme é definido por uma indicação de falha persistente. Esta MIB define
tabelas para descrever possı́veis tipos de alarmes, as notificações associadas e os alarmes
ativos.

Event MIB [Kavasseri and Stewart 2000]: pode ser usada para descrever eventos
que podem disparar notificações se certas condições são satisfeitas.

O serviço pode operar em dispositivos e serviços que tenham um agente SNMP.
São monitorados processos que executam em um conjunto de hosts. Os processos são
classificados em monitorados e monitores. Processos monitores capturam informações
sobre processos monitorados. Um processo pode ser monitor, monitorado ou ambos.
Cada host executa um agente SNMP local para implementar um processo monitor. Pro-
cessos monitorados e monitores são registrados no agente SNMP local. Os agentes são
responsáveis por troca de informações de monitoração. Em caso de falha do agente,
o mesmo é automaticamente reinicializado pelo sistema operacional. Agentes possuem
uma cópia de seu estado interno em memória estável. Na reinicialização, o agente segue
a convenção SNMP para agentes e envia uma mensagem de inı́cio para todos os alvos
registrados.

Para validar o sistema, Wiesmann, Urbán e Défago implementaram o serviço
SNMP-FD. A implementação foi feita em Java e a ferramenta aberta SNMP4J [SNMP4J].
Esta ferramenta é usada para implementar as MIBs do sistema, e também disponiliza
as aplicações para assinatura a um sistema de notificações de mudanças nos estados de
execução dos processos. Foi implementado um detector de falhas simples baseado em
timeouts. Este detector assume estados para processos conforme proposto por Gorender
[Gorender, Macêdo and Raynal 2005]. O detector de falhas retorna três possı́veis valores
para cada processo: confiável, suspeito ou falho. Um processo é considerado confiável
se o heartbeat foi recebido num intervalo de tempo menor que o timeout estipulado pelo
detector de falhas. Após este intervalo, se o heartbeat não for recebido, o processo é
considerado suspeito. Um processo é considerado falho se uma informação de falha for
recebida do agente local que o monitora.

Na próxima seção é apresentado o serviço de detecção de falhas proposto neste
trabalho. Entre as diversas diferenças para o SNMP-FD - listadas na Introdução - destaca-
se que processos podem executar em múltiplos sistemas autônomos, além do fato do
SNMP ser usado apenas para prover a interface para o oráculo, e não para a comunicação
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de mensagens internas do sistema.

3. Um Serviço baseado em SNMP para Detecção de Falhas em Sistemas
Distribuı́dos na Internet

Nesta seção são apresentadas a arquitetura e a implementação do serviço de detecção
de falhas proposto neste trabalho. Aplicações distribuı́das podem utilizar o detector de
falhas como um oráculo, a partir do qual podem obter informações sobre o estado de
seus processos. Essas informações são obtidas através do acesso a uma MIB SNMP,
utilizando aplicações tradicionais do SNMP. Além do SNMP, o detector proposto utiliza
serviços Web, que viabilizam a monitoração de processos que estejam executando em
múltiplas redes e sistemas autônomos. A aplicação usuária e o detector não precisam
estar executando na mesma rede. Antes de detalhar a arquitetura, uma visão geral de
conceitos básicos de serviços Web é apresentada para tornar o trabalho auto-contido.

Os serviços Web formam um conjunto de tecnologias abertas, padronizadas pelo
W3C (World Wide Web Consortium) [w3c] para comunicação entre aplicações na Internet.
O serviço provê um conjunto de funcionalidades através de uma interface padrão, que
garante a interoperabilidade entre arquiteturas diferentes, e provê uma abstração sobre a
implementação de serviços. Serviços Web são fortemente baseados em XML (eXtensible
Markup Language). Além da interoperabilidade e popularidade, outro fator que também
incentiva o uso dos serviços Web é a possibilidade de utilização de portas normalmente
abertas, o que permite a comunicação através de firewalls.

Existem diferentes arquiteturas para a implementação de serviços Web. Para ga-
rantir interoperabilidade, os serviços Web possuem diversos componentes padronizados.
Em particular destaca-se o protocolo utilizado para troca de dados na Internet, o SOAP
(Simple Object Access Protocol) [SOAP], suportado pela maioria das implementações de
serviços WEB [Dialani, Miles, Moreau, Roure and Luck 2002].

Os serviços Web têm sido utilizados na gerência de redes
[Vianna, Fioreze, Granville, Almeida and Tarouco 2006]. Além de outras funciona-
lidades, eles podem prover a comunicação entre entidades de gerência localizadas
em sistemas autônomos distintos. Neste trabalho, serviços Web são utilizados como
gateways para entidades que implementam o protocolo de gerência SNMP. Não é
necessário o uso de serviços Web quando o comando SNMP é executado diretamente na
rede local, e é interpretado pelo agente SNMP local. Entretanto, toda comunicação entre
redes distintas é feita com serviços Web.

Neste trabalho o módulo de serviços Web interage com um agente SNMP através
de comandos SNMP, obtendo informações sobre o estado de execução dos processos mo-
nitorados. Os serviços Web também interagem com as aplicações usuárias, recebendo
requisições e devolvendo informações a respeito do estado de processos que estão exe-
cutando fora da rede local. Módulos de serviços Web que executam em redes locais
diferentes interagem entre si, com o intuito de trocar informações sobre os processos mo-
nitorados. É necessária a execução de um módulo de serviços Web para cada rede local
onde existe ao menos um processo monitorado por uma aplicação externa à esta rede lo-
cal, ou para cada rede local onde existe uma aplicação que monitora o estado de processos
em outras redes locais. O serviço Web foi implementado neste trabalho utilizando-se a
linguagem Python [Python].
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A figura 1 ilustra a arquitetura do serviço de detecção de falhas proposto. Na fi-
gura são ilustrados quatro processos monitorados pelo detector: PA1, PA2, PB1 e PB2.
Neste exemplo, os processos estão executando em hosts diferentes. Os hosts HOSTA1,
HOSTA2 e HOSTA3 pertencem à LANA, e os hosts HOSTB1, HOSTB2 e HOSTB3

pertencem à LANB. Cada rede local possui ainda um agente SNMP que mantém a Pro-
cess Status (PS) MIB, um monitor, uma interface com a Internet através de serviços Web,
e uma aplicação usuária do serviço de detecção de falhas.

Figura 1. Arquitetura da ferramenta.

A aplicação é a entidade que utiliza o sistema para monitorar o estado de execução
de seus processos, tanto dentro da rede local, quanto na Internet. A interface que a
aplicação usa para acessar o detector consiste de comandos SNMP. Deste modo, o usuário
do sistema pode implementar a aplicação conforme suas necessidades, podendo acessar
o serviço desde que tenha acesso a comandos SNMP. Por exemplo, observe o cenário da
figura 1, e suponha que a aplicação da LANA necessita conhecer o estado do processo
PB1. A aplicação deve utilizar o SNMP através dos serviços Web da LANA para requisi-
tar o estado do processo PB1 ao módulo de serviços Web da LANB. Deve ser informada
a identificação do processo PB1. O módulo de serviços Web da LANB consulta o agente
SNMP local e retorna o estado do processo PB1 ao módulo de serviços Web da LANA.
O módulo de serviços Web da LANA repassa este resultado para a aplicação. Desta
forma, não é necessário que as MIBs tenham conteúdo sincronizado, pois o módulo de
serviços Web busca as informações na Internet de acordo com a demanda da aplicação.
Observando a mesma figura 1, e supondo que a aplicação da LANA necessita conhecer o
estado do processo PA1. Basta a aplicação acessar o módulo SNMP para obter o estado
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do processo.

Processos monitorados são processos de aplicação. Os três estados possı́veis para
os processos são: sem-falha, suspeito ou falho. Para ser monitorado, um processo precisa
estar registrado no sistema. O processo deve incluir uma biblioteca que inicia uma thread
para enviar heartbeats periodicamente ao monitor. O monitor continuamente calcula se
esses heartbeats são recebidos antes do limite de timeout. Se estes heartbeats são rece-
bidos pelo monitor dentro do intervalo de timeout, então o processo é dito sem-falha. Se
os heartbeats não são recebidos pelo monitor dentro do intervalo de timeout, então o pro-
cesso é dito suspeito. Ao ser considerado suspeito, o monitor verifica a existência do PID
(Process ID) do processo no sistema operacional do host no qual o processo está sendo
executado. Se o sistema operacional não retorna o PID do processo, então o processo é
considerado falho, visto que o mesmo não existe mais na visão do sistema operacional.
O timeout mencionado anteriormente é calculado utilizando uma variação do algoritmo
utilizado pelo TCP para determinar o RTO (Retransmission Timeout). Este algoritmo é
detalhado adiante.

O agente SNMP mantém na PS-MIB informações de estados de processos, e é res-
ponsável pela interface SNMP disponibilizada pelo sistema para interagir com aplicações
usuárias. É através desta MIB que a aplicação conhece o estado de seus processos que
estão executando na rede local. A PS-MIB também responde a requisições SNMP vindas
dos serviços Web, ou seja, vindas da Internet. A PS-MIB é uma tabela com duas entradas,
uma para identificar os processos atraves de endereço IP, porta (TCP ou UDP), e PID, e
outra entrada para armazenar o estado de cada processo, que pode ser sem-falha, suspeito
ou falho. Cada rede local, que possui ao menos um processo monitorado, deve ter um
agente SNMP que mantém a PS-MIB. Se uma rede é utilizada apenas para monitorar pro-
cessos que estão executando em outras redes locais, então não há necessidade de execução
deste agente SNMP. Neste caso, o acesso é feito diretamente através dos serviços Web.

O sistema pode ainda ser executado com uma opção de envio de notificações por
parte da PS-MIB local para todas as outras redes locais, através dos serviços Web. Sendo
assim, a PS-MIB além de armazenar as informações relacionadas aos processos locais,
também armazena infomações dos processos remotos. Com essa opção, a MIB é atuali-
zada tanto pelo módulo monitor, quanto pelos serviços Web.

O monitor é o módulo responsável pela supervisão dos processos pertencentes
à aplicação na rede local. Para isto, utiliza uma estratégia baseada em heartbeats. O
monitor também utiliza o sistema operacional local de cada processo para a determinação
do seu estado. O monitor atualiza a MIB quando um novo processo se registra no sistema
(através da biblioteca de envio de heartbeats), ou quando há mudança no estado de um
processo. É necessária a execução de um monitor em cada rede local onde exista ao
menos um processo monitorado. Se uma rede local é utilizada apenas para executar uma
aplicação usuária, que necessita de informações sobre o estado de processos que estão
executando em outras redes locais, então não há necessidade de execução do módulo
monitor.

O monitor recebe heartbeats de todos os processos monitorados em um intervalo
estipulado. Se o monitor não recebe um heartbeat de um processo sem-falha dentro de
um tempo limite calculado, então o estado deste processo é atualizado para suspeito. O
cálculo deste tempo limite é baseado no algoritmo utilizado no TCP para determinar o
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RTO (Retransmission Timeout) [Jacobson 1988] [Paxson and Allman 2000], conforme a
expressão abaixo.

Diferenca= Tempo hbi − Tempo hbi−1

Mediai= α∗Mediai−1 + (1− α)∗ Diferenca
Desvioi= α∗ Desvioi−1 + (1− α)∗ |Media − Diferenca|
TempoLimite=Mediai + β∗ Desvioi

Nesta expressão, Tempo hb é a hora local no momento em que um heartbeat é
recebido. Diferenca corresponde à diferença entre a hora local no momento em que um
heartbeat é recebido e a hora local correspondente ao recebimento do heartbeat anterior.
Media acumula o valor médio de Diferenca. Neste caso é dado um peso maior ao
valor médio histórico, para que um único atraso pontual no valor da variável Diferenca
não interfira intensamente no valor do tempo limite. Isto permite uma redução na taxa
de engano. Desvio corresponde ao desvio médio, uma aproximação do desvio padrão.
Quanto maior o ganho para Desvio, maior será o valor do tempo limite. TempoLimite
corresponde ao valor que é utilizado para determinar se um processo é suspeito ou não.
Os valores iniciais de Media e Desvio são constantes atribuı́das conforme o intervalo
entre heartbeats enviados por cada processo. Para α e β foram atribuı́dos os valores 0.9
e 4 respectivamente. O cálculo do tempo limite se adapta ao intervalo entre heartbeats,
sendo desnecessária a atribuição de um valor fixo. Desta forma, é possı́vel ter processos
enviando heartbeats com intervalos diferentes.

O monitor também mantém uma MIB, a HB-MIB, que armazena dados es-
tatı́sticos sobre os heartbeats, como intervalo médio de recebimento, desvio padrão e
hora do recebimento do último heartbeat. Esses dados também podem ser consultados
pela aplicação usuária através de comandos SNMP.

4. Avaliação Experimental
Com o objetivo de demonstrar o funcionamento e avaliar o sistema, foram executados
e são apresentados cinco experimentos: (1) consumo de CPU dos processos variando o
intervalo entre heartbeats; (2) consumo de CPU do monitor variando o intervalo entre
heartbeats; (3) tempo de notificação de falhas no PlanetLab; (4) taxa de engano ao longo
do tempo; e (5) tempo de detecção de falhas variando o intervalo entre heartbeats. Os
experimentos foram executados tanto em rede local quanto no PlanetLab [PlanetLab].

A implementação do serviço de detecção de falhas foi feita na linguagem C (mo-
nitor SNMP) e Python (serviços Web). Em particular, para a comunicação entre processos
em sistemas autônomos distintos, foram utilizadas as bibliotecas de serviços Web xmlrp-
clib [xmlrpclib] e SimpleXMLRPCServer [SimpleXMLRPCServer]. Um processo que
utiliza a biblioteca xmlrpclib acessa métodos com parâmetros em processos remotos; o
transporte é feito com HTTP. A biblioteca SimpleXMLRPCServer provê um arcabouço
básico para implementação de serviços Web. Para implementar agentes SNMP foi uti-
lizado o arcabouço Net-SNMP [Net-SNMP], versão 5.2.4. O Net-SNMP provê funci-
onalidades e ferramentas para implementação de sistemas SNMP, incluindo um agente
extensı́vel e aplicações SNMP diversas.

Para medir o consumo de CPU, monitor e processos monitorados foram executa-
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dos em hosts distintos. Foi configurada uma variação no intervalo entre heartbeats envi-
ados pelos processos monitorados. A figura 2 demonstra o consumo de CPU do monitor.
Para cada ponto foram coletadas 50 amostras e o gráfico mostra a média e o intervalo de
confiança de 95%. Durante todo o experimento ficou caracterizado um baixo consumo
de CPU, que variou de 0 % até 0.3 %. Argumentamos que a diminuição do intervalo de
heartbeats leva a resultados equivalentes aos que seriam obtidos com aumento do número
de processos monitorados em termos da quantidade de heartbeats processados. Sob este
ponto de vista o sistema se mostrou escalável.

A figura 3 demonstra o consumo de CPU dos processos monitorados, também
com variação do intervalo entre heartbeats. Para cada ponto foram coletadas 50 amostras
e o gráfico mostra a média e o intervalo de confiança de 95%. Para um intervalo entre
heartbeats de 1 milisegundo, a média de consumo de CPU do processo ficou em apro-
ximadamente 2 %, caindo para 0.7 % quando o intervalo entre heartbeats é fixado em 2
milisegundos. Para intervalos entre heartbeats acima de 2 milisegundos, o consumo de
CPU não superou 1 %. Mais uma vez, fica caracterizado o baixo consumo de CPU.

Figura 2. Consumo de CPU (Monitor) X Intervalo entre Heartbeats (ms)

Figura 3. Consumo de CPU (Processos) X Intervalo entre Heartbeats (ms)
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A figura 4 demonstra o comportamento do sistema no PlanetLab. O eixo x indica
os nodos no PlanetLab nos quais foram feitas as medidas, e o eixo y indica o tempo de
notificação em segundos. Este tempo foi calculado mantendo um servidor executando
serviços Web no Brasil, que calcula o tempo gasto na notificação, após ter sido forçada
uma suspeita de processo monitorado. Foram coletadas 50 amostras por nodo, e o gráfico
ilustra a média e o intervalo de confiança de 95% destas amostras. Os clientes execu-
tam em hosts de cinco paı́ses de cinco continentes: América do Sul, América do Norte,
Europa, Ásia e Oceania.

O gráfico na figura 4 demonstra que o tempo de notificação respeita a distância
fı́sica entre os nodos. O cliente que executa no nodo Brasil, o mais próximo do servidor,
apresenta tempo de notificação de aproximadamente 0.1 segundos. Conforme a distância
fı́sica entre os nodos aumenta, o tempo de notificação também aumenta, chegando a apro-
ximadamente 1,1 segundos para cliente que executa na Nova Zelândia. Vale observar que
o tempo de notificação de falha é consideravelmente maior do que o tempo de detecção
da falha na rede local do processo que sofre o evento, ilustrado na figura 6.

Figura 4. Tempo de Notificação (s) vs. Nodos do PlanetLab

A figura 5 ilustra a taxa de enganos por segundo, com variação ao longo do tempo.
O intervalo entre heartbeats foi fixado em 1 milissegundo para este experimento. Moni-
tor e processo monitorado são executados em hosts diferentes em uma mesma rede local.
Para este experimento foi utilizado um processo que não falhou durante todo o perı́odo
de teste, ou seja, toda falha detectada pelo monitor caracteriza um engano. Como é utili-
zado o algoritmo de RTO do TCP, espera-se que a quantidade de engano diminua com o
passar do tempo, até estabilizar. Este resultado pode ser observado no gráfico. Para este
experimento foram coletadas 60 amostras para cada minuto, e o gráfico mostra a média
e o intervalo de confiança de 95%. Observando o gráfico, percebe-se que a média da
taxa de engano ficou em aproximadamente 1,9 enganos nos primeiros 3 minutos, caindo
para 0,5 enganos por segundo no minuto 12, estabilizando a partir deste valor, permane-
cendo abaixo de 0,7 enganos por segundo no restante do tempo. A partir do minuto 27
até o restante do tempo, ocorre uma queda suave na taxa de engano, e nota-se também
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que o intervalo de confiança fica menor neste perı́odo, comprovando a tendência que o
algoritmo tem de se adaptar às condições da rede.

Figura 5. Taxa de Engano X Tempo (min).

A figura 6 ilustra o tempo de detecção de falhas em milissegundos, variando o
intervalo entre heartbeats também na ordem de milissegundos. Monitor e processo mo-
nitorado foram executados em um mesmo host, permitindo a utilização do relógio local.
Foi forçada a falha de um processo. Tanto o tempo da falha, quanto o tempo no qual o
monitor detecta essa falha são registrados. A diferença entre esses dois tempos é o cha-
mado tempo de detecção. O gráfico de linha da figura 6 reflete a média de 60 amostras, e
as retas verticais ilustram o intervalo de confiança de 95 %. O eixo x contém o intervalo
entre heartbeats, variando entre 7 e 21 milisegundos. No eixo y está representado o tempo
de detecção em milissegundos. Teoricamente, o tempo de detecção nunca pode ser maior
do que o intervalo entre heartbeats, e no gráfico pode-se perceber este comportamento.
Para um intervalo entre heartbeats de 7 ms, o tempo de detecção é de aproximadamente
13 ms. Essa relação se mostra proporcional; à medida em que o intervalo entre heartbeats
aumenta, o tempo de detecção também aumenta, sendo que no intervalo entre heartbeats
de 21 ms, o tempo de detecção é de aproximadamente 26 ms.

5. Conclusão
Neste trabalho apresentamos um serviço de deteção de falhas de processos de sistemas
distribuı́dos executados em múltiplos sistemas autônomos da Internet. O detector de fa-
lhas funciona como um oráculo distribuı́do que disponibiliza informações sobre o estado
dos processos monitorados. Este serviço pode ser utilizado por aplicações que invocam o
oráculo usando comandos SNMP. Foi apresentada a arquitetura do serviço. Para permi-
tir a comunicação entre sistemas autônomos distintos foram utilizados serviços Web que
usam o HTTP como transporte.

Com o objetivo de demonstrar o funcionamento e avaliar o sistema, foram execu-
tados e são apresentados resultados de cinco experimentos, executados em rede local e em
hosts de cinco continentes: América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e Oceania.
Os experimentos mediram o consumo de CPU variando o intervalo entre heartbeats; o
tempo de notificação de falhas no PlanetLab; a taxa de engano ao longo do tempo; e o
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Figura 6. Tempo de Detecção (ms) X Intervalo entre Heartbeats (ms)

tempo de detecção de falhas variando o intervalo entre heartbeats. Os resultados permi-
tem concluir que o sistema é eficaz e apresenta baixa sobrecarga.

Entre os trabalhos futuros, a ferramenta está sendo usada para implementação
de acordo sobre múltiplos sistemas autônomos da Internet, em particular envolvendo
replicação distribuı́da.
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Gorender, S., Macêdo, R. and Raynal, M. (2005). A Hybrid and Adaptative Model for
Fault-Tolerant Distributed Computing. Proc. of the Int. Conf. on Dependable Systems
and Networks (DSN).

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 783



Guerraoui, R. and Rodrigues, L. (2006). Introduction to Reliable Distributed Program-
ming. Springer.

Harrington, D., Presuhn, R. and Wijnen, B. (2002). An Architecture for Describing Sim-
ple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks. Request for
Comments 3411 (RFC3411).

Jacobson, V. (1988). Congestion Avoidance and Control. Computer Communication
Review, Vol. 18, No. 4.

Kavasseri, R. and Stewart, B. (2000). Event MIB. Request for Comments 2981
(RFC2981).

Levi, D., Meyer, P. and Stewart, B. (1999). SNMP Applications. Request for Comments
2573 (RFC2573).

Net-SNMP. http://www.net-snmp.org/. Acesso em dezembro/2009.

Paxson, V. and Allman, M. (2000). Computing TCP’s Retransmission Timer. Request for
Comments 2988 (RFC2988).

PlanetLab. http://www.planet-lab.org/. Acesso em agosto/2009.

Presuhn, R. (2002). Management Information Base (MIB) for the Simple Network Ma-
nagement Protocol (SNMP). Request for Comments 3418 (RFC3418).

Presuhn, R. (2002). Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Mana-
gement Protocol (SNMP). Request for Comments 3416 (RFC3416).

Python Programming Language. http://www.python.org/. Acesso em agosto/2009.

Raynal, M. (2004). Detecting Crash Failures in Asynchronous Systems: What? Why?
How?. Proc. Int. Conference on Dependable Systems and Networks (DSN’04).

SimpleXMLRPCServer. http://docs.python.org/library/simplexmlrpcserver.html. Acesso
em dezembro/2009.

SNMP4J. http://www.snmp4j.org/. Acesso em dezembro/2009.

SOAP (Simple Object Access Protocol). http://www.w3.org/TR/soap/. Acesso em
agosto/2009.

Turek, J. and Shasha, D. (1992). The Many Faces of Consensus in Distributed Systems.
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1Laboratório de Sistemas Distribúıdos - LaSiD
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Abstract. Existing failure detection approaches for distributed systems do
not support the automatic configuration of failure detectors from Quality of
Service (QoS) requirements. Such approaches only use QoS metrics to eva-
luate failure detection performance without considering self-configuration.
However, when the behavior of the computing environment is unknown and
changes over time, self-configuration of failure detector is a basic issue for
building applications with response time and high availability requirements.
In this paper we present the design and implementation of a novel au-
tonomic failure detector based on feedback control theory, capable of self-
configuration using previously defined QoS requirements.

Resumo. As propostas tradicionais de detecção de defeitos em sistemas
distribúıdos não suportam a configuração automática de seus parâmetros a
partir de métricas de qualidade de serviço (QoS). Tais abordagens consi-
deram apenas o uso das métricas de QoS para a avaliação de desempenho
sem se preocupar com a configuração automática do detector. Todavia,
quando as caracteŕısticas do ambiente são desconhecidas e podem mudar, a
auto-configuração se torna uma habilidade fundamental para a construção
de aplicações com requisitos de tempo de resposta e disponibilidade. Este
artigo apresenta o projeto de um detector de defeitos baseado em teoria de
controle, com capacidade de auto-configuração a partir de requisitos QoS.

1. Introdução

Infra-estruturas para serviços de tecnologia da informação dos dias atuais (data
centers, grids, etc.) utilizam diferentes componentes de hardware e soft-
ware com intuito de prover serviços altamente dispońıveis, seguros e escalá-
veis para aplicações com necessidades variadas em termos de qualidade de ser-
viço (QoS). Para serem bem sucedidas em seus propósitos, essas infra-estruturas
precisam estar equipadas com mecanismos que garantam rápida reação e re-
cuperação em contingências de falhas, maximizando a disponibilidade continu-
ada dos serviços. Nesse contexto, detectores de defeitos têm papel fundamen-
tal uma vez que são utilizados para ativar processos de recuperação. Con-
seqüentemente, tais mecanismos vêm sendo objeto de intensa pesquisa nas
últimas décadas [Chandra and Toueg 1996, Chen et al. 2002, Bertier et al. 2003,
Macêdo and Lima 2004, Nunes and Jansch-Pôrto 2004, Falai and Bondavalli 2005,
Xiong et al. 2006, Satzger et al. 2008, de Sá and Macêdo 2009].
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Em sistemas distribúıdos sobre redes de computadores, detectores de de-
feitos são implementados através da troca de mensagens entre processos monito-
res e monitorados. Para garantir uma rápida recuperação em contingências de
falhas, o peŕıodo entre mensagens de monitoramento tem que ser o mais curto
posśıvel, o que, paradoxalmente, pode acarretar um maior consumo de recursos
e conseqüente comprometimento do tempo de resposta das aplicações em geral e,
em particular, do próprio mecanismo de detecção e recuperação (tolerância a fa-
lhas). Complicações adicionais aparecem quando as caracteŕısticas do ambiente
computacional ou das aplicações podem mudar em tempo de execução (o que é
comum em infra-estruturas modernas como servidores de cloud computing, por
exemplo). Nesses cenários, ajustar o peŕıodo de monitoramento de forma au-
tomática passa a ser um enorme desafio, ainda não enfrentado de forma satis-
fatória na literatura existente. A grande maioria dos trabalhos publicados têm
como foco principal a detecção adaptativa, a qual se utiliza de mecanismos de
predição para timeouts de detecção, sem, contudo, se preocupar com o ajuste
dinâmico dos peŕıodos de monitoramento [Chen et al. 2002, Bertier et al. 2003,
Nunes and Jansch-Pôrto 2004, Falai and Bondavalli 2005]. Mais ainda, os poucos
trabalham que abordam ajustes de peŕıodo de monitoramento, o fazem sem levar
em conta as métricas de QoS de detecção de defeitos amplamente divulgadas na
literatura [Mills et al. 2004, Xiong et al. 2006, Satzger et al. 2008].

Uma das maiores dificuldades na realização desses detectores dotados da ca-
pacidade de auto-configuração é a modelagem do comportamento dinâmico do sis-
tema distribúıdo, uma vez que, na maioria dos ambientes abertos, é muito dif́ıcil
caracterizar tais ambientes através de distribuições de probabilidades espećıficas.
Tal desafio é enfrentado no presente artigo ao propor, de forma inédita, uma abor-
dagem autonômica de detecção de defeitos capaz de se auto-configurar, ajustando
de forma dinâmica o peŕıodo de monitoramento e timeout de detecção em função de
métricas de qualidade de serviço definidas pelo usuário. Para realizar tal modela-
gem, nos valemos do arcabouço de teoria de controle realimentado (feedback control)
comumente utilizado em sistemas industriais de automação [Ogata 1995].

A abordagem de detecção autonômica proposta foi completamente implemen-
tada e avaliada, através de simulação, em função de métricas de QoS como taxa de
falsas suspeitas, tempo de detecção, disponibilidade, intervalo entre falsas suspeitas
e duração da falsas suspeitas. Tais métricas nos permitiram avaliar quão rápidas e
precisas são as detecções realizadas em diferentes cenários de carga nos ambientes
computacionais. Mesmo sem haver trabalhos correlatos para uma comparação direta
de desempenho, as avaliações consideraram a comparação de um detector adaptativo
existente na literatura e sua versão autonômica encapsulada por nossa abordagem.
O detector adaptativo comparado foi configurado (de forma estática) com peŕıodos
de monitoramento diferentes. As avaliações mostraram que o desempenho de nossa
abordagem autonômica nunca é inferior ao do detector adaptativo para cada um dos
peŕıodos de monitoria com os quais o mesmo foi configurado.

O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma. A seção 2 discute
trabalhos relacionados e o contextualização teórica. A seção 3 apresenta o detector
autonômico proposto. A seção 4 avalia o desempenho do detector e, por fim, a seção
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5 apresenta considerações finais e propostas para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados e Contexto Teórico

Mecanismos de tolerância a falhas para sistemas distribúıdos garantem serviço dispo-
ńıvel mesmo na presença de falhas1 [Avizienis et al. 2004]. O projeto de mecanismos
de tolerância a falhas considera hipóteses sobre o comportamento dos componentes
do sistema no caso de falha. O modelo mais comumente utilizado é o modelo de falha
por parada silenciosa (falhas por crash). Nesse modelo, o processo pára de funcio-
nar, deixando de responder a qualquer tipo de requisição. Mesmo quando tal modelo
não se verifica normalmente na prática, o mesmo pode ser concretizado através de
estruturas de mascaramento e hierarquia de falhas [Cristian 1991]. Detectar falhas
por parada é fundamental para o funcionamento de diversos protocolos e algoritmos
básicos para a implementação de sistemas confiáveis. Por exemplo, em um esquema
de replicação passiva, o defeito de uma réplica primária precisa ser prontamente
detectada para que uma das réplicas secundárias assuma o papel da réplica faltosa
com o mı́nimo de impacto para a aplicação distribúıda [Avizienis et al. 2004].

Em geral, a detecção de falhas por parada considera que um processo (dito
monitorado), envia periodicamente, de forma espontânea ou sob demanda, mensa-
gens que indicam seu estado para um processo remoto (dito monitor). O compo-
nente monitor determina um intervalo de tempo limite (timeout) para a chegada
de tais mensagens. Se a mensagem não chega dentro do timeout, o componente
monitor aponta a falha do componente monitorado. Esse modelo de detecção é
dependente das restrições temporais consideradas sobre tempo de transmissão e
processamento das mensagens de monitoramento. Nos sistemas distribúıdos asśın-
cronos, geralmente assumidos nos ambientes de interesse deste trabalho, os limi-
tes temporais para o processamento e transmissão das mensagens inexistem, o que
torna certos problemas de tolerância a falhas imposśıveis de serem resolvidos de
forma determińıstica [Fischer et al. 1985]. Para responder a essa impossibilidade,
em [Chandra and Toueg 1996] foi introduzido o conceito de detectores de defeitos
não confiáveis voltados para sistemas asśıncronos. Esses detectores são ditos não
confiáveis, pois podem apontar como falhos processos corretos ou deixar de apontar
a falha daqueles que efetivamente falharam. O trabalho de Chandra e Toueg (1996)
demonstrou como detectores não confiáveis podem, encapsulando certo grau de sin-
cronia, resolver problemas fundamentais em sistemas distribúıdos asśıncronos (e.g.
consenso e difusão atômica). Apesar de este trabalho ser um resultado importante
para a resolução de problemas fundamentais em sistemas distribúıdos, a ausência de
restrições temporais do modelo de computação asśıncrona coloca ainda forte desa-
fios práticos para implementação dos detectores de defeitos. Uma das dificuldades
está em determinar valores adequados para o timeout. Um timeout excessivamente
grande torna a detecção lenta e pode comprometer o tempo de resposta do sistema
durante a falha de componentes. Por outro lado, um timeout muito pequeno pode
degradar a confiabilidade do detector e, da mesma forma, prejudicar o desempenho
do sistema uma vez que muitos algoritmos e protocolos, que confiam nas informa-
ções do detector, podem ser levados a realizar processamento e troca de mensagens
adicionais por conta de uma falsa suspeita de falha. Assim, diversos trabalhos têm

1Adota-se falha, erro e defeito como tradução para fault, error e failure, respectivamente.
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estudado o uso de preditores de atraso na implementação de detectores de defei-
tos ([Bertier et al. 2003], [Macêdo and Lima 2004], [Nunes and Jansch-Pôrto 2004],
[Falai and Bondavalli 2005] etc.). O papel desses preditores é tentar sugerir, em
tempo de execução, valores adequados para o timeout de modo a tornar a detecção
mais rápida com o mı́nimo posśıvel de impacto para a confiabilidade do detector.
No entanto, tais trabalhos não consideram o ajuste dinâmico do peŕıodo de monito-
ramento, outro fator importante para o desempenho do detector.

Apesar do avanço propiciado pelos detectores de Chandra e Toueg, a espe-
cificação de tais detectores referem-se a propriedades dif́ıceis de serem avaliadas na
prática (por exemplo, em algum momento a falha de um componente será detec-
tada). Nesse sentido, em [Chen et al. 2002] foram definidas métricas de QoS que
têm sido usadas para avaliar a velocidade e a confiabilidade de diversas implemen-
tações de detectores de defeitos. Com isso, o trabalho do projetista é definir um
peŕıodo de monitoramento e usar um preditor de atraso de mensagens que con-
siga entregar um serviço de detecção com um ńıvel de QoS adequado aos requisitos
das aplicações. Quando o comportamento do ambiente não muda, ou quando se
pode aproximar tal comportamento a partir de uma distribuição de probabilidade, é
posśıvel, em tempo de projeto (off-line), realizar adequadamente a configuração do
detector de modo que o mesmo apresente um ńıvel de QoS satisfatório. Por exemplo,
em [Chen et al. 2002] é apresentado um procedimento para realizar a configuração
off-line do detector de defeitos. Em [Mills et al. 2004] e [Xiong et al. 2006] realiza-
se a configuração do detector em tempo de execução. Entretanto, esses trabalhos
assumem que o comportamento do ambiente não muda e não demonstram como a
configuração do detector pode ser realizada dinamicamente a partir de métricas de
QoS que definam a rapidez e precisão do detector, como tempo de detecção, duração
da falsa suspeita e intervalo entre falsas suspeitas.

Até onde sabemos, este é o primeiro esforço de pesquisa a propor um detector
de defeitos capaz de se auto-configurar em tempo de execução, ajustando, de forma
combinada, o peŕıodo de monitoramento e timeout de modo a se ajustar a QoS de
detecção especificada. A idéia de um detector autonômico utilizando engenharia
de controle foi proposta por nós em [de Sá and Macêdo 2009]. Contudo, o trabalho
aqui apresentado trata de mecanismos completamente distintos, e muito mais efi-
cazes, dos que os apresentados nesse texto anterior. Nós também propusemos uma
outra abordagem complementamente diferente para modelagem do comportamento
dinâmico do ambiente computacional, mas com desempenho similar ao detector
apresentado neste artigo, a qual pode ser encontrada em [de Sá and Macêdo 2010].

3. A Proposta de Detecção Autonômica

3.1. Modelo do Sistema e Definições

Considera-se um sistema distribúıdo constitúıdo por um conjunto finito de n pro-
cessos Π = {p1, p2, ..., pn}, interconectados através de canais de comunicação não
confiáveis. Nestes canais, mensagens podem ser perdidas, atrasadas ou corrompidas.
Se uma mensagem m, enviada por um processo pi chega ao processo pj corrompida,
a mesma é descartada. Processos do sistema podem falhar por crash. Um serviço de
detecção distribúıda de defeitos é implementado através do estilo de monitoramento
Pull [Felber 1998]. Este estilo de monitoramento, considera que a cada � unidades de
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tempo um processo monitor (pi) envia uma mensagem, dita ”are you alive?” (aya),
para um processo monitorado (pj). Ao receber uma mensagem aya, pj deve respon-
der com uma mensagem, dita ”I am alive!” ou heartbeat (ℎb), para pi. As mensagens
aya e ℎb trocadas entre dois processos pi e pj são seqüencialmente assinaladas a cada
intervalo de monitoramento. Sendo assim, ayak e ℎbk denotam, respectivamente, a
k-ésima mensagem ”are you alive?” enviada e a correspondente k-ésima mensagem
heartbeat recebida. sk e rk denotam, respectivamente, os instantes de envio e recebi-
mento das mensagens aya e ℎb por um processo monitor, de acordo com seu relógio
local. Não são assumidos relógios sincronizados e as taxas de desvio dos relógios em
relação ao tempo real são valores muit́ıssimo menores que os tempos de transmissão
das mensagens, portanto, são fatores desprezados nos cálculos dos tempos. A cada
mensagem ayak enviada, pi determina um intervalo de tempo (rtok) para a chegada
do heartbeat (ℎbk) oriundo de pj. Se o heartbeat não chega dentro do intervalo de
tempo esperado, pi coloca pj em suas lista de suspeitos. Caso pi receba um heartbeat
com timestamp superior ao timestamp do último heartbeat recebido, pi retira pj de
sua lista de suspeitos.

(a) (b)

Figure 1. Métricas de QoS:(a) TD; (b) TM e TMR

Para a configuração e avaliação do desempenho do serviço de detecção,
considera-se as métricas de QoS propostas por [Chen et al. 2002]. Dentre as quais,
destacam-se: Tempo de detecção (Detection Time); Intervalo entre Falsas Suspei-
tas (Mistake Recurrence Time); e Duração da Falsa Suspeita (Mistake Duration).
O Tempo de Detecção (TD) é uma métrica relacionada ao tempo de resposta do
detector e diz respeito ao intervalo de tempo entre o instante em que o processo
monitorado falhou e o instante no qual o processo monitor passou a suspeitar defini-
tivamente de tal falha [ver figura 1(a)]. O Intervalo Entre Falsas Suspeitas (TMR)
é definido pelo intervalo de tempo observado entre erros consecutivos do detector
[ver figura 1(b)]. Essa métrica é uma medida para a confiabilidade do detector
e, em termos das métricas tradicionalmente usadas como medidas de confiabili-
dade [Avizienis et al. 2004], pode ser associada ao MTBF (Mean Time Between
Failures). A Duração da Falsa Suspeita (TM) diz respeito ao tempo necessário
para que o detector corrija uma falsa suspeita de falha [ver figura 1(b)]. Esta
métrica pode ser relacionada ao MTTR (Mean Time To Repair)2. A partir de
TM e TMR é posśıvel estimar a disponibilidade (AV ) do serviço de detecção por:
AV = (TMR − TM)/TMR. As demandas das aplicações em termos de QoS de
detecção são especificadas através de TDU , TMU e TMRL, os quais representam,
respectivamente, o tempo máximo de detecção, a duração máxima de uma falsa sus-

2Da mesma forma que as métricas TM e TMR, conforme originalmente proposto por
[Chen et al. 2002], as associações (TM , MTTR) e (TMR, MTBF ) são observadas (e calcula-
das) considerando um par de processos (monitor e monitorado).
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peita e o intervalo mı́nimo entre falsas suspeitas. A notação TDU , TMU e TMRL

é utilizada em [Chen et al. 2002], onde U e L representam, respectivamente, upper
e lower bounds. Neste artigo seguiremos este padrão de notação.

3.2. Processo de Configuração Automática

O processo de configuração automática considera a implementação de um gestor au-
tonômico (ou controlador), dito GA, o qual observa o comportamento dos heartbeats
recebidos pelo módulo básico do serviço de detecção de defeitos (planta ou elemento
gerenciado3) e, então, define, a partir dos requisitos de QoS (TDU , TMU e TMRL)
e consumo de recursos (RCU), o peŕıodo de monitoramento (�) e o timeout (rto), a
serem usados por um processo pi no monitoramento de um processo pj (ver figura 2).
Para tanto, GA executa três atividades básicas: (i) Sensoriamento do Serviço de De-
tecção e do Ambiente Computacional; (ii) Regulação do Timeout ; e (iii) Regulação
do Peŕıodo de Monitoramento.

Figure 2. Detector Autonômico

3.2.1. Sensoriamento

A atividade de sensoriamento consiste em estimar os atrasos do ambiente compu-
tacional e o desempenho do detector em termos de QoS de detecção e consumo de
recursos. Nesse sentido as estratégias utilizadas são descritas a seguir.

Sensoriamento dos atrasos do ambiente computacional. A cada heartbeat
recebido, é posśıvel mensurar o atraso de ida-e-volta (rtt) de uma mensagem de
monitoramento por rttk = rk− sk, em que sk e rk são, respectivamente, os instantes
de envio de um ”are you alive” e recebimento de um heartbeat. Perdas de mensagens
dificultam a interação entre processos do sistema e impactam diretamente na per-
cepção de um processo monitor pi, a respeito do estado de um processo monitorado
pj. Todavia, mensurar o atraso de ida-e-volta (rtt) a partir da diferença entre rk e
sk não permite que o gestor autonômico perceba o impacto provocado por perdas de
mensagens na interação entre um par de processos. Isto porque o recebimento de um
heartbeat por pi, em rk, indica apenas que pj esteve funcionando corretamente até o
instante rk−rttk/2 (aproximadamente). Sendo assim, mesmo quando pi recebe uma
mensagem de heartbeat, o mesmo não tem qualquer garantia de que pj ainda esteja
funcionando e quanto maior o intervalo de tempo decorrido desde o recebimento do
último heartbeat maior é a incerteza de pi a respeito do estado de pj.

Em um dado instante t, a duração da incerteza (uti) de pi a respeito do
estado de pj pode ser mensurada por uti(t) = t − (ru − rttu/2). Em que ru e rttu
representam, respectivamente, o instante de chegada de último heartbeat (ℎbu) e o

3Os termos planta e controlador, usados na área de engenharia de controle (ver [Ogata 1995]),
se referem, respectivamente, ao sistema a ser controlado (e.g. um motor, uma caldeira etc.) e
ao dispositivo que contém o algoritmo a ser utilizado no controle da planta. Estes conceitos são
similares aos adotados na área de sistemas autonômicos[Huebscher and McCann 2008], podendo-se
associar gestor autonômico e elemento gerenciado a controlador e planta, respectivamente.
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atraso de ida-e-volta observado entre o envio de ayau e recebimento de ℎbu. Se pi
calcula a duração da incerteza a cada instante sk, então: utik = sk − (ru − rttu/2).
Mais ainda, o atraso na interação (d) entre os processos pi e pj pode ser obtido
por: dk = ∣utik − �k−1∣. Se pj não falha e mensagens de monitoramento não são
perdidas, então dk = rttk/2, senão d crescerá proporcionalmente a � vezes o número
de heartbeats não recebidos por pi.

A magnitude do atraso de interação (d) pode ser usada como um indicativo
para a utilização dos recursos do ambiente computacional. Sendo assim, é necessário
que o gestor autonômico (GA) não apenas descubra o valor mı́nimo para d, dito dL,
mas também observe a sua máxima variação, dita j. Os valores de dL e j podem ser
estimados assumindo o menor valor de d e sua maior variação durante a execução
do detector, respectivamente. Entretanto, se as caracteŕısticas do ambiente com-
putacional mudam, é posśıvel que os valores de dL e j observados por GA também
mudem. Com isso, considera-se um fator de esquecimento f na estimativa de tais
valores. Deste modo, GA observa dL e j usando o seguinte algoritmo:

∙ defina dL0 = rtt0/2 e j0 = 0;
∙ se dLk−1 > dk então dLk = dk, senão faça dLk = f ∗ dLk−1 + (1− f) ∗ dk;
∙ em seguida, calcule vark = ∣dk−dLk ∣; e se jk−1 < vark, então jk = vark, senão

faça jk = f ∗ jk−1 + (1− f) ∗ vark;

Definir f arbitrariamente pode levar GA a realizar ajustes inadequados em �, por
conta da velocidade na variação de dL e j. Sendo assim, f foi definido a partir do
tempo máximo de detecção TDU e do atraso de interação mı́nimo observado dL por:
f = max[0, (TDU − dL)/TDU ]. Se TDU ≈ dL, então f tende a 0 (esquecimento
máximo), assim GA não memoriza os valores de dL e de j e os mesmos variarão a cada
observação. No outro extremo, se TDU >> dL, então f tende a 1 (esquecimento
nulo), significando que a atualização dos valores de dL e j não é relevante e os
mesmos serão atualizados de forma mais conservadora4.

Variações espúrias do atraso podem levar a ajustes desnecessários no peŕıodo
de monitoramento5. Deste modo, após encontrar dL e j, GA realiza uma filtragem
em d de modo a eliminar tais variações. Assim, considere dF a versão filtrada de d,
com dF0 = rtt0, então calcule: dFk = f ∗ dFk−1 + (1 − f) ∗ dk. A versão filtrada do
atraso considerando j é dada por: dJk = dFk + jk.

Sensoriamento da QoS de Detecção. O sensoriamento da QoS de detecção
consiste em estimar TD, TM e TMR. A estimativa do tempo de detecção (TD)
pode ser realizada considerando duas hipóteses distintas: (i) hipótese otimista – o
processo monitorado (pj) falha imediatamente antes de enviar um heartbeat ℎbk (i.e.
pi suspeita de pj em sk + rtok); (ii) hipótese pessimista – pj falha imediatamente
depois de enviar um heartbeat ℎbk (pi suspeita pj em sk+1 + rtok+1). O gestor
autonômico (GA), em pi, estima TD assumindo a hipótese (ii). Assim, GA pressupõe
uma falha de pj em tcrasℎk = rk−1 − rttk−1/2 e pi suspeitará de pj em tsuspectk =

4Se TDU ≈ dL, então GA não ajustará �, por outro lado, se TDU >> dL, então GA ajustará �
de modo a atender a relação de compromisso entre consumo de recursos e tempo de detecção.

5O atraso fim-a-fim depende não apenas do �, mas também do uso dos recursos de processamento
e comunicação pelas demais aplicações, o qual pode variar de forma brusca e aleatória. Dáı a
necessidade do filtro para evitar ajustes desnecessários causados por distúrbios momentâneos.
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sk + rtok. Deste modo, pode-se estimar: TDk = tsuspectk − tcrasℎk. Além disso,
a cada instante de envio s, GA calcula: TMk =

∑k
i=1 sdi/nfk e TMRk = sk/nfk.

Em que nfk e sdk são, respectivamente, o número de falsas suspeitas cometidas e a
duração da falsa suspeita em um dado instante k, com: a) sdk = 0 e nfk = nfk−1,
quando a informação de pi a respeito do estado de pj não muda ou muda de correto
para suspeito; e b) sdk = rk − (su + rtou) e nfk = nfk−1 + 1, quando a informação
de pi a respeito de pj muda de suspeito para correto. A variável su representa o
instante de envio do último ayau, para o qual um respectivo ℎbu não foi recebido
dentro do timeout de detecção rtou.

3.2.2. Regulação do Timeout

Para a detecção de defeitos, é interessante que o ajuste de timeout use preditores
de atrasos que: (a) possuam convergência rápida, de modo assimilar mais rapida-
mente as variações na magnitude dos atrasos; (b) sejam precisos, de modo a não
prejudicar o tempo de detecção; (c) não realizem subestimativas do atraso, de modo
a permitir que o detector evite falsas suspeitas. Sendo assim, o gestor autonômico
determina um valor para o timeout usando uma das estratégias dispońıveis na lite-
ratura, de modo a atender aos requisitos (a) e (b). Em seguida, estima, com base na
confiabilidade do detector, uma margem de segurança (�) de modo a minimizar a
quantidade de falsas suspeitas cometidas, com um menor prejúızo para o tempo de
detecção e atendendo ao requisito (c). Assim, sendo AV L e AVk, respectivamente, a
disponibilidade mı́nima requerida e a disponibilidade observada para o detector no
instante k, então defina �0 = 0 e rto0 = TDU/2 e a cada instante sk:

∙ AV L = (TMRL − TMU)/TMRL e AVk = (TMRk − TMk)/TMRk;
∙ obtenha errork = AV L − AVk e, então, calcule �k = �k−1 + �k−1 ∗ errork;
∙ verifique se �k < 0 e, em caso afirmativo, faça �k = 0. Em seguida, utilize

uma abordagem de ajuste de timeout existente na literatura para sugerir um
timeout rtoCk e, então, obtenha o timeout de detecção rtok = rtoCk + �k;

O algoritmo acima implementa uma estratégia de controle integral, a qual segue
o método de integração de Riemann (ver [Lima 2006]) através do somatório dos
retângulos de área �k−1 ∗ errork. Qualquer estratégia de ajuste de timeout pode ser
utilizada para sugerir rtoC .

3.2.3. Regulação do Peŕıodo

O projeto da estratégia de regulação do peŕıodo considera quatro passos: (i) caracte-
rização do consumo de recursos do ambiente; (ii) definição do problema de controle;
(iii) definição do modelo da planta; e (iv) projeto e sintonia do controlador. Estes
passos culminam no algoritmo de regulação de peŕıodo descrito no final desta seção.

(i) Caracterização do Consumo de Recursos do Ambiente. Para realizar
uma estimativa do consumo de recursos (ou utilização) do ambiente computacional
em um dado instante, GA observa o comportamento dos atrasos de ida-e-volta das
mensagens de monitoramento. Uma mensagem de monitoramento possui tamanho
fixo e precisa de rttL = 2 ∗ dL unidades de tempo para ser processada pelo ambiente
(i.e. envio de aya e recebimento de um ℎb). Se é observado um atraso de rttJ = 2∗dJ
no processamento de uma mensagem de monitoramento, então, pelo menos existiam
M = rttJ/rttL mensagens sendo processadas. Um processo pi gera apenas uma
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mensagem de monitoramento a cada intervalo �, então pelos menos Q = M − 1 [ou
Q = (rttJ−rttL)/rttL] mensagens não foram gatilhadas por pi no peŕıodo �. Em um
intervalo �, o ambiente é capaz de processar ao menos MU = �/(rttL) mensagens.
Sendo RC uma medida para o consumo de recursos, o mesmo é definido por RC =
Q/MU , ou para uma freqüência de monitoramento � = 1/�: RC = (rttJ − rttL) ∗�.

(ii) Problema de Controle. O problema de controle é regular � de modo a obter
um menor TD, usando uma fração dos recursos dispońıveis no ambiente a cada
instante. Assim, seja RCU ∈ [0, 1) a quantidade máxima de recursos que pode ser
consumida. Então, RCk é comparado a RCU e a diferença errork = RCU − RCk

é calculada6. Quando errork > 0, a utilização está abaixo do limite especificado,
logo � é incrementado para permitir uma detecção mais rápida. Se errork < 0, a
utilização está acima do limite desejado, logo � é decrementado.

(iii) Modelo Matemático da Planta. Do ponto de vista de GA, o módulo básico
de detecção de defeitos representa a planta3, ver figura 2. O modelo matemático da
planta pode ser escrito em termos de equações diferenciais por ∂RC/∂� = rttJ−rttL.
Para o projeto do controlador, é interessante que tal modelo seja representado usando
funções de transferência7 descritas através da transformada Z[Ogata 1995]. Para
tanto, inicialmente, pressupõe-se que a diferença rttJ − rttL é constante, o que será
contornado mais adiante, uma vez que os parâmetros do controlador variarão em
função de tal diferença. Sendo assim, a variação de RC em função da variação de �
é uma constante. Deste modo, a função de transferência da planta pode ser descrita
como uma função step[Ogata 1995] com amplitude igual a rttJ − rttL. Uma vez que
o efeito da escolha de � no instante k− 1 só será percebida em RC no instante k, a
função de transferência pode ser descrita por: P (z) = (rttJ − rttL)/(z − 1).

(iv) Projeto e Sintonia do Controlador. O gestor autonômico utiliza um con-
trolador P [Hellerstein et al. 2004], com função de transferência C(z), no qual a ação
de controle (variação de �) é proporcional ao desvio entre o valor desejado (RCU) e
o valor obtido (RC) para o consumo de recursos, ou seja ∂� = Kp ∗ (RCU −RCk),
ou C(z) = Kp. A sintonia do controlador diz respeito a encontrar o valor de Kp de
modo a atender aos seguintes requisitos[Hellerstein et al. 2004]: estabilidade; pre-
cisão; tempo de convergência (settling time); e máximo sobre-sinal (overshoot)8.
Uma vez que, o comportamento do ambiente muda, os requisitos de desempenho
do controlador não podem ser garantidos. Além disso, o projeto do controlador
considera a escolha de intervalos fixos de tempo, dito peŕıodo de amostragem (�),
nos quais o controlador observa o valor do consumo de recursos e então atua sobre
a freqüência de monitoramento de falhas. Tais peŕıodos de amostragem também
não podem ser garantidos uma vez que a observação de RC em um dado instante
depende do tempo de ida-e-volta de uma mensagem de monitoramento. Mais ainda,

6Uma referência mais intuitiva para o regulador de peŕıodo seria usar TDU . Entretanto, como
TDU refere-se ao pior desempenho esperado, utiliza-se o mesmo como limitador para � e passa-se
a controlar o consumo de recursos para administrar o conflito entre TD e o consumo de recursos.

7i.e. um modelo matemático para a relação entre entrada e sáıda de um sistema[Ogata 1995].
8Um sistema é dito estável se para uma entrada limitada produz uma sáıda limitada e é dito pre-

ciso se consegue minimizar o erro entre a resposta desejada e a obtida (Steady-state error). O tempo
de convergência (Ks) representa o tempo que o sistema leva para atingir o estado desejado. O má-
ximo sobre-sinal (Mp) é a diferença máxima entre sáıda desejada e a obtida [Hellerstein et al. 2004].
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a transformada Z, somente é válida se � é fixo, portanto, qualquer análise utilizando
funções de transferência em Z também não serão válidas. Sendo assim, pressupõe-
se uma configuração inicial do controlador para atender a cada um dos requisitos
de desempenho do controle e em seguinda utiliza-se uma lei de adaptação para o
ganho Kp de modo a atender ao menos o requisito de estabilidade. Com isso, para
a configuração inicial do controlador, observa-se a função de transferência em malha
fechada definida por[Ogata 1995]: Fr(z) = C(z) ∗ P (z)/[1 + C(z) ∗ P (z)]. A esta-
bilidade é garantida se 1 + C(z)P (z) = 0, isto é: z − 1 + Kp ∗ (rttJ − rttL) = 0.
Usando a técnica de localização dos pólos em malha fechada[Hellerstein et al. 2004]
e definindo um máximo sobre-sinal Mp = 1−RCU , é posśıvel calcular: Kpk = 1, se
rttJk = rttL, ou Kp = RCU/(rttJk − rttLk ), se rttJk > rttL.

Algoritmo de Regulação de Peŕıodo. Finalmente, o algoritmo de regulação do
peŕıodo é descrito a seguir. A cada instante sk:

∙ calcule Kpk, obtenha errork = RCU−RCk e calcule �k = �k−1+Kp∗errork;
∙ se �k < �L, então �k = �L, ou se �k > �U , então �k = �U ; faça �k = 1/�k;

Em que �L e �U são as freqüências de monitoramento mı́nima e máxima, as quais
são calculadas por: �L = 1/max[dL, (TDU − dL)] e �U = 1/dL.

4. Avaliação de Desempenho
Descrição do Ambiente de Simulação. Os experimentos foram realizados
em um ambiente simulado com o aux́ılio do pacote Matlab/Simulink/TrueTime
1.5 [Henriksson and Cervin 2003]. Tal ambiente possui três computadores, ditos c1,
c2 e c3, conectados através de uma rede Switched Ethernet com taxa nominal de
transferência de 10Mbps, buffer de 1MB e em caso de buffer overflow mensagens
são descatadas. O processo em c1 monitora defeitos do processo em c2. Em c3, um
processo é utilizado para gerar rajadas aleatórias de trafego na rede. Para tanto, tal
processo é ativado periodica e continuamente. A cada ativação, tal processo escolhe
um valor aleatório v ∈ [0, 1]. O valor v é comparado a um fator de consumo de
banda BW ∈ [0, 1] e se v < BW , então c3 envia uma mensagem para c1. Dentro de
uma janela de observação de 1s, o total de mensagens geradas por c3 representa uma
ocupação de banda de ≈ BW ∗ 100%. A cada janela de tempo de 1s, BW é incre-
mentado em 0, 1 e retorna a zero quando BW > 0, 9. O algoritmo executado em c3
permite que os detectores sejam avaliados sob diferentes condições de carga. Por fim,
todas as mensagens possuem tamanho fixo de 1518 bits e as simulações consideram
um tempo simulado de 40s, o que representa ≈ 105 mensagens de monitoramento.

Métricas de Desempenho. O desempenho dos detectores foram verificados consi-
derando as métricas TD, TM , TMR e AV . Além disso, considera-se a taxa de falsas
suspeitas (SR) cometidas, a qual é obtida dividindo o número de falsas suspeitas
(nf) pelo número total de predições realizadas pelo detector.

Configuração dos Detectores. O desempenho do detector autonômico
(AℱD) proposto é verificado comparando-o com o detector adaptativo (AD) de
[Jacobson 1988]. Nas comparações, consideram-se duas configurações para AD, as
quais usam peŕıodo de monitoramento fixo e equivalentes a 1ms e 5ms, respecti-
vamente. AℱD foi configurado da seguinte forma: RCU = 0, 5; e TDU = 50ms,
TMU = 1ms e TMRL = 10000ms (ver seção 3.2). Além disso, AℱD encapsula o
algoritmo de [Jacobson 1988] na regulação do timeout(ver seção 3.2.2).
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Resultados Obtidos. As figuras de 3 a 7 apresentam o desempenho dos detec-
tores de defeitos em termos das métricas de desempenho consideradas. Em termos
do tempo de detecção, figura 3, o detector adaptativo com � = 1ms (AD{1ms})
apresenta baixos tempos de detecção para baixas condições de carga, mas eleva dras-
ticamente TD quando considerado cenários com cargas maiores que ≈ 70%. Observe
que AD{1ms} consome ≈ 30, 36% da banda, significando que, nos intervalos [7s, 9s],
[17s, 19s], [27s, 29s] e [37s, 39s], a utilização é maior que 100% (o que justifica os
picos nos valores de TD observados em tais intervalos para tal detector). O detec-
tor adaptativo com � = 5ms (AD{5ms}), por sua vez, possui tempos de detecção
muito próximo ao valor do seu peŕıodo de monitoramento. O detector autonômico
(AℱD) possui tempo de detecção que variam entre 1, 5ms e 7, 0ms dependendo da
carga, apresentando em média TD < 4, 5ms. Em termos da duração das falsas

Figure 3. Desempenho em Termos do Tempo de Detecção

suspeitas, figura 4, com exceção AD{1ms}, o qual apresentou TM na ordem de
10−1ms, todos os demais apresentaram TM na ordem de 10−2ms. Nesta métrica,
AℱD obteve o melhor desempenho. Em termos da taxa de falsas suspeitas, figura

Figure 4. Desempenho em Termos da Duração da Falsa Suspeita

5, AℱD apresenta as menores taxas de falsas suspeitas. As diferentes configurações
de AD apresentam, na maioria dos casos, taxas de falsas suspeitas superiores 0, 08,
o que significa um desempenho médio 20 vezes pior que aquele obtido por AℱD.
Em termos do intervalo entre falsas suspeitas, figura 6, os valores de TMR estabi-
lizam em 6, 85ms e 55, 32ms para AD{1ms} e AD{5ms}, respectivamente. Para
AℱD, por outro lado, TMR cresce linearmente. Sendo que, após uma rajada de
falsas suspeitas o mesmo estabiliza em 142, 8ms. As rampas apresentadas no grá-
fico do detector autonômico indicam que o mesmo leva mais tempo para cometer
falsas suspeitas. Por fim, a figura 7 apresenta o comportamento dos detectores em
termos de AV . A disponibilidade de AD{1ms} decai com o tempo, estabilizando
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Figure 5. Desempenho em Termos da Taxa de Falsas Suspeitas

Figure 6. Desempenho em Termos do Intervalo entre Falsas Suspeitas

em algo em torno de 0, 86. Para AD{5ms}, a disponibilidade finaliza o experimento
oscilando em algo em torno de 0, 9991. AℱD possui desempenho médio em termos
desta métrica um pouco melhor, ficando em algo em torno de 0, 9998. Nas figuras

Figure 7. Desempenho em Termos da Disponibilidade do Serviço de Detecção

4, 5, 6 e 7, observa-se uma queda de QoS para AℱD, em 35s. Isto porque, neste
ponto, AℱD está com � mı́nimo e decrescendo (verifique a figura 3), chegando ao
ponto de interferência máxima (menor �), até o ponto em que o peŕıodo estabiliza e
começa a aumentar como indicam os gráficos no fim da curva.

5. Considerações Finais

As propostas de detecção de defeitos em sistemas distribúıdos existentes não supor-
tam a configuração automática do detector a partir de métricas de QoS. Entretanto,
quando as caracteŕısticas do ambiente computacional são desconhecidas e podem
mudar, a auto-configuração se torna uma habilidade fundamental para atender à
relação de compromisso entre os requisitos de tempo de resposta e disponibilidade.
Implementar a habilidade de auto-configuração requer a modelagem do comporta-
mento dinâmico do sistema distribúıdo, o que se apresenta como um desafio, uma
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vez que, na maioria dos ambientes abertos, é muito dif́ıcil caracterizar tal compor-
tamento através de distribuições de probabilidades espećıficas. Neste sentido, este
artigo apresentou, de forma inédita, o projeto e implementação de um detector ba-
seado em teoria de controle e com habilidade de configurar, de forma dinâmica,
o peŕıodo de monitoramento e o timeout de detecção em função de restrições de
QoS definidas pelo usuário. O uso da teoria de controle, neste contexto, permitiu
suplantar as imprecisões decorrentes da modelagem do comportamento dinâmico.

As avaliações realizadas, através de simulação, verificaram o desempenho do
detector em função da taxa de falsas suspeitas, tempo de detecção, disponibilidade,
intervalo entre falsas suspeitas e duração das falsas suspeitas. Tais métricas nos
permitiram avaliar quão rápido e preciso são as detecções realizadas em diferen-
tes cenários de carga nos ambientes computacionais. Mesmo sem haver trabalhos
correlatos para uma comparação direta de desempenho, as avaliações consideraram
comparações com um detector adaptativo dispońıvel na literatura e configurado (de
forma estática) com peŕıodos de monitoramento diferentes. Além da capacidade
do ajuste automático do peŕıodo de monitoramento para cumprir a QoS acordada,
as avaliações mostraram que o desempenho de nossa abordagem autonômica nunca
é inferior ao do detector avaliado. Os experimentos consideram um detector au-
tonômico constrúıdo de modo a encapsular um detector adaptativo com o algoritmo
de predição de [Jacobson 1988], entretanto, qualquer detector adaptativo pode ser
encapsulado em nossa abordagem. Outros experimentos foram realizados conside-
rando o detector adaptativo de [Bertier et al. 2003] e os resultados foram similares9.
As avaliações foram realizadas para redes locais, t́ıpicas de aplicações como cluster
computing. Para trabalhos futuros pretendemos estender nossa avaliação para cená-
rios WAN e aplicar os mecanismos avaliados num gestor de aplicações autonômicas
em desenvolvimento no LaSiD [Andrade and Macêdo 2009].
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RedesÓpticas Senśıveisàs Limitações da Camada F́ısica.
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Abstract. Traditional protection schemes guarantees 100% reliability in case of
single link failure while differentiated reliability provides a granular protection
scheme. Moreover, if the signal quality in a path is below acceptable values, a
path cannot be used by incoming requests for lighpath establishment. Therefore,
the signal quality needs to be checked by the routing and wavelength assignment
algorithm (RWA). This paper investigates the provisioning of shared path pro-
tection with differentiated reliability scheme under Polarized Mode Dispersion
(PMD), Amplified Spontaneous Emission (ASE) and crosstalk impairments. The
efficacy of the algorithm proposed is compared to that of its impairment unaware
counterpart.

Resumo. O amadurecimento da tecnologia WDM possibilitou um grande au-
mento nas taxas de transmissão sobre fibra. Mecanismos de proteção tornaram-
se, consequentemente, mais importantes, pois uma falha leva a perdas de um
volume muito grande de dados. As técnica de proteç̃ao tradicionais garantem
que 100% das conexões estabelecidas possam ser recuperadas em caso de falha
de enlacéunico, ao custo de alto nı́vel de redund̂ancia. Entretanto, os usuários
do serviço nem sempre estão dispostos a pagar muito mais por esse requisi-
tos, dado que possuem diferentes necessidades de confiabilidade. Este artigo
introduz um novo algoritmo de proteção por caminho compartilhado com dife-
rentes ńıveis de confiabilidade, a fim de atender uma diversidade de requisitos
dos usúarios. As limitaç̃oes da camada fı́sica s̃ao abordadas na formulação do
problema; considera-se os efeitos fı́sicos ASE, PMD e diafonia (crosstalk). O
algoritmo propostóe avaliado atrav́es de simulaç̃ao.

1. Introdução

A tecnologia de multiplexação por comprimento de onda (Wavelength Division
Multiplexing - WDM) permitiu um desenvolvimento sem precedentes nas transmissões
ópticas. A grande quantidade de banda passante disponı́vel passou a ser dividida em uma
série de canais independentes e não sobrepostos transmitidos de forma simultânea em
uma mesma fibra. Isto permitiu que a banda passante pudesse ser utilizada de forma muito
mais eficiente, e uma fibra capaz de transmitir poucos gigabits por segundo, passou a ter
capacidade da ordem de terabits por segundo. Esse avanço, permitiu o surgimento de um
elevado número de novos serviços com demandas por altas taxas de transmissão, tornando
o uso de redes ópticas ainda mais vantajoso, sobretudo para as redes de núcleo. Por outro
lado, as transmissões precisaram ser mais confiáveis, uma vez que a ocorrência de uma
falha leva a grandes perdas de pacotes. Em consequência, mecanismos de proteção vem
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sendo desenvolvidos para permitir a continuidade das transmissões em eventuais falhas
dos enlaces.

Nas redes WDM em malha, a proteção pode ser efetuada em nı́vel de caminho ou
de enlace (link). Em nı́vel de caminho, a proteção é realizada através da atribuição de
caminhos de proteção fim-a-fim a serem usados para redirecionar o tráfego em caso de
falha. O problema de roteamento e alocação de comprimento de onda (RWA) define quais
comprimentos de onda devem ser usados por um caminho óptico, consequentemente, o
esquema de proteção desejado deve ser orientado a alocação de comprimento de onda.
A proteção em nı́vel de caminho pode se dar de duas formas: compartilhada e dedicada
[Ramamurthy et al. 2003]. Na proteção compartilhada, o comprimento de onda de um
caminho de proteção pode ser usado por diversos caminhos primários associados, dado
que estes não possuam qualquer enlace comum. Na proteção por caminho dedicado, cada
caminho primário está associado a um caminho de proteção. A proteção por caminho
compartilhado utiliza recursos de forma mais eficiente, uma vez que não exige caminhos
de proteção exclusivos.

Os métodos de proteção tradicionais têm como requisito 100% de confiabilidade
no caso de falhas únicas de enlace, ou seja, todas as conexões prejudicadas por uma
falha devem ser recuperadas. Esta técnica apresenta um custo muito alto, pois, em geral,
o dobro de recursos ou mais são necessários para garantir este requisito. No entanto,
o custo-benefı́cio deste esquema de proteção não é interessante para todos os usuários,
dado que nem todos estão dispostos a ter o custo elevado para se recuperar de eventuais
falhas. Para outros usuários, tais como instituições financeiras, 100% de confiabilidade é
imprescindı́vel.

Trabalhos anteriores estudaram a diferenciação da proteção. Em [Rosa et al. a,
Rosa et al. b], propõe-se uma proteção por caminho compartilhado do tipo melhor esforço.
Permite-se que um comprimento de onda seja compartilhado por dois caminhos primários
diferentes, e, na ocorrência de uma falha, recuperam-se tantos caminhos primários quanto
forem possı́vel. Em [Shao et al. 2008], a idéia é semelhante, entretanto, a proteção pos-
sui restrições do tipo SRLG (Shared-Risk Link Group). Algoritmos de proteção com
confiabilidade diferenciada (Differentiated in Reliability- DiR) [Fumagalli et al. 2002,
Tacca et al. 2003], permitem que conexões não sejam 100% protegidas, considerando-se
que caminhos com menor probabilidade de falha devem fazer menor uso de recursos.

Além da confiabilidade obtida com proteção, deve-se levar em consideração a
degradação do sinal, a fim de se prover serviços de qualidade. Em redes WDM, a rege-
neração do sinal resultante da conversão opto-eletro-óptica (O-E-O) tem um custo muito
alto, e, por este motivo, manter o sinal no domı́nio óptico é preferı́vel. Embora a fi-
bra ótica tenha boas caracterı́sticas fı́sicas, ela não é perfeita e pode degradar o sinal,
ao longo do caminho da origem para o destino. Nas redes transparentes, em cadaOpti-
cal Cross Connect(OXC), o sinal é transferido da porta de entrada à porta de saı́da sem
passar pelo domı́nio eletrônico, o que leva a um aumento progressivo das deficiências
nas transmissões [Huang et al. 2005]. As limitações da camada fı́sica podem deteriorar o
sinal até nı́veis inaceitáveis causando o bloqueio dos pedidos de estabelecimento de ca-
minhos ópticos. Assim, a avaliação da degradação do sinal deve ser realizada antes do
estabelecimento de um caminho óptico. Em outras palavras, o roteamento e a alocação de
comprimento de onda tem de considerar a degradação do sinal ao longo de um caminho.
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Neste artigo, propõe-se um novo algoritmo de proteção porcaminho comparti-
lhado com diferentes nı́veis de confiabilidade, a fim de que seja possı́vel atender a uma
diversidade de requisitos de proteção. O algoritmo considera as limitações da camada
fı́sica, a fim de que os serviços prestados possuam uma boa qualidade de sinal, tratando
das degradações geradas pelos efeitos de Emissão Espontânea Amplificada (Amplified
Spontaneous Emission- ASE), Dispersão por Modo de Polarização (Polarization Mode
Dispersion- PMD) e Crosstalk intracanal. Estes efeitos foram considerados os mais im-
portantes de acordo com sugestão feita pelo IETF [Strand and Chui 2005].

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2, apresenta-se o mo-
delo de rede adotado. Na Seção 3, detalha-se os efeitos degradantes considerados. Na
Seção 4, introduz-se o novo algoritmo, e na Seção 5 seu desempenho é avaliado. Por fim,
a Seção 6 conclui o artigo.

2. Modelo de Rede

O modelo de rede, ilustrado pela Figura 1, assume a existência de fibras de longa
distância, o que, por sua vez, torna necessário a utilização de amplificadores ao longo
do caminho. Neste modelo, utilizam-se amplificadores EDFA (Erbium-Doped Fiber Am-
plifier), devido ao seu bom desempenho em redes de longa distância e de alta veloci-
dade (superior a 10 Gb/s). Os amplificadores são colocados a cada 82 km. Cada trecho
de amplificação inclui 70 km de fibra monomodo padrão (SSMF), com atenuação de
0,2 dB/km. A dispersão cromática é compensada por 12 km de fibras compensadoras
de dispersão (DCF), que tem atenuação de 0,5 dB/km. As atenuações de um trecho de
amplificação são compensadas exatamente pelos EDFAs.

Figura 1. Modelo de rede

A Figura 2 ilustra a arquitetura de um nó WRN (wavelength routing node) cons-
tituı́do por comutadores, receptores e transmissores [Ramamurthy et al. 1999]. Após pas-
sar pelo demultiplexador, o sinal segue para um comutador WRS (wavelength-routing
switches), para em seguida sofrer multiplexação. Os sinais que sofreram demultiplexação
e que possuem o mesmo comprimento de onda seguem para um mesmo comutador, que
roteia o sinal e o encaminha para um multiplexador. Estes, por sua vez, combinam sinais
de todos os comprimentos de onda e enviam o sinal combinado para a porta de saı́da.
Existem tantas opções de comutadores quantos comprimentos de ondas um WRN pode
suportar. Os componentes incluem um par de amplificadores EDFA, além de intercepta-
dores em ambos os lados do WRN. O par de EDFAs compensa exatamente a atenuação
sofrida pelo sinal devido aos componentes do WRN.
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Figura 2. Arquitetura de um n ó WRN

3. Efeitos Degradantes do SinaĺOptico
Para permitir que o sinal siga seu curso através dos nós intermediários e através de

longos segmentos de fibra, os comutadores nos nós intermediários empregam comutação
passiva, o que acarreta perdas no sinal. Em redes ópticas transparentes, a eliminação dos
benefı́cios da conversão O-E-O implica em degradação do sinal. A perda progressiva
ao longo dos caminhos ópticos requer o uso de amplificadores. Os OXCs e amplifica-
dores introduzem efeitos degradantes, causando deterioração do sinal que pode produzir
uma taxa de erro de bit (BER) inaceitável no nó destino. Os efeitos podem ser classi-
ficados como linear ou como não-linear. Efeitos lineares são independentes da potência
do sinal. Os efeitos lineares mais importantes são: Dispersão por Modo de Polarização
(PMD), Emissão Espontânea Amplificada (ASE) e diafonia. ASE é produzido durante a
amplificação do sinal. A geração de diafonia ocorre quando dois ou mais sinais de mesmo
comprimento de onda atravessam um comutador. Exemplos de efeitos não-lineares são:
modulação de fase cruzada, auto-modulação de fase e mistura de quatro ondas. Os efeitos
não-lineares não são considerados pois o modelo adotado admite OSNR de10−9. Para
modelos mais restritivos, com OSNR de10−12, tais efeitos devem ser considerados.

O efeito PMD torna-se o efeito mais limitante com o aumento da taxa de trans-
missão superior 10 Gb/s. O impacto do PMD sobre a transmissão [Huang et al. 2005] é
dado por:

B ∗

√

√

√

√

M
∑

k=1

D
2

PMD(k) ∗ L(k) ≤ δ (1)

onde M é o número de nós intermediários, B é a taxa de transmissão de bits,DPMD(k) é
o parâmetro PMD no trecho de fibrak eL(k) e o seu comprimento. A tolerância ao
PMD é dada pelo fator de alargamento do pulso (δ), o qual deve ter um valor inferior a
10% do slot de tempo de um bit. Uma vez que fibras diferentes possuem valores diversos
para o parâmetro PMD, essa restrição depende das caracterı́sticas das fibras constituintes
do caminho. Por motivos de simplicidade, assumem-se valores iguais paraDPMD.

Os ruı́dos provocados pelos efeitos ASE e diafonia propagam-se com o sinal pelo
caminho óptico, desde a origem até o destino. O efeito cumulativo destes dois fenômenos
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deteriora a qualidade do sinal, diminuindo a razão sinal-ruı́do, possivelmente a valores
inaceitáveis.

Tendo verificado que a dispersão PMD apresenta nı́veis aceitáveis, a razão sinal-
ruı́do óptica (OSNR) pode ser então calculada. A potência do ruı́do ASE é dada por
[Cardillo et al. 2005]:

PASE = 2 ∗ ηsp ∗ (G− 1) ∗ h ∗ f (2)

ondeηsp é o fator de emissão espontânea do EDFA,G é seu ganho,h é a constante de
Planck ef a freqüência de operação.

O efeito diafonia é dado por [Ramamurthy et al. 1999]:

Pxt =
J

∑

j=1

Xsw ∗ Pin(j) (3)

ondeXsw é a razão de diafonia ePin(j) é a potência dos sinais de mesmo comprimento
de onda em um comutador eJ é o número total de fontes de diafonia.

Tendo calculado as intensidades dos ruı́dos, pode-se, então, verificar se o valor
obtido para OSNR encontra-se dentro de limites aceitáveis. Para um valor de OSNR de
7.4 db, a taxa de erro de bits (BER) equivalente é de10−9.

A Tabela 1 apresenta os parâmetros usados neste artigo, amplamente adotados em
estudos na literatura [Ramamurthy et al. 1999, Huang et al. 2005].

Tabela 1. Par âmetros usados na simulaç ão

Parâmetro Valor
Taxa de Bits por Canal 10 Gbps

Largura de Banda 70 GHz
Comprimentos de onda Centrado em 1548 nm, separação 0.8nm

Número de canais na fibra 16
Potência do Sinal por Canal 1 mW

Razão de Crosstalk do Switch -25 db
Atenuação do Multiplexador -4 db

Atenuação do Demultiplexador -4 db
Atenuação do Switch -8 db

Atenuação do Interceptador -1 db
Ganho do EDFA de entrada nos OXCs 12 db
Ganho do EDFA de saı́da nos OXCs 6 db

Ganho dos EDFAs inline 20 db
Parâmetro PMD 0.1ps/(km)

1/2

OSNR mı́nimo 7.4 db

4. Algoritmo de Proteção por Caminho Compartilhado com Diferentes
Nı́veis de Confiabilidade

Nesta seção, introduz-se um novo algoritmo para estabelecimento de caminhos
ópticos em redes com proteção com diferentes nı́veis de confiabilidade. Serão apre-
sentadas duas versões: uma para redes ideais, nas quais as limitações da camada fı́sica
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são desconsideradas; e uma versão sensı́vel aos efeitos degradantes, que são levados em
consideração no momento da escolha de um novo caminho óptico.

O algoritmo é baseados na abordagem de melhor esforço [Rosa et al. a]. Nesta
técnica, dois caminhos primários não-disjuntos podem compartilhar comprimentos de
onda de proteção. No momento em que uma falha ocorre, são recuperados tantas cha-
madas quanto possı́veis. Assim, ao final do processo de restauração, parte das chamadas
que sofreram com a falha é recuperada, e outra parte permanece com seus serviços inter-
rompidos. A razão entre caminhos não recuperados e o total de chamadas pertencentes a
um enlace falho é denominada razão de vulnerabilidade.

O novo algoritmo de proteção proposto busca limitar o compartilhamento de com-
primentos de onda introduzido pela abordagem do melhor esforço. Na técnica apresentada
em [Rosa et al. a], um comprimento de onda pode ser compartilhado por tantos caminhos
primários quanto se queira, o que leva a uma razão de vulnerabilidade alta. Já em um
algoritmo de proteção por caminho compartilhado tradicional, a razão de vulnerabilidade
é zero, uma vez que em caso de falha todas as chamadas são recuperadas. O novo al-
goritmo busca uma alternativa a estas duas propostas. Limitando-se o compartilhamento
dos comprimentos de onda, consegue-se razões de vulnerabilidade não tão altas quando a
abordagem em [Rosa et al. a] é adotada, e nem tão baixa quando a obtida por algoritmos
tradicionais, permitindo, assim, atender a clientes com necessidades diversas.

Leva-se em consideração, adicionalmente, as limitações da camada fı́sica, a fim
de que se possa comparar o desempenho do algoritmos em redes nas quais os efeitos
degradantes do sinal são relevantes. Adota-se, também, a abordagem apresentada em
[Rosa et al. a], que faz uso de um modelo de RWA hierárquico. Os algoritmos consistem
de duas etapas distintas: na primeira, busca-se um caminho óptico na camada de rede, da
mesma forma que se faz em algoritmos tradicionais insensı́veis às limitações da camada
fı́sica; na segunda, faz-se a verificação da qualidade de transmissão deste caminho óptico.
No processo de verificação, obtém-se, inicialmente, uma estimativa da qualidade do sinal.
Caso o valor obtido para a qualidade estimada seja aceitável, o caminho óptico pode
ser estabelecido; caso contrário uma nova rota deve ser calculada. Se, após uma busca
exaustiva, nenhuma rota for encontrada, a conexão é bloqueada.

Nas próximas subseções, descreve-se o novo algoritmo. Na Subseção 4.1, o al-
goritmo é descrito para redes ideais, insensı́veis às limitações da camada fı́sica, e na
Subseção 4.2, os efeitos degradantes do sinal são considerados. O formalismo ado-
tado na descrição considera a seguinte notação: dada uma topologia baseada em ca-
madasWw(N,L), onde cada uma das camadas representa um comprimento de ondaw,
w = 1, 2, ...,W em uma topologia fı́sicaT (N,L). N é o conjunto de nós, eL o con-
junto de enlaces. Todas as camadas da topologiaWw(N,L) assumem, inicialmente, o
mesmo valor da topologia fı́sicaT (N,L), e o roteamento é baseado nestes grafos auxili-
ares. O algoritmo opera sobre um nı́vel de confiabilidade constanteC. Comprimentos de
onda utilizados como caminho de proteção estão associados com um nı́vel de comparti-
lhamentoS, correspondente ao número de caminhos primários que utilizam o canal para
proteção.
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4.1. Algoritmo SPP com Ńıveis de Compartilhamento

Entrada: A topologiaT (N,L), o estado da redeWw(N,L), w = 1, 2, ...,W , o
nı́vel de confiabilidadeC e uma requisição de conexãoR(origem, destino):

1. Inicializar o procedimento pelo primeiro comprimento de onda,w = 1;
2. Aplicar o algoritmo do menor caminho, a fim de se achar um caminho primário

Pw emWw(N,L). Se nenhum caminho for encontrado, façaw = w + 1, e repita
este procedimento para a próxima camada até que se possa encontrar um cami-
nho. Caso seja encontrado um caminho, façaλ = w; caso contrário, bloqueie a
chamada e siga ao passo 7;

3. FaçaT ′(N,L) = T (N,L) − Pw, produzindo um novo conjunto de camadas
W

′

w′(N,L) derivado deT ′(N,L);
4. Inicializarw′ = 1;
5. Aplicar o algoritmo do menor caminho a fim de achar um caminho de proteção

compartilhadoBw′ emW
′

w′(N,L), tal que todos os enlaces ao longo deste cami-
nho possuamS < C. Se nenhum caminho for encontrado, façaw

′ = w
′ + 1, e

repita este procedimento para a próxima camada até que se possa encontrar um
caminho. Caso seja encontrado, façaλ

′ = w
′; caso contrário, siga ao passo 2.;

6. Aceite a chamada, atualizeWλ (colocando os enlaces dePλ em modo ocupado),
atualizeWλ′ (colocando os enlaces deBλ′ em modo proteção), e, por fim, faça
S = S + 1 para cada enlace deB′

λ;
7. Pare o procedimento

O pseudocódigo deste algoritmo é apresentado no Algoritmo 1:

Algoritmo 1 Algoritmo para redes ideais
1: for w = 1 atéW do
2: Pw ⇐ shortestPath(T, w)
3: if existe(Pw) then
4: T

′ ⇐ topologiaDisjunta(T, Pw)
5: T

′ ⇐ limitarCompartilhamento(T ′
, C)

6: for w′ = 1 atéW do
7: Bw′ ⇐ shortestPath(T ′

, w
′)

8: if existe(Bw
′) then

9: setupLightpath(Pw, Bw′)
10: atualizarCompartilhamento(Bw′ )
11: end if
12: end for
13: end if
14: end for

4.2. Algoritmo SPP com Ńıveis de Compartilhamento Senśıvel às Limitações da
Camada F́ısica

Na versão sensı́vel às limitações da camada fı́sica, procede-se de forma seme-
lhante ao proposto em [Rosa et al. a]. Assim que um caminho primário é encontrado,
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faz-se uma estimativa da qualidade do sinal, e apenas se os nı́veis de degradação estive-
rem dentro de limites aceitáveis é que se busca um caminho de proteção, que também
deve ter a qualidade de sinal testada para a aceitação da conexão.

O algoritmo pode ser descrito da seguinte forma:

Entrada: A topologiaT (N,L), o estado da redeWw(N,L), w = 1, 2, ...,W , o
nı́vel de confiabilidadeC e uma requisição de conexãoR(origem, destino):

1. Inicializar o procedimento pelo primeiro comprimento de onda,w = 1;
2. Aplicar o algoritmo do menor caminho, a fim de se achar um caminho primário

Pw emWw(N,L). Se nenhum caminho for encontrado, façaw = w + 1, e repita
este procedimento para a próxima camada até que se possa encontrar um cami-
nho. Caso seja encontrado um caminho, façaλ = w; caso contrário, bloqueie a
chamada e siga ao passo 9;

3. Obtenha uma estimativa da qualidade do caminhoPλ. Caso o lightpath não seja
viável volte ao passo 2;

4. FaçaT ′(N,L) = T (N,L) − Pw, produzindo um novo conjunto de camadas
W

′

w′(N,L) derivado deT ′(N,L);
5. Inicializarw′ = 1;
6. Aplicar o algoritmo do menor caminho a fim de achar um caminho de proteção

compartilhadoBw′ emW
′

w′(N,L), tal que todos os enlaces ao longo deste cami-
nho possuamS < C. Se nenhum caminho for encontrado, façaw

′ = w
′ + 1, e

repita este procedimento para a próxima camada até que se possa encontrar um
caminho. Caso seja encontrado, façaλ

′ = w
′; caso contrário, siga ao passo 2;

7. Obtenha uma estimativa da qualidade do caminhoBλ′ . Caso o lightpath não seja
viável façaw′ = w

′ + 1 e volte ao passo 6;
8. Aceite a chamada, atualizeWλ (colocando os enlaces dePλ em modo ocupado),

atualizeWλ′ (colocando os enlaces deBλ′ em modo proteção), façaS = S + 1
para cada enlace deBλ′ , e, por fim, atualize os ruı́dos gerados porPλ;

9. Pare o procedimento

O pseudocódigo deste mecanismo é apresentado no Algoritmo 2:

5. Avaliação de Desempenho

Avalia-se, nesta seção, o desempenho do algoritmo proposto em suas duas versões
(sensı́vel e insensı́vel aos efeitos degradantes do sinal), por meio de simulação.

A eficácia do algoritmo foi aferida em duas topologias diferentes: a NSFNET,
com 16 nós e 25 enlaces; e a USA Network, com 24 nós e 43 enlaces; as Figuras 3(a) e
3(b) ilustram, respectivamente estas topologias.

As medidas de interesse aferidas são a probabilidade de bloqueio e a razão de vul-
nerabilidade. A primeira determina a proporção de chamadas que não podem ser aceitas
em virtude da falta de recursos na rede, ou da qualidade inaceitável estimada para o sinal
dos caminhos ópticos que interligam origem e destino. A segunda medida é uma razão
entre chamadas que não podem ser recuperadas e o total de chamadas que tiveram seu
serviço interrompido por uma falha de enlace. Essa medida expressa o nı́vel de confiabi-
lidade de um caminho de proteção.
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Algoritmo 2 Algoritmo sensı́vel às limitações da camada fı́sica
1: for w = 1 atéW do
2: Pw ⇐ shortestPath(T, w)
3: if temQualidadeMinima(Pw) then
4: T

′ ⇐ topologiaDisjunta(T, Pw)
5: T

′ ⇐ limitarCompartilhamento(T ′
, C)

6: for w′ = 1 atéW do
7: Bw′ ⇐ shortestPath(T ′

, w
′)

8: if temQualidadeMinima(Bw′ ) then
9: setupLightpath(Pw, Bw′)

10: atualizarCompartilhamento(Bw′ )
11: end if
12: end for
13: end if
14: end for

(a) NSFNET (b) SPPIARP

Figura 3. Topologias usadas

O cenário utilizado nas simulações considera tráfego dinâmico com chegadas re-
gidas por processo de Poisson. A duração das chamadas (holding time) é dada por uma
distribuição exponencial de média 1, e, dessa forma, a carga submetida a rede é igual a
taxa de chegadas. Considera-se um esquema de falhas de enlace único, no qual admite-se
que apenas um enlace esteja em falha em um determinado instante do tempo. Para que
um novo evento de falha possa ocorrer, é necessário que o anterior seja corrigido. Os re-
sultados obtidos possuem intervalo de confiança largura igual a 1% do valor médio e um
nı́vel de confiança igual a 95%. O método das replicações independentes foi empregado
para se derivar os intervalos de confiança. Em cada uma das simulações, foram geradas
106 chamadas.

A Figura 4 apresenta o desempenho do algoritmo proposto em redes ideais, tendo
como base a topologia da rede NSFNET para simulações. Seis nı́veis de compartilha-
mento são mostrados nos dois gráficos: 1, 4, 7, 10, 13 e 16. O nı́vel 1 aceita que apenas um
caminho primário refira-se a um enlace de proteção, e, portanto, trata-se de proteção de-
dicada, enquanto que o nı́vel 16 permite que até 16 caminhos primários compartilhem um
caminho de proteção, correspondendo a proteção compartilhada com polı́tica de melhor
esforço. Os nı́veis restantes são valores intermediários, e podem ser usados por clientes
que possuem necessidades diversas. Na Figura 4(a), observa-se que a proteção dedicada
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(nı́vel 1) produz probabilidades de bloqueio muito elevadas. A explicação para isso é a
grande alocação de recursos para se obter redundância, uma vez que cada chamada precisa
de, no mı́nimo, duas vezes mais enlaces para ser estabelecida quando comparada a uma
rede sem proteção. O bloqueio é tão alto, que sob 300 Erlangs, este chega a 67%, tornando
este esquema de proteção inviável. Quando se aceita o compartilhamento dos caminhos
de proteção, observa-se uma melhora significativa. Com nı́vel 4, e sob 300 Erlangs, o
bloqueio reduz a 42%. Sob 100 Erlangs, a redução observada é de no mı́nimo 27%, o
que mostra as vantagens do compartilhamento. Para nı́veis maiores, observa-se reduções
cada vez menores no bloqueio, chegando a 31% para o melhor esforço. Quanto se trata
da razão de vulnerabilidade (Figura 4(b), para proteção dedicada tem-se o melhor resul-
tado, com todas as chamadas recuperadas. Com o compartilhamento com nı́vel 4, 18%
das chamadas deixam de ser recuperadas. Considerando-se o ganho com a diminuição
de bloqueio, o aumento na razão de vulnerabilidade é compensador. Para nı́veis maiores
de compartilhamento, observa-se aumentos progressivos da vulnerabilidade, chegando a
55% sob 300 Erlangs para o melhor esforço.
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Figura 4. Desempenho do novo algoritmo em redes ideais utilizando a topologia
NSFNET

A Figura 5 mostra os resultados obtidos para o cenário em que as limitações da
camada fı́sica são levadas em consideração, ou seja, para o algoritmo sensı́vel aos efeitos
degradantes do sinal. Na Figura 5(a), observa-se um aumento generalizado na probabi-
lidade de bloqueio. Mesmo para cargas de baixa intensidade, sob 60 Erlangs, 20% das
chamadas não são aceitas quando se considera melhor esforço. Para a proteção dedi-
cada, o número de chamadas bloqueadas é de 45% sob 60 Erlangs, e ultrapassa 80%
sob 200 Erlangs, o que torna inviável o uso desse esquema de proteção. Isto mostra o
quão devastador podem ser os efeitos degradantes do sinal em redes ópticas. Com um
nı́vel de compartilhamento igual a 4, o bloqueio diminui para 33% sob 60 Erlangs e 55%
sob 200 Erlangs, o que ilustra que o compartilhamento leva a melhores resultados. Para
nı́veis intermediários, o comportamento é bastante semelhante ao obtido para redes ideais,
com o bloqueio diminuindo progressivamente exceto para nı́veis limitados inferiormente
pela curva do menor esforço. Na Figura 5(b), observa-se um ligeiro aumento da razão
de vulnerabilidade para todos os nı́veis. O aumento é pequeno por que a viabilidade
do sinal de um caminho de proteção é testada no momento da aceitação da chamada e,
portanto, já possuem qualidade aceitável. Entretanto, entre o momento da aceitação e a
ocorrência da falha, o estado da rede pode mudar, o que pode tornar o sinal do caminho de
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proteção inviável, levando ao pequeno aumento observado. Mesmo para a proteção de-
dicada, não é possı́vel obter 100% de recuperação, embora o aumento de vulnerabilidade
observado seja insignificante (cerca de 0,1%). Para o nı́vel 4, a vulnerabilidade aumenta
ligeiramente, pulando de 18% para 19% em média. Progressivamente o valor da grandeza
aumenta, chegando a 59% para o melhor esforço, 4% maior do que no caso ideal.
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Figura 5. Desempenho do novo algoritmo considerando as limitaç ões da camada
fı́sica utilizando a topologia NSFNET

5.1. USA Network

O desempenho do algoritmo proposto foi também avaliado utilizando-se a topolo-
gia da USA Network. A Figura 6 apresenta os resultados para redes ideais. O comporta-
mento geral é bastante semelhante ao obtido para a topologia NSFNET, o que reforça os
resultado encontrados. Observa-se, entretanto, uma diminuição significativa do bloqueio
(Figura 6(a)), explicada pela maior disponibilidade de recursos nesta topologia. Enquanto
a NSFNET possui 25 enlaces, a rede USA apresenta 43, possibilitando um número maior
de caminhos interligando dois nós. Na proteção dedicada, o impacto dessa maior dispo-
nibilidade de caminhos leva a uma diminuição do bloqueio de 67% a 55% sob carga de
300 Erlangs. Para nı́vel de compartilhamento igual a 4, a diminuição observada é de 42%
a 32% e a proteção segundo o melhor esforço de 31% a 21%. O padrão de diminuição
do bloqueio dos nı́veis intermediários é igual ao obtido para a NSFNET. A Figura 6(b)
apresenta os resultados para a razão de vulnerabilidade. O comportamento do algoritmo
é também bastante semelhante ao resultado encontrado para a topologia da NSFNET,
sobretudo para nı́veis de compartilhamento baixos. Para proteção dedicada, 100% dos
caminhos são recuperados, o que é esperado por este tipo de proteção, e para nı́vel de
compartilhamento igual a 4, obteve-se os mesmos 18% de razão vulnerabilidade. Quando
o compartilhamento aumenta, em cargas baixas, verifica-se uma diminuição da vulne-
rabilidade, que também é explicada pela maior quantidade de caminhos disponı́veis, e
consequente diminuição do compartilhamento real experimentado na rede. Já para cargas
altas, observa-se um aumento da vulnerabilidade. A explicação para isso, é que com o
número maior de chamadas aceitas, um maior número de caminhos primários comparti-
lha um caminho de proteção, e, no momento de uma falha, o número de chamadas que
podem ser recuperadas é menor. Para a proteção segundo o menor esforço, observou-se
um aumento de 55% a 60%. Para os nı́veis intermediários o aumento foi semelhante.
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Figura 6. Desempenho do novo algoritmo em redes ideais utilizando a topologia
da USA Network

A Figura 7 apresenta o desempenho obtido para o algoritmo proposto quando se
considera as limitações da camada fı́sica. Na Figura 7(a), observa-se que o crescimento
da curva da probabilidade de bloqueio para a proteção dedicada é menor do que o obtido
para a topologia da NSFNET. Nesta, o valor obtido para essa grandeza sob 200 Erlangs
é superior a 80%, enquanto que na USA Network, sob 300 Erlangs, o bloqueio é infe-
rior a 75%. O motivo desta diminuição é o mesmo relatado no caso ideal. Com o maior
número de enlaces na rede, há um maior número de caminhos disponı́veis, o que leva a
uma diminuição do bloqueio. Para o melhor esforço, observa-se um comportamento di-
ferente. Sob 60 Erlangs (primeiro valor medido), o bloqueio é de 30%, maior do que na
NSFNET, para a qual esse valor é de 20%. A explicação para isso é o maior bloqueio de
conexões devido a qualidade inaceitável do sinal. Embora a USA Network tenha mais nós
e enlaces, também apresenta um diâmetro maior do que a NSFNET. Isto faz com que um
número maior de caminhos de longa distância seja possı́vel, e como a qualidade do sinal
está diretamente ligada ao tamanho de um caminho, observa-se um aumento no bloqueio
ocasionado pelos efeitos degradantes do sinal. Já na outra extremidade da mesma curva,
este efeito deixa de ser o mais importante, e a maior disponibilidade de caminhos na rede
leva a uma diminuição do bloqueio de 41% a 31%. De formas diferentes, estes dois efei-
tos interferem sobre as curvas intermediárias, mas o padrão de diminuição de bloqueio é
bastante semelhante. Na Figura 7(b), verifica-se a evolução da razão de vulnerabilidade
para as diferentes curvas. Observa-se uma diminuição generalizada dessa grandeza para
cargas baixas e para nı́veis de compartilhamento mais altos, quando comparado ao mesmo
cenário com a topologia da NSFNET. Quando o esquema de proteção é o melhor esforço,
sob 60 Erlangs, a vulnerabilidade cai de 40% para 21%. Esta diminuição está relacionada
a maior probabilidade de bloqueio. Com um número menor de chamadas aceitas, o com-
partilhamento também cai, e, por consequência, mais chamadas podem ser recuperadas.
Na outra extremidade, sob 300 Erlangs, o padrão observado não muda.

6. Conclus̃ao

Este artigo apresentou um novo algoritmo de proteção por caminho compartilhado
com diferentes nı́veis de compartilhamento. Apresentou também uma versão sensı́vel às
limitações da camada fı́sica para o algoritmo, baseada em [Rosa et al. a]. Através de
simulação, concluiu-se que o algoritmo é capaz de produzir diferentes nı́veis de confiabi-
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Figura 7. Desempenho do novo algoritmo considerando as limitaç ões da camada
fı́sica utilizando a topologia da USA Network

lidade, bem como diferentes nı́veis de bloqueio, podendo assim atender a usuários com
necessidades distintas. Observou-se que em situações nas quais a utilização de proteção
dedicada é praticamente impossı́vel, devido ao grande bloqueio gerado pela redundância,
permitir que caminhos de proteção sejam compartilhados por poucos caminhos primários
(4 no exemplo mostrado) pode diminuir significativamente a probabilidade de bloqueio,
a custo de um aumento compensador na razão de vulnerabilidade.

Observou-se também que as limitações da camada fı́sica aumentam muito o blo-
queio de conexões, sendo necessário nesses casos o uso de nı́veis mais altos de comparti-
lhamento. A razão de vulnerabilidade, ao contrário, sofre alterações insignificantes.

A integração de provisão de QoS e proteção diferenciada constitui um possı́vel
trabalho futuro capaz de avançar o conhecimento apresentado neste artigo.
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Um algoritmo ótimo linear para o problema de escalonamento
em lote em redes OBS

Gustavo B. Figueiredo1, Nelson L. S. da Fonseca2
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Resumo. No problema de escalonamento em lote em redes OBS, existe um com-
promisso entre a qualidade da solução em termos de probabilidade de bloqueio
e o tempo de execução necesśario para a obtenç̃ao das soluç̃oes. Este artigo
apresenta um algoritmóotimo com complexidade computacional linear para
o problema de escalonamento em lote em redes OBS. Resultados obtidos via
simulaç̃ao mostram o bom desempenho do algoritmo quando comparado a ou-
tros apresentados na literatura.

Abstract. In the channel batch scheduling problem for OBS networks, there is a
trade-off between the quality of the solution in terms of blocking probability and
the execution time required for obtaining such solutions. This paper presents an
optimal algorithm with linear computational complexity to the problem of batch
scheduling in OBS networks. Results obtained via simulations show the good
performance of the algorithm when compared to other in the literature.

1. Introdução

Em relaç̃ao ao ńumero de requisiç̃oes processadas por vez, os algoritmos de escalona-
mento propostos para as redes OBS podem ser classificados em dois grupos: algoritmos
de escalonamento gulosos [Yu et al. 2004, Xiong et al. 2000, Chen et al. 2004] e algorit-
mos de escalonamento em lote [Kaheel and Alnuweiri 2005,Charcranoon et al. 2003,Fi-
gueiredo et al. 2009]. Os algoritmos da primeira classe são ditos gulosos pois cada
requisiç̃aoé processada individualmente, usando somente as informações dispońıveis no
momento do processamento. De um modo geral, tais algoritmos possuem baixa comple-
xidade computacional e armazenam um número pequeno de informações de estado.

Os algoritmos de escalonamento em lote, por sua vez, realizam o processamento
de um conjunto de requisições ao inv́es de requisiç̃oes individuais. A id́eiaé que ao pro-
cessar mais do que uma requisição por vez, o algoritmo tenha informações suficientes para
evitar que rajadas sejam descartadas pela adoção de uma estratégia gulosa equivocada.

Diferentes formas de modelar o problema de escalonamento em lote em redes
OBS foram propostas. Isto implica em diferentes soluções, com ńıveis distintos de quali-
dade e complexidade computacional. Em [Kaheel and Alnuweiri 2005,Charcranoon et al.

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 815



2003] o problema de escalonamento em lote foi reduzido ao problema dejob scheduling
com ḿaquinas ñao id̂enticas. O custo computacional de uma soluçãoótima nesta modela-
gemé proibitivamente alto, com complexidade exponencial no número de canais. Dessa
forma, foram propostas algumas heurı́sticas cujo tempo de execução possui complexi-
dade linear. J́a em [Figueiredo et al. 2009] foi proposta uma redução ao problema dejob
schedulingcom ḿaquinas id̂enticas, o que permitiu a obtenção de uma soluç̃aoótima em
tempo polinomial para o problema de escalonamento em lote onde as requisições possuem
pesos que refletem suas prioridades de escalonamento.

É posśıvel, assim, perceber um compromisso entre a qualidade da solução forne-
cida pelo algoritmo de escalonamento e o tempo de execução gasto para a obtenção das
mesmas. Os algoritmos propostos em [Kaheel and Alnuweiri 2005, Charcranoon et al.
2003] possuem complexidade linear mas oferecem soluções heuŕısticas. E o algoritmo
proposto em [Figueiredo et al. 2009] fornece solução ótima mas possui complexidade
polinomial.

Um ceńario ideal seria composto por um algoritmo com solução ótima e com-
plexidade computacional linear. Neste artigoé apresentado como o problema de esca-
lonamento em lote em redes OBS pode ser resolvido em tempo linear no número de
requisiç̃oes em processamento. Para tal,é apresentado o algoritmo GreedyOPT. O al-
goritmoé proposto para o cenário onde as requisições trafegando na rede possuem pesos
idênticos ée obtido atrav́es da combinaç̃ao de uma mudança na modelagem do problema e
do emprego de um algoritmóotimo para o problema dejob schedulingproposto por [Bou-
zina and Emmons 1996].́E ainda realizada uma avaliação de desempenho do algoritmo
onde se quantifica, além do desempenho dos algoritmos em relação à probabilidade de
bloqueio, o impacto da mudança da modelagem do problema e o tempo de execução dos
algoritmos.

O resto do artigo está organizado como segue: A Seção 2 apresenta conceitos e
definiç̃oes necessárias ao entendimento dos algoritmo apresentados. A Seção 3 apresenta
os trabalhos relacionados. A Seção 4 apresenta o algoritmo GreedyOPT propriamente
dito. A Seç̃ao 5 mostra os exemplos numéricos e por fim a Seção 6 apresenta as con-
clus̃oes.

2. Algumas Definiç̃oes
Denota-se porG = (V,E) um grafo, ondeV (G) é o conjunto de v́ertices deG eE(G)
seu conjunto de arestas. Sejau ∈ V (G) um vértice deG, a adjaĉenciadeu é definida
como: Adj(u) = {v ∈ V (G); (u, v) ∈ E(G)}. Um subgrafoH de G é um grafo
com V (H) ⊂ V (G) e E(H) ⊂ E(G). O grau deu no subgrafoH, denotado por
d(u|H) corresponde ao número de v́ertices adjacentes au no grafoH. Dado um conjunto
V (H) ⊆ V (G), o subgrafo deG induzido porV (H) é o grafoH = (V (H), E(H)), onde
E(H) = {(u, v) ∈ E(G); u, v ∈ V (H)}.

Uma clique é um conjuntoC ⊂ V (G) tal que∀u, v ∈ C; (u, v) ∈ E(G). Uma
cliqueC é ditamaximalse ñao existir outra clique emG que tenhaC como subconjunto.

Um vérticev deG é simplicial se sua vizinhança (conjunto de vértices adjacentes
a v) induz uma clique. Um esquema de eliminação perfeitoé uma ordenaç̃ao [vn, ..., v1]
dos v́ertices deG tal que cada v́erticevi (com1 ≤ i ≤ n− 1) é um v́ertice simplicial no
subgrafo induzido porV (G) \ vi+1

816 Anais



G é um grafo de intervalos se existir uma correspondência biuńıvoca entre um
conjunto de intervalos{Iv}, na reta real, e o conjunto de vértices, tal que para dois vértices
distintosu e v, tem-se que(u, v) ∈ E(G) ⇔ Iv ∩ Iu 6= ∅. Os grafos de intervalos
apresentam particularidades que os tornam atraentes para a solução de diversos problemas
em combinat́oria. Dentre tais particularidades estão o seu reconhecimento e coloração
em tempo linear, o que faz com que os algoritmos baseados em grafos com tais estruturas
sejam extremamente rápidos.

Um exemplo t́ıpico da aplicaç̃ao dos grafos de intervalośe a sua utilizaç̃ao
na soluç̃ao do problema dejob scheduling, descrito a seguir: SejaI = {J1 =
(s1, e1, p1), . . . , Jn = (sn, en, pn)} uma lista den tarefas, onde(si, ei) é o tempo de ińıcio
e fim da tarefaJi, epi o seu peso. Tem-se um conjuntoW de ḿaquinas com mesma ca-
pacidade de processamento. Todas as máquinas estão inicialmente livres desde o tempo
0 at́e mais infinito. O objetivo do problemáe selecionar uma sub-listaI ′ ⊆ I de tarefas
de peso ḿaximo, e alocarI ′ nas|W | máquinas. O escalonamento gerado deve satisfazer
o fato de que em cada máquina ñao poder existir sobreposição de tempo entre as tarefas.

Caso ñao seja imposta nenhuma restrição sobre quais tarefas possam ser proces-
sadas em cada ḿaquina, tem-se um problema dejob scheduling com ḿaquinas id̂enticas.
Caso haja restriç̃oes de que algumas tarefas não possam ser processados em um determi-
nado conjunto de ḿaquinas, tem-se um problema dejob scheduling com ḿaquinas ñao
idênticas.

O problema de escalonamento de canais em redes OBS pode ser reduzido ao pro-
blema dejob scheduling, onde os canais e as requisições das redes OBS correspondem,
respectivamente,̀as ḿaquinas e tarefas no problema dejob scheduling. No problema de
escalonamento de lotes em redes OBS tem-se, formalmente, um conjuntoW de canais, e
uma listaI = {J1 = (s1, e1, p1), . . . , Jn = (sn, en, pn)} den rajadas (correspondente a
um lote), onde(si, ei) é o tempo de ińıcio e fim da rajadaJi epi seu peso correspondendo
a sua prioridade de escalonamento. Tem-se também uma listaS de rajadas j́a previamente
alocadas nos canais. A listaS corresponde a rajadas que foram processadas em lotes an-
teriores.Objetiva-se, neste problema, alocar o conjunto de rajadas cuja soma dos pesos
seja ḿaxima (ou o maior ńumero posśıvel de rajadas caso todas possuam pesos idênticos)
nos|W | canais. Duas rajadas em um mesmo canal não podem se sobrepor, ou seja, seus
tempos de execução ñao podem ter uma intersecção.

Na Seç̃ao 3, apresenta-se uma modelagem do problema de escalonamento em
redes OBS, atrav́es da formulaç̃ao de um problemajob scheduling com ḿaquinas ñao
idênticas, quée NP-Dif́ıcil [Kaheel and Alnuweiri 2005]. Na seção 4, mostra-se como o
problema pode ser resolvido em tempo linear através de uma redução ao problema dejob
scheduling com ḿaquinas id̂enticas.

3. Trabalhos relacionados

Em [Kaheel and Alnuweiri 2005], o problema de escalonamento de canaisé resolvido
atrav́es de uma formulação do problema dejob schedulingcom ḿaquinas ñao id̂enticas.
Neste caso, o conjuntoS de rajadas previamente alocadas representam intervalos de
tempo nos quais algumas rajadas deI não podem ser alocadas (ja que há intersecç̃ao
com rajadas deS). Assim, Kaheel e Alnuweiri assumem uma modelagem direta do pro-
blema de escalonamento de canais para o problema dejob schedulingem ḿaquinas ñao
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idênticas.

Figura 1. Modelagem do problema de escalonamento em lote de ca nais como
job scheduling com m áquinas n ão id ênticas.

A Figura 1 ilustra tal modelagem. Na figura, existem dois canais de dados que
podem ser utilizados para acomodar as requisições. É posśıvel perceber que o canal 1
est́a reservado no intervalo de tempo compreendido entre os instantes 8 e 14 e osvoids
formados pelos intervalos[0, 8) e (14,∞) podem ser usados para novas reservas. Dessa
forma, osvoids são modelados como ḿaquinas distintas (M1 e M2) com perı́odos de
funcionamento restrito. Da mesma forma, o canal 2 possui reservas nos intervalos[3, 9]
e [15, 20]. Assim, os peŕıodos usados para acomodar novas reservas são: [0, 3), (9, 15)
e (20,∞), o que na modelagem do problema dejob schedulingseria equivalente a três
máquinas distintas, M3, M4 e M5. Dessa forma, tem-se cinco máquinas com diferentes
peŕıodos de operação (diferentes capacidades).

Em [Arkin and Silverberg 1987], apresenta-se um algoritmoótimo parajob sche-
duling com ḿaquinas ñao id̂enticas cuja complexidade computacionalé da ordem de
O(nW+1), o queé proibitivamente alto em redes OBS [Kaheel and Alnuweiri 2005], dada
a exponencialidade emW . Dessa forma, em [Kaheel and Alnuweiri 2005] são propostas
4 heuŕısticas para o problema de escalonamento em lote em redes OBS. A complexidade
computacional dos algoritmośe deO(nW log(N)), onden é o ńumero de requisiç̃oes
sendo processadas,W o número de canais eN o número de reservas já realizadas. A
seguir ser̃ao brevemente descritas as heurı́sticas propostas por [Kaheel and Alnuweiri
2005]. Em todas elas, as requisições s̃ao vistas como um grafo de intervalosG.

Os v́erticesv1, ..., vn deG são ditos ordenados segundo o critério smallest-lastsevi tem
o menor grau no subgrafo induzido pelos vérticesv1, ..., vi (sendovn o vértice deG com
menor grau). No algoritmoSmallest Vertex Ordering (SLV), os intervalos s̃ao alocados
na ordemsmallest last, ou seja, a requisição correspondente av1 é alocada ao primeiro
comprimento de onda disponı́vel ou descartada, depoisv2 e assim por diante até o proces-
samento devn.

A idéia por tŕas do SLVé que tendo o grafo alguns poucos nós de grau elevado,
o processamento prévio desses evitará a necessidade de se usar um número grande de
comprimentos de onda. Contudo, ao contrário do que afirmam os autores de [Kaheel and
Alnuweiri 2005], o processamento prévio das requisiç̃oes com alto grau de intersecção
pode ocasionar um número elevado de perdas.
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Figura 2. Problema ocasionado no escalonamento em lote

A Figura 2 ilustra o problema mencionado: suponha que as requisições se disp̃oem
na forma apresentada na Figura 2(a). O grafo de intervalos correspondenteé apresentado
na Figura 2(b). Pode-se notar que o vértice “A” é o v́ertice com maior grau na ordenação
smallest last(e portanto o primeiro a ser processado). Entretanto, ao se alocar o canal 1à
requisiç̃ao A, todas as outras requisições ser̃ao descartadas.

Caso haja no grafo uma clique com tamanhoM e no ḿaximo k canais para alocação
das requisiç̃oes (comM > k), necessariamenteM − k requisiç̃oes s̃ao descartadas. O
algoritmoMaximal Cliques First (MCF) determina, aĺem da ordem de processamento
das requisiç̃oes, quais requisições dever̃ao ser descartadas caso necessário. Para isso, o
algoritmo determina todas as cliques maximais deG e as ordena, de forma crescente em
relaç̃ao ao tempo. Seja{C1, C2, ..., Cm, } o conjunto de cliques maximais deG ordenado
tal queCi ≺ Cj parai < j (ou seja existe uma requisição emCi que possui tempo de
inı́cio menor ou igual a cada uma das requisições emCj). O algoritmo processa primeiro
as requisiç̃oes pertencentesà cliqueC1 depois̀aC2 e assim por diante. Se o tamanho deCj

exceder o ńumero de canais, requisições com o menor tempo de término s̃ao descartadas.

Assim como o algoritmo SLV, a estratégia adotada pelo algoritmo MCF pode não
produzir os melhores resultados. Considere novamente a Figura 2, a primeira clique a
ser processadáe a clique formada pelos vértices “A” e “B”. Como śo existe um canal
dispońıvel, a requisiç̃ao “B” é descartada e a requisição “A” é alocada no canal, o que faz
com que todas as outras requisições sejam descartadas.

No algoritmoSmallest Start-time First Ordering (SSF), as requisiç̃oes s̃ao ordenadas
de acordo com seu tempo de inı́cio. Assim, as requisiç̃oes com menor tempo de inı́cio
são processadas primeiro. A mesma situação de perdas apresentada na Figura 2 pode
ocorrer no algoritmo SSF. A primeira requisição processada seria a requisição “A”, o que
resultaria nas perdas descritas.

No algoritmoLargest Interval First Ordering (LIF), as requisições s̃ao ordenadas de
acordo com o tamanho da rajada que consiste da diferença entre o instante de término e
de ińıcio da requisiç̃ao. As requisiç̃oes que possuem maior tamanho são processadas pri-
meiro. Assim como os algoritmos SLV, MCF e SSF, a situação descrita na Figura 2 pode
ocasionar perdas se a requisição “A” possuir maior tamanho que as demais.É importante
observar que mesmo que a soma dos tamanhos das demais requisições seja superior ao
tamanho da requisição “A”, elas ñao ser̃ao consideradas.

O problema com os algoritmos descritosé que eles s̃ao baseados em heurı́sticas
que nem sempre produzem os melhores resultados. Assim, o desempenho dos algoritmos
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depende da estrutura do grafo de intervalos associado ao lotede requisiç̃oes, fazendo com
que em alguns grafos os resultados sejam satisfatórios e em outros ñao. A seguir seŕa
discutido como esse problema pode ser resolvido de formaótima com tempo de execução
polinomial.

4. Algoritmo ótimo com complexidade linear no ńumero de requisiç̃oes
processadas

Na seç̃ao 3, discutiu-se como o problema de escalonamento em lote de canais foi mo-
delado como um problema dejob schedulingcom ḿaquinas ñao id̂enticas [Kaheel and
Alnuweiri 2005] e viu-se que tal modelagem leva a um algoritmoótimo com complexi-
dade exponencial no número de canais. Nesta seção é discutido como o problema pode
ser resolvido em tempo linear.

A soluç̃ao proposta para o problema de escalonamento em lote em redes OBS
se d́a em duas etapas. Na primeira etapa,é realizada uma redução ao problema dejob
schedulingcom ḿaquinas id̂enticas. Para garantir que todas as máquinas sejam id̂enticas,
o conjuntoS de reservas já efetuadas cujas rajadas ainda não chegaram,́e considerado
na obtenç̃ao da nova soluç̃ao, implicando no fato de que todos os canais estarão dis-
pońıveis para receber quaisquer requisições em qualquer instante de tempo. Para tal,é
mantida uma estrutura de dados auxiliar na forma de umheap[Cormen et al. 1990] or-
denado pelo tempo de término. Assim, o tempo necessário para mant̂e-lo é da ordem de
O(|S| log(|S|)).

Figura 3. Escalonamento em lote de canais com m áquinas id ênticas.

Este processóe ilustrado na Figura 3, que mostra dois canais de dados usados para
acomodar as requisições. Em um dado momento, o canal 1 está reservado no perı́odo
[8, 14] e o canal 2 nos perı́odos [3, 9] e [15, 20]. Em seguida, chegam requisições de
reservas A ([1,6]), B ([10,14]), C ([16,21]) e D ([7,12]). As requisiç̃oes A, B, C e D s̃ao
agrupadas em um lote, juntamente com as reservas previamente realizadas. Assim, ambos
os canais podem ser usados para acomodar qualquer requisição, o quée determinado pela
soluç̃ao obtida pelo algoritmo de escalonamento.

O fato de ñao haver restriç̃ao sobre qual canal deve acomodar uma dada rajada,
implica em uma reduç̃ao direta ao problema dejob schedulingcom ḿaquinas id̂enticas.
Em última inst̂ancia, tal reduç̃ao permite que algoritmos rápidos eótimos sejam usados
na soluç̃ao do problema, o quée feito na segunda parte da solução do problema.
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Em [Bouzina and Emmons 1996]éapresentado um algoritmo para escalonamento
de tarefas em um conjunto deW máquinas id̂enticas cuja complexidade computacionalé
deO(nmax(log(n), |W |)). Este algoritmo, denominado aqui GreedyOPT, será utilizado
na segunda etapa da solução do problema de escalonamento de canais em redes OBS. A
idéia fundamental do algoritmo baseia-se no Teorema 1.

Teorema 1 Dado um conjuntoI = {J1 = (s1, e1, 1), . . . , Jn = (sn, en, p)} com n

requisiç̃oes a serem escalonadas. Suponha que uma das requisições é encurtada, ou
seja, seu tempo de inı́cio permanece inalterado, enquanto o tempo de términoé anteci-
pado. Se as demais requisições s̃ao inalteradas, ent̃ao o ńumero de requisiç̃oes alocadas
ou permanece inalterado oúe incrementado.

Proof Ver [Figueiredo 2009]

A idéia do algoritmóe processar sequencialmente as requisições, tentando acomodá-las
em um dos|W | canais. Caso a requisição ñao possa ser acomodada, o algoritmo tenta
substitúı-la por alguma das requisições j́a acomodadas cujo tempo de término seja o maior.
O algoritmo GreedyOPT́e apresentado no Algoritmo 1.

Algoritmo 1 GreedyOPT
ENTRADA
Um conjuntoW de canais de saı́da de um ńo i, um conjuntoI de requisiç̃oes a serem
processadas em um lote e um conjuntoS de requisiç̃oes j́a alocadas cujo perı́odo se inter-
secta com o perı́odo das requisiç̃oes emI.
SAÍDA
Um conjuntoI ′ de cardinalidade ḿaxima.
GreedyOPT

1: N ← |I|+ |S|
2: Ordene todas as requisições deI ∪ S de acordo com o tempo de inı́cio de forma que

s1 ≤ s2 ≤ ... ≤ sN .
3: Considere as requisições sequencialmente, adicionando-as ao conjuntoI ′

4: Caso ñao haja canal para acomodar aúltima requisiç̃ao, remova deI ′ a requisiç̃ao
com o maior tempo de término.

O algoritmo GreedyOPT resolve otimamente o problema de escalonamento em
lote de canais em redes OBS quando todas as requisições sendo processadas na rede
possuem peso unitário, como se pode constatar através do Teorema 2

Teorema 2 Sejat0 o menor tempo em que mais que|W | requisiç̃oes se intersectam, seja
J o conjunto dessas requisições eek = maxj∈Jej. Ent̃ao, existe um escalonamentoótimo
que ñao incluik.

Proof Ver [Bouzina and Emmons 1996]

4.0.1. Complexidade computacional

Teorema 3 Seja |W | o número de canais de saı́da de um ńo OBS,n o número de
requisiç̃oes a serem processadas em um lote,S o conjunto de requisiç̃oes j́a aloca-
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das cujo peŕıodo de tempo se sobrepõe às requisiç̃oes do lote es = |S|, a cardina-
lidade do conjuntoS. A complexidade computacional do algoritmo GreedyOPTé de
O(N log(N) +N |W |) = O(N max(log(N), |W |)), ondeN = n+ s.

Proof Demanda-seO(s log(s)) para determinar quais as reservas ainda não utilizadas
devem ser reprocessadas já que as mesmas podem ser organizadas como umheap.
Demanda-se também O(N log(N)) para realizar a ordenação das requisiç̃oes do lote,
bem comoO(N |W |) para realizar o teste de existência de canal para acomodar a
nova requisiç̃ao realizado na linha 4. Assim, a complexidade do GreedyOPTé de
O(s log(s)+N log(N)+N |W |). Dado ques log(s) ≤ N log(N), fazendos = N tem-se
que a complexidade do algoritmoé deO(2N log(N)+N |W |) = O(N log(N)+N |W |) =
O(N(log(N)+|W |)). Fazendo-se a complexidade em função do termo que majora a soma
(log(N) + |W |), tem-seO(N max(log(N), |W |))

5. Exemplos Nuḿericos

Para avaliar o desempenho dos algoritmos, foram realizadas simulações usando a ferra-
menta OB2S (Optical Burst Switching Simulator) desenvolvido na Universidade Salva-
dor [Maranh̃ao et al. 2007]. Em cada simulação, foram geradas 10.000 requisições de
reserva de recursos para rajadasópticas. Cada uma das simulações foi replicada 20 vezes
usando diferentes sementes de geração de ńumeros aleatórios e os intervalos de confiança
possuem um ńıvel de confiança de95%.

As simulaç̃oes foram executadas em dois cenários distintos. No primeiro cenário,
reproduz-se ambiente proposto em [Kaheel and Alnuweiri 2005]. No segundo cenário,
avalia-se o desempenho dos algoritmos em topologias de redes reais com um conjunto de
par̂ametros mais realista. Os resultados são apresentados nas subseções a seguir.

5.1. Simulaç̃oes em topologia com ńo OBS concentrador

Como dito, neste primeiro conjunto de simulações verifica-se o comportamento dos al-
goritmos propostos em um cenário controlado com poucos parâmetros de ajuste, além
de comparar os resultados obtidos com aqueles já publicados em [Kaheel and Alnuweiri
2005].

OBS
  Nó

1

Origem

Origem

2

3

4

Destino

Origem

Origem

Figura 4. Topologia usada no primeiro cen ário de simulaç ão.

A Figura 4 apresenta a topologia usada no primeiro ambiente de simulação. Ela
consiste de uḿunico ńo OBS de ńucleo conectado a diversas fontes de tráfego e um
único destino. Cada enlace de entrada possui dois comprimentos de onda separados (um
para dados e um para controle). O enlace ligando o nó OBS de ńucleo ao destino pos-
sui cinco comprimentos de onda (quatro para dados e um para controle) e cada um dos
comprimentos de onda utilizados possui capacidade de 2.5 Gbps (OC-48).
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Para estar em conformidade com os resultados discutidos em [Kaheel and Al-
nuweiri 2005], foi definida a constanteτ como o tempo de transmissão de 1024 bits em
um dos comprimentos de onda, ou seja,τ = 1024

2377728000
= 4.3e − 7 segundos. As rajadas

são geradas pelas fontes de tráfego de acordo com uma distribuição dePoissoncom ta-
manho ḿedio das rajadasb = 81920 bits. O tempo de ajustée gerado de acordo com uma
distribuiç̃ao uniforme sobre o intervalo[130τ, 150τ ]. A janela de aceitação de requisiç̃oes
possuiu um valor arbitrário de100τ , o que d́a aproximadamente40µsec.
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Figura 5. Resultados obtidos no cen ário com n ó concentrador.

A Figura 5(a) mostra a probabilidade de bloqueio experimentada pelos algoritmos.
É posśıvel ver claramente que o algoritmo com menor probabilidade de bloqueioé o
GreedyOPT.

Foi avaliado, tamb́em, o efeito da diferença do tempo de ajuste na probabilidade
de bloqueio. A diferença do tempo de ajuste foi definida como a diferença entre o maior e
o menor tempo de ajuste gerados aleatoriamente, istoé,Tmax−Tmin. O valor deTmax foi
de200τ e o valor deTmin foi gradativamente aumentado, diminuindo assimTmax−Tmin.
Neste caso, a carga de tráfego na rede foi de99% da capacidade do enlace.

A Figura 5(b) mostra que, de um modo geral, assim como observado nos expe-
rimentos em [Kaheel and Alnuweiri 2005],à medida em que se aumenta a diferença
do tempo de ajuste, aumenta-se a probabilidade de bloqueio.É posśıvel observar que
a probabilidade de bloqueio experimentada pelo algoritmo GreedyOPTé inferior à dos
demais algoritmos. O incremento da probabilidade de bloqueioà medida em que se au-
menta a diferença entre os tempos de ajuste máximo e ḿınimo é um fen̂omeno comum
em redes OBS que operam com o protocolo JET. Tal fenômenoé denominadoretro-
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blocking[Kaheel and H. 2004] e acontece devido ao uso de reserva retardada no protocolo
JET. Assim, uma reserva,ri, pode ser bloqueada por outra reserva,ri+1, cujo tempo de
inı́cio é anterior ao ińıcio da reservari.

A Figura 5(c) mostra a probabilidade de bloqueio em função da janela de aceitação
de requisiç̃oes. Nesta avaliação, a diferença entre o maior e o menor tempo de ajuste foi
de 50τ , a carga na rede foi de99% da capacidade do enlace e a janela de aceitação de
requisiç̃ao variou entre10τ e 190τ . É posśıvel perceber quèa exceç̃ao do algoritmo
GreedyOPT, a probabilidade de bloqueio experimentada pelos algoritmos não depende
do aumento da janela de aceitação de requisiç̃oes. Na realidade, no caso dos algoritmos
LIF, SSF, MCF e SLV, o sucesso ao alocar as requisições do lote depende muito mais do
padr̃ao de ińıcio e t́ermino das requisiç̃oes do lote do que da quantidade de requisições.

No caso do algoritmo GreedyOPT, a probabilidade de bloqueio diminui com o
aumento da janela de aceitação de requisiç̃oes, pois̀a medida em que se aumenta a janela
de aceitaç̃ao de requisiç̃oes, o ńumero de requisiç̃oes compondo cada lote aumenta. Como
o algoritmosé ótimo, consegue sempre alocar o número ḿaximo de requisiç̃oes em cada
lote, o que, ao final dos experimentos, resulta em uma probabilidade de bloqueio mais
baixa.

(a) Carga baixa (b) Carga ḿedia.

(c) Carga alta.

Figura 6. Percentual das requisiç ões reprocessadas em cada lote.

Dado que o algoritmóotimo apresentado adiciona requisições j́a processadas cujas
rajadas ainda ñao foram transmitidas ao lote em processamento, um experimento para
medir o percentual de requisições reprocessadas em cada lote foi realizado. A estratégia
de formaç̃ao de lote JET-∆[Figueiredo et al. 2009] foi usada com janela de aceitação de
requisiç̃oes igual a 1ms. Os resultados reportados foram calculados tomando-se a média
aritmética em todos os nós da rede.

A Figura 6 mostra os resultados do percentual de reprocessamento dividido en-
tre as requisiç̃oes pertencentes ao lote (aquelas processadas pela primeira vez) e as
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requisiç̃oes reprocessadas. Os resultados são apresentados em função do tempo de ajuste
contido nas requisiç̃oes (sem levar em consideração a janela de aceitação de requisiç̃oes).
As barras verticais são dispostas em grupos de três. Cada barra dentro de um grupo re-
presenta o percentual de reprocessamento de requisições contendo um tempo de ajuste
dentre50µs, 100µs e 150µs. Cada grupo representa uma carga da rede. As simulações
foram realizadas com três ceńarios de carga de tráfego: carga baixa, variando de0.1 a 1
Erlangs com incremento de0.1 Erlangs; carga ḿedia, variando de10 a190 Erlangs, com
incremento de20 Erlangs; e carga alta, variando de200 a 2000 Erlangs, com incremento
de200 Erlangs.

É posśıvel perceber que, estatisticamente, não existe alteraç̃ao no percentual de
requisiç̃oes reprocessadas em relação às requisiç̃oes do lote (Figuras 6(a), 6(b) e 6(c)).
Isto acontece pois̀a medida em que aumenta-se a carga na rede, mantendo-se inaltera-
dos os tempos de ajuste, aumenta-se proporcionalmente o número de requisiç̃oes em cada
lote e o ńumero de requisiç̃oes j́a processadas a espera da respectiva rajada.É posśıvel
tamb́em observar que o percentual de requisições reprocessadas aumentaà medida em
que se aumenta o tempo de ajuste contido nas requisições. Isto acontece pois quanto
maior o tempo de ajuste, mas tempo se passa entre o instante de término do processa-
mento da requisiç̃ao e a transmissão da rajada correspondente. Assim, a reserva fica mais
tempo armazenada, permitindo, assim, que cheguem outras requisições e outros lotes se-
jam formados. Por fim, pode-se perceber que o percentual de requisições reprocessadas
não ultrapassa15% das requisiç̃oes do lote, mostrando que o fato de requisições serem
consideradas novamente na solução do problema tem impacto relativamente pequeno no
tempo de processsamento dos algoritmos.

5.2. Simulaç̃oes com topologias de redes operacionais

Neste ceńario, as simulaç̃oes foram realizadas com as topologias das redes NSFNet e Abi-
lene, apresentadas na Figura 7. Cada enlace da redeé constitúıdo por uma fibra com 32
comprimentos de onda com capacidade de transmissão de 2.5 Gbps. O tempo de proces-
samento do pacote de controle e configuração da malha de comutação dos comutadoresé
de50µs.

(a) BackboneNSFNet (b) BackboneAbilene

Figura 7. Topologias usadas nas simulaç ões.

Todos os ńos da rede s̃ao, potencialmente, uma origem ou um destino do tráfego,
o que significa dizer que a cada requisição gerada, uma origem e um destino são sorteados
de acordo com uma distribuição uniforme e uma rotáe ent̃ao criada entre o par. O tráfego
é sempre gerado nos nós de origem e segue a distribuição de Poisson. O tamanho das
rajadas varia de acordo com a distribuição exponencial negativa.
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Foram realizadas simulações com tŕafego com tr̂es diferentes intensidades de
carga: carga baixa (carga variando de 0.1 a 1 Erlang), carga média (carga variando de
10 a 190 Erlangs) e carga alta (carga variando de 200 a 2000 Erlangs).
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(b) Carga ḿedia..

 0

 0.02

 0.04

 0.06

 0.08

 0.1

 0.12

 0.14

 0.16

 0.18

 0.2

 200  400  600  800  1000  1200  1400  1600  1800  2000

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 
de

 b
lo

qu
ei

o

 Carga da rede (Erlangs)

LIF
SSF
MCF
SLV

GREEDYOPT
BATCHOPT

(c) Carga alta..

Figura 8. Probabilidade de bloqueio.

A Figura 8 mostra a probabilidade de bloqueio em função do aumento da carga
na rede. Com o aumento da carga de tráfego na rede, o tamanho das cliques maximais do
grafo de intervalos associadoàs requisiç̃oesé aumentado, o que explica o crescimento das
perdas. O algoritmo com a menor probabilidade de bloqueio foi o algoritmo GreedyOPT,
com ganho de35% em relaç̃ao ao SLV (algoritmo com pior desempenho). A seguir, vêm
os algoritmos LIF, MCF e SSF com12%, 8% e2% de ganho na probabilidade de bloqueio
em relaç̃ao ao algoritmo SLV.

A Figura 9 apresenta a utilização efetiva da rede em função do aumento da carga
de tŕafego. É posśıvel perceber que o algoritmo GreedyOPT produz a maior utilizações
efetivas dentre os algoritmos avaliados. Uma maior utilização efetiva pode ser explicada
por dois fatores: i) o algoritmo obteve menor probabilidade de bloqueio, fazendo com que
um ńumero maior de rajadas tenham sido transmitidas, e, consequentemente um maior
tempo de duraç̃ao das reservas bem sucedidas e ii) o algoritmo conseguiu atender rotas
de tamanhos maiores, o que também se reflete em um aumento do tempo das reservas
realizadas.

Al ém dos resultados numéricos, mediu-se também o tempo de execução dos al-
goritmos. As simulaç̃oes foram realizadas em uma máquina Intel Pentium Core 2 Duo
com 2.8Ghz e 4GB de meḿoria RAM, executando o sistema operacional OpenSuse 11.1.
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(b) Carga ḿedia.
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Figura 9. Utilizaç ão efetiva m édia da rede.

O tempo de execução foi medido com o uso do comandotime. Foram gerados 5 lotes
de requisiç̃oes, cada um contendo 500 requisições geradas aleatoriamente. Para cada lote
foram realizadas 10 simulações e o tempo ḿedio de execuç̃ao de cada lote calculado, bem
como a ḿedia do tempo de execução em todos os lotes.

O ganho relativo no tempo de execução de cada lotée apresentado na Tabela 1.
O ganho relativóe definido como a diferença em percentual em relação ao valor de re-
ferência, quée o tempo de execução do algoritmo mais lento.́E posśıvel observar que o
algoritmo mais lento em todos os cenários foi o algoritmo SLV. O algoritmo mais rápido
foi o algoritmo SSF. O algoritmo GreedyOPT foi, no máximo 5% mais lento que o al-

Tabela 1. Ganho relativo no tempo m édio de execuç ão

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Média

Valor 7.2×10−2 8.0×10−2 6.8×10−2 7.6×10−2 7.2×10−2 7.3×10−2

Refer ência
LIF 37% 27% 22% 40% 33% 32%
SSF 41% 30% 25% 42% 37% 35%
MCF 33% 26% 26% 34% 25% 28%
SLV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GreedyOPT 36% 27% 25% 40% 31% 32%
BATCHOPT 33% 25% 23% 36% 27% 28%

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 827



goritmo SSF e, em ḿedia 32% mais ŕapido que o algoritmo SLV e3% mais lento que o
algoritmo mais ŕapido, o SSF. Tais resultados mostram uma boa relação custo x benefı́cio,
já que o algoritmo GreedyOPT apresentou35% e 23% de ganhos na probabilidade em
relaç̃ao aos algoritmos com pior e segunda melhor probabilidade de bloqueio, respectiva-
mente. Aĺem disso, o algoritmo GreedyOPT apresentou tempo de execução apenas3%
mais lento do que o algoritmo mais rápido.

6. Conclus̃oes e Trabalhos futuros
Este artigo apresentou uma solução em tempo linear para o problema de escalonamento
em lote em redes OBS. A solução consiste na mudança na forma como o problemaé
modelado e na adoção de um algoritmóotimo para o problema dejob schedulingcom
máquinas id̂enticas. Resultados obtidos através de simulaç̃oes mostram o bom desempe-
nho do algoritmo quando comparado com outros da literatura.
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Abstract. Several studies on the routing and wavelength assignment (RWA) 
problem have already incorporated the physical layer impairments in order to 
find the appropriate resources for establishing the lightpath. This approach 
has become known in the literature as impairment aware RWA (IA-RWA). 
Although it is a more realistic approach compared to the RWA, the 
conventional IA-RWA approach usually neglects the degradation caused by 
the establishment of a new lightpath in the others already established in the 
network. In this paper we adopted an IA-RWA approach that takes into 
account these degradations. From the perspective of this new approach, we 
conducted a performance evaluation study comparing some wavelength 
assignment algorithms known in the literature and a new algorithm proposed 
in this paper. Simulation results show that our algorithm outperforms all 
others evaluated. 

Resumo. Vários trabalhos encontrados na literatura abordam o problema de 
roteamento e alocação de comprimento de onda considerando as degradações 
de camada física para a escolha de um recurso apropriado para o 
estabelecimento de conexões. Esta abordagem ficou conhecida na literatura 
como RWA-IA. Embora seja uma abordagem mais realista se comparada à 
abordagem RWA, a abordagem RWA-IA convencional não considera as 
degradações ocasionadas pelo estabelecimento de novas conexões nas demais 
já estabelecidas na rede. Neste artigo é proposta uma nova abordagem RWA-
IA, onde estas degradações são levadas em consideração. Sob a perspectiva 
desta nova abordagem, é realizado um estudo de avaliação de desempenho 
comparando algoritmos de alocação de comprimento de onda conhecidos na 
literatura e um novo algoritmo proposto neste trabalho. Resultados obtidos 
através de simulações comprovam o melhor desempenho do algoritmo 
proposto em relação aos demais avaliados. 

 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 829



  

1. Introdução 
As redes de transmissão de dados ao redor do mundo estão em plena expansão para 
atender a crescente demanda por largura de banda das redes de acesso. Novas aplicações 
para transmissão de vídeo em alta resolução, transferência de grandes arquivos em redes 
P2P e ambientes de vídeo conferência impulsionam a demanda por taxas de transmissão 
cada vez maiores nas redes de acesso. Outro fator que contribui para a necessidade de 
expansão da capacidade das redes de transmissão são as novas gerações de redes 
celulares. Tecnologias 3G e 4G viabilizam uma gama de aplicativos para dispositivos 
móveis que consomem uma enorme banda. Para atender esta crescente demanda por 
largura de banda, as redes de backbone precisam ser ampliadas e modernizadas. 
 As redes ópticas WDM (Wavelength Division Multiplexing) compõem a grande 
maioria das redes de backbone da atualidade. Nestas redes de transporte, os dados são 
transmitidos através de diversos comprimentos de onda multiplexados em uma única 
fibra óptica, resultando em uma melhor utilização da sua enorme capacidade de 
transmissão [Murthy and Gurusamy, 2002]. Para o estabelecimento de uma 
comunicação entre um par de nós de uma rede óptica WDM é necessário construir um 
caminho óptico fim-a-fim. Cada caminho óptico utiliza uma rota e um comprimento de 
onda. O problema da escolha de uma rota e um comprimento de onda adequado para 
cada caminho óptico é conhecido como RWA - Routing and Wavelength Assignment 
[Zang et al., 2000].  Os algoritmos de RWA têm por objetivo minimizar a probabilidade 
de bloqueio de novas conexões em uma rede óptica transparente. 
 O estabelecimento de um caminho óptico se confirma mediante a reserva de um 
comprimento de onda disponível. O comprimento de onda pode diferir, ou não, ao longo 
dos enlaces da rota em função da capacidade de conversão de comprimento de onda dos 
comutadores ópticos [Soares et al., 2008]. Na ausência de conversores de comprimento 
de onda disponíveis, a propriedade de continuidade de comprimento de onda precisa ser 
respeitada ao longo de todos os enlaces do caminho óptico.  
 Vários trabalhos encontrados na literatura abordam o problema RWA 
considerando a camada óptica um meio ideal de transmissão e, portanto, qualquer 
escolha de rota e comprimento de onda é considerada válida do ponto de vista de 
desempenho da camada óptica [Zang et al., 2000].   
 Na prática, o sinal óptico sofre degradações ao se propagar através de enlaces de 
fibra óptica, matrizes de comutação, amplificadores ópticos e outros elementos. Com o 
acúmulo destas degradações ao longo da rota, a taxa de erro de bit (BER – Bit Error 
Rate) no receptor se torna cada vez maior e pode atingir níveis intoleráveis 
[Ramamurthy et al., 1999], [Pereira et al., 2007]. Requisitos como sensibilidade, OSNR 
– Optical Signal Noise Ratio, Dispersão Cromática e PMD – Polarization Mode 
Dispersion devem ser atendidos para que a taxa de erro de bit seja mantida em níveis 
aceitáveis. 
 Em [Ramamurthy et al., 1999], foi investigado pela primeira vez o desempenho 
dos algoritmos RWA em redes ópticas modeladas com degradações de camada física. 
Os resultados foram conclusivos. Os algoritmos não estavam preparados para lidar com 
as degradações, e de uma forma geral, o desempenho foi bastante prejudicado com a 
nova abordagem. Além de avaliar a disponibilidade de rotas e comprimentos de onda, 
ficou evidente a necessidade dos algoritmos de RWA considerarem as degradações de 
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camada física para a escolha de um recurso apropriado para o estabelecimento de 
conexões. 
 Para suprir esta limitação dos algoritmos RWA, foram concebidos os algoritmos 
RWA-IA (Routing and Wavelength Assignment – Impairments Aware). O objetivo 
destes algoritmos consiste em encontrar uma rota e um comprimento de onda para o 
estabelecimento de uma conexão óptica levando em consideração as degradações da 
camada física [Azodolmolky et al., 2009].  
 Na abordagem convencional do problema RWA-IA, o estabelecimento de um 
caminho óptico se confirma mediante a reserva de uma rota e um comprimento de onda 
disponível e em condições adequadas em termos de degradação da camada física. 
Embora seja uma abordagem mais realista se comparada à abordagem RWA, a 
abordagem RWA-IA convencional não considera as degradações ocasionadas pelo 
estabelecimento de um novo caminho óptico nos demais já estabelecidos na rede.  Neste 
artigo é proposta uma nova abordagem RWA-IA, onde estas degradações de camada 
física são levadas em consideração. Sob a perspectiva desta nova abordagem, é 
realizado um estudo de avaliação de desempenho comparando algoritmos de alocação 
de comprimento de onda conhecidos na literatura e um novo algoritmo proposto neste 
trabalho.  
 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, são 
apresentados os trabalhos relacionados e destacadas as principais contribuições deste 
artigo. Na Seção 3, uma discussão é feita a respeito das degradações de camada física 
consideradas neste trabalho. Na Seção 4 são apresentados os algoritmos de alocação de 
comprimento de onda avaliados. Ainda na Seção 4, é apresentado o algoritmo Crosstalk 
Interference Avoidance proposto neste trabalho. Em seguida, na Seção 5 os resultados 
de simulação são analisados. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões. 

2. Trabalhos Relacionados e Contribuições 
Os fluxogramas apresentados na Figura 1 descrevem as etapas seguidas para o 
estabelecimento de caminhos ópticos em distintas abordagens do problema RWA. A 
maioria dos trabalhos sobre RWA encontrados na literatura assumem a abordagem 
RWA convencional [Zang et al., 2000]. Segundo a abordagem RWA convencional, 
após a chegada de uma requisição para o estabelecimento de um caminho óptico, um 
algoritmo de roteamento será responsável por definir a rota por qual o caminho óptico 
será estabelecido. Em seguida, um algoritmo de alocação de comprimento de onda 
deverá selecionar um comprimento de onda disponível. Caso nenhum comprimento de 
onda esteja disponível, a requisição será bloqueada. 
 Segundo a abordagem RWA-IA convencional, após a escolha do comprimento 
de onda, é feita uma análise para verificar se o caminho óptico possui condições 
adequadas em termos de degradação de camada física para ser estabelecido. Caso o 
limiar de degradação não seja atendido, a requisição é bloqueada. Para evitar os 
bloqueios por condições inadequadas de camada física, os algoritmos de alocação de 
comprimento de onda devem aplicar alguma estratégia para evitar a escolha de recursos 
que embora disponíveis, não atendam os requisitos de camada física. Diversos 
algoritmos de alocação de comprimento de onda sensíveis às degradações de camada 
física foram propostos na literatura [Pointurier et al., 2007], [Pereira et al., 2007], [He 
and Brandt-Pearce, 2006]. 
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Figura 1. Distintas abordagens ao problema RWA. 

 
 Na abordagem RWA-IA adotada neste trabalho, um novo caminho óptico é 
estabelecido se, e somente se, as seguintes premissas sejam atendidas: 
 

• Haver disponibilidade de rota e comprimento de onda; 
• Limiar de degradação na camada física deve ser atendido para o novo caminho óptico; 
• Assumindo que o novo caminho óptico seja atendido, o limiar de degradação para todos 

os demais caminhos ópticos já ativos na rede deve ser atendido. 

 Desta forma, garantimos que enquanto os caminhos ópticos estejam ativos na 
rede, eles permanecem com um limiar mínimo de degradação, o suficiente para manter 
a taxa de erro de bit em níveis aceitáveis.  
 As requisições para o estabelecimento de novos caminhos óptico podem ser 
bloqueadas por três distintas razões: ausência de comprimento de onda disponível, 
OSNR inadequado para o novo caminho óptico ou OSNR inadequado para algum 
dos demais caminhos ópticos já ativos na rede.  Neste trabalho utilizaremos as siglas 
ACO, OIN e OID para representar os três tipos de bloqueio, respectivamente.  
 Em [Deng et al., 2004], uma abordagem similar à proposta neste trabalho foi 
adotada. Neste trabalho, os autores também levaram em consideração as degradações 
ocasionadas pelo estabelecimento de novos caminhos ópticos nos demais já 
estabelecidos na rede. No entanto, os autores consideraram apenas dois tipos de 
bloqueios. O primeiro devido a ausência de comprimento de onda disponível e o 
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propósito destes algoritmos é definir qual comprimento de onda deverá ser utilizado por 
cada caminho óptico estabelecido na rede WDM, de forma a minimizar a probabilidade 
de bloqueio de novas requisições de caminhos ópticos devido a ausência de 
comprimentos de onda disponíveis. Neste trabalho avaliaremos o desempenho de dois 
destes algoritmos (First-Fit e Random)  considerando a abordagem RWA-IA proposta. 
 Em [Deng et al., 2004], os autores propuseram uma abordagem ao problema 
RWA-IA considerando as degradações ocasionadas pelo estabelecimento de novos 
caminhos ópticos nos demais já estabelecidos na rede. No entanto, os autores avaliaram 
apenas dois tipos de bloqueio. O primeiro tipo foi o ACO e um segundo equivalente a 
soma dos bloqueios OIN e OID. Desta forma, os autores não conseguiram avaliar o 
impacto de cada um dos três tipos de bloqueio de maneira isolada. Ainda neste trabalho, 
foi proposto o algoritmo Crosstalk-aware Random Pick (C-RP) para alocação de 
comprimento de onda. A estratégia adotada pelo algoritmo C-RP para minimizar a 
probabilidade de bloqueio se baseia na escolha do comprimento de onda disponível com 
menor degradação por crosstalk possível.  

4.1. Algoritmo Proposto  
Antes de tentar propor um novo algoritmo de alocação de comprimento, realizamos 
algumas simulações preliminares com objetivo de avaliar o impacto de cada um dos três 
tipos de bloqueio (ACO, OIN, OID) no total de bloqueios da rede. Os resultados 
indicaram que os bloqueios OID foram os mais significativos. Este fato foi o motivador 
para a proposta de um novo algoritmo de alocação de comprimento de onda com 
objetivo de minimizar os bloqueios do tipo OID. O algoritmo proposto foi chamado de 
CIA – Crosstalk Interference Avoidance. De uma maneira geral, o algoritmo procura 
minimizar os bloqueios OID evitando alocar os comprimentos de onda que acarretariam 
em uma degradação nos caminhos ópticos mais frágeis em termos de OSNR 
estabelecidos na rede. O fluxograma apresentado na Figura 4 descreve o algoritmo 
proposto. 

 
Figura 4. Diagrama do algoritmo Crosstalk Interference Avoidance. 
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 Todos os caminhos ópticos estabelecidos devem anunciar ao plano de controle 
da rede o OSNR medido ou calculado no receptor do nó destino. Após a chegada de 
uma requisição de caminho óptico, deve-se avaliar quais os caminhos ópticos ativos 
sofrerão impacto no OSNR devido ao estabelecimento deste novo caminho óptico. Para 
todos os caminhos ópticos que seriam degradados, deve-se computar o ∆OSNR 
(OSNRCurrent - OSNRThreshold). O OSNRThreshold representa o valor mínimo de OSNR 
tolerado pelo receptor óptico, e o ∆OSNR representa portanto, a margem residual de 
OSNR do caminho óptico ativo. Quanto menor o ∆OSNR, mais frágil à novas 
degradações é o caminho óptico. O Interference Factor é determinado pelo somatório 
de (1/ ∆OSNR ) de todas as conexões que seriam degradas. 
 A seguir é apresentado um exemplo para ajudar a esclarecer os passos descritos 
no parágrafo anterior. Neste exemplo vamos admitir que um novo caminho óptico deva 
ser estabelecido. Vamos admitir também que existem cinco comprimentos de onda na 
rota escolhida para o estabelecimento do caminho óptico, e que cinco caminhos ópticos 
já estão ativos na rede (Figura 5). A primeira etapa do algoritmo é listar os 
comprimentos de onda disponíveis para a alocação do comprimento de onda (λ2, λ3 e 
λ4). Para cada um dos comprimentos de onda disponíveis, deve ser feita uma busca 
sobre o ∆OSNR dos caminhos ópticos já ativos e que seriam degradados caso o novo 
caminho óptico fosse estabelecido no comprimento de onda em questão. Esta busca é 
realizada com base na tabela de ocupação de comprimentos de onda dos caminhos 
ópticos ativos na rede. Esta tabela geralmente é divulgada através do plano de controle 
da rede. Neste exemplo, caso o caminho óptico seja estabelecido no λ3, os caminhos 
ópticos de número 3 e 5 seriam afetados, e o ∆OSNR deles é de 0,5 dB e 1 dB 
respectivamente. Computando o Interference Factor para todos os comprimentos de 
onda disponíveis deste exemplo, o λ4 apresenta o menor deles, e portanto, seria o 
escolhido pelo algoritmo CIA.  

 

 De uma maneira geral, o algoritmo CIA procura evitar degradar os caminhos 
ópticos mais frágeis (menor ∆OSNR). Quanto mais caminhos ópticos frágeis na rede, 
maior a probabilidade de que novas requisições de estabelecimento de caminho óptico 
sejam bloqueadas por OID. Desta forma, podemos considerar que o algoritmo CIA é 
altruísta. 

!OSNR "

Disponibilidade" CO 1" CO 2" CO 3" CO 4" CO 5" Interference 
Factor!

!1" Ocupado" -" -" -" -" -" -"

!2" Livre" -" 0,2 dB" -" 2 dB" -" 5,5"

!3" Livre" 1" -" 0,5 dB" -" 1 dB" 4"

!4" Livre" 1" -" -" -" 1 dB" 2"

!5" Ocupado" -" -" -" -" -" -"

Menor"
Interference Factor!

Figura 5. Dados de referencia para o algoritmo CIA. 
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5. Resultados 
Dada a complexidade da solução analítica para o cálculo da probabilidade de bloqueio 
de conexões em redes ópticas WDM, sob tráfego dinâmico e considerando as 
degradações de camada física, foi utilizada neste estudo a técnica de simulação. Para 
isso, estendemos a ferramenta SimRWA [Soares et al., 2005], capaz de avaliar o 
desempenho de redes ópticas WDM comutadas a circuito. A extensão envolveu a 
modelagem dos elementos e degradações de camada física descritos na seção 3.  
 Um modelo de tráfego dinâmico foi assumido, onde as requisições de 
estabelecimento de caminhos ópticos são geradas de acordo com um processo 
Poissoniano com taxa média equivalente a λ . A duração média dos caminhos ópticos 
respeita uma distribuição exponencialmente com média equivalente a 1/μ. Sendo assim, 
a carga oferecida à rede é equivalente a λ /μ. As requisições de estabelecimento de 
caminhos ópticos são uniformemente distribuídas entre todos os pares de origem-
destino. Todos os enlaces foram modelados com 100 Km. O protocolo de roteamento 
utilizado assume o menor caminho e os algoritmos de alocação de comprimento de onda 
avaliados foram o Random, First-Fit, C-RP e CIA. A Figura 6 apresenta a topologia e 
outras características da rede.  

 
Figura 6. Topologia e características da rede óptica avaliada. 

 A Figura 7 apresenta a probabilidade de bloqueio em função da carga da rede 
para os quatro algoritmos de alocação de comprimento de onda avaliados. O 
desempenho dos algoritmos First-Fit e Random foi, como esperado, inferior ao dos 
algoritmos C-RP e CIA. Isto porque estes algoritmos não consideram as degradações de 
camada física na escolha do comprimento de onda adequado para cada caminho óptico 
estabelecido.  
Estudos de avaliação de desempenho dos algoritmos First-Fit e Random realizados com 
a abordagem RWA convencional demonstraram o melhor desempenho do algoritmo 
First-Fit [Zang et al., 2000]. No entanto, com a abordagem RWA-IA adotada neste 
trabalho, o desempenho do algoritmo First-Fit foi pior. Devido a estratégia de alocação 
sequencial do First-Fit, ele favorece a alocação de comprimentos de onda vizinhos na 
rede, potencializando as degradações por crosstalk. 

Parâmetros! Valor! Comentários!
OSNRtx! 45 dB! OSNR no Tx!

OSNRrx! 15 dB! Tolerância a OSNR no Rx!

W! 40! Número de canais!

OXCIS! 55 dB! Isolação da Matriz de Comutação!

DEMIS! 25 dB! Isolação em relação a porta 
vizinha!

OXCIL! 4 dB! Perda de inserção do OXC!

DEMIL! 4 dB! Perda de inserção do DEMUX!

MUXIL! 6 dB! Perda de inserção do MUX!

NF! 5,5 dB! Figura de Ruído do amplificador!

Psat! 20 dBm! Potência de saturação do 
amplificador!

FD! 20 dB! Faixa dinâmica do amplificador!

!! 0,2 dB! Coeficiente de atenuação da fibra!
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Figura 7. Resultados de probabilidade de bloqueio para os algoritmos avaliados. 

   Ainda na Figura 7, é possível notar o desempenho superior do algoritmo CIA 
proposto neste trabalho em relação ao algoritmo C-RP. Ambos os algoritmos 
consideram as degradações de camada física para a tomada de decisões. O diferencial 
do algoritmo CIA para alcançar um melhor desempenho foi a sua estratégia com 
objetivo de minimizar os bloqueios do tipo OID. Os resultados apresentados na Figura 8 
corroboram com esta conclusão.  
 Como mencionado na seção 2, de acordo com a abordagem RWA proposta, as 
requisições para o estabelecimento de novos caminhos óptico podem ser bloqueadas por 
três distintas razões: ACO, OIN e OID. A Figura 8 apresenta o impacto de cada tipo de 
bloqueio nos resultados apresentados na Figura 7.  
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 É possível observar que dentre os três tipos de bloqueio, independente do 
algoritmo avaliado, a parcela de bloqueios ACO foi a menos significativa para o 
desempenho geral. Embora os algoritmos First-Fit e Random não considerem as 
degradações de camada física para a tomada de decisão, eles têm como objetivo 
minimizar os bloqueios ACO. Neste quesito eles são mais eficientes do que os 
algoritmos C-RP e CIA. No entanto, o bom desempenho na parcela de bloqueios ACO 
não foi o suficiente para os algoritmos First-Fit e Random superarem o desempenho dos 
algoritmos C-RP e CIA na probabilidade de bloqueio geral, como observado na Figura 
7. 
 Para todos os algoritmos avaliados, com exceção do algoritmo CIA proposto 
neste trabalho, a parcela de bloqueios OID foi a mais significativa. É importante 
ressaltar que a análise de bloqueios OID de maneira isolada nunca antes fora 
investigada na literatura. Além disso, nenhum algoritmo de alocação de comprimento de 
onda proposto na literatura procura reduzir estes bloqueios. Estes fatos foram 
motivadores para a proposta do algoritmo CIA.  
 O algoritmo CIA foi concebido com objetivo de minimizar os bloqueios OID. O 
desempenho do algoritmo CIA apresentado na Figura 8 comprova que o objetivo foi 
alcançado. O melhor desempenho na parcela mais significativa de bloqueio fez com que 
o algoritmo CIA alcançasse o melhor desempenho em termos de probabilidade de 
bloqueio entre os algoritmos avaliados. 
 Para a parcela de bloqueios OIN, o algoritmo C-RP alcançou o melhor resultado. 
Ao contrario do propósito altruísta do algoritmo CIA, o algoritmo C-RP procura alocar 
o recurso com menor degradação possível para o novo caminho óptico, mesmo que para 
isso, seja necessário tornar frágeis caminhos ópticos ativos da rede. Esta estratégia se 
mostrou eficiente para alcançar um melhor desempenho em bloqueios do tipo OIN. No 
entanto, observamos neste trabalho que quanto mais caminhos ópticos frágeis na rede, 
maior a probabilidade de que novas requisições de estabelecimento de caminho óptico 
sejam bloqueadas por OID. Os resultados apresentados nas Figuras 7 e 8 indicam que o 
propósito altruísta do algoritmo CIA foi mais eficiente para redução da probabilidade de 
bloqueio na rede investigada em comparação com o algoritmo C-RP.  

6. Conclusões 
Neste artigo foi apresentada uma nova abordagem ao problema RWA-IA que leva em 
consideração as degradações ocasionadas pelo estabelecimento de novos caminhos 
ópticos nos demais já estabelecidos na rede. Um estudo inédito foi realizado sobre o 
impacto dos bloqueios OID no desempenho de algoritmos de alocação de comprimento 
de onda. Para os três algoritmos da literatura que foram avaliados, a parcela de 
bloqueios OID foi a mais significativa na probabilidade de bloqueio da rede. Com 
objetivo de minimizar os bloqueios do tipo OID, foi proposto neste artigo um novo 
algoritmo de alocação de comprimento de onda, denominado CIA – Crosstalk 
Interference Avoidance. Os resultados comprovaram que o algoritmo conseguiu 
minimizar os bloqueios OID. O melhor desempenho na parcela mais significativa de 
bloqueio fez com que o algoritmo CIA alcançasse o melhor desempenho em termos de 
probabilidade de bloqueio entre os algoritmos avaliados. 
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Resumo. Este artigo propõe um novo framework para o dimensionamento
de redes baseadas em comutação de circuitos em diferentes ambientes de
negócios. O caso do monopólio é analisado primeiro, obtendo-se o dimen-
sionamento baseado em lucro máximo e comparando-o com o dimensio-
namento clássico. Em seguida examinamos o caso do duopólio, supondo
que cada usuário é cliente de uma operadora primária escolhida num jogo
não-cooperativo em que o usuário procura minimizar a sua probabilidade
de bloqueio na próxima tentativa de obter um canal. Dois cenários são es-
tudados nesse caso, supondo diferentes graus de fidelidade do cliente à sua
operadora primária.

Abstract. This paper proposes a new framework for the dimensioning of
networks based on circuit-switching paradigm in different business environ-
ments.The case of monopoly is analyzed first, obtaining profit-maximizing
dimensioning and comparing it with the classic dimensioning. Next we
examine the case of the duopoly, assuming that each user is a customer of
a primary operator chosen in a non-cooperative game, in which the user
attempts to minimize the blocking probability in his next attempt to get a
channel. Two scenarios are studied in this case, assuming different degrees
of loyalty to their primary operator.

1. Introdução

As redes de comutação por circuitos foram extensamente estudadas durante o sé-
culo passado, quando prevaleceram como a melhor solução para o fornecimento de
serviços telefônicos. Com o surgimento das redes WDM (Wavelength Division Mul-
tiplexing) nos anos 90, o interesse na comutação por circuitos ganha novo impulso.
Todavia, o novo ambiente tecnológico impõe novas restrições ao problema do rotea-
mento, levando à necessidade de novas pesquisas sobre a dinâmica do bloqueio sob
novas concepções.

O que primeiro atraiu atenção da comunidade cient́ıfica foi a restrição de
continuidade de comprimento de onda [Barry and Humblet 1993]. Novos modelos
foram propostos para o cálculo da probabilidade de bloqueio em redes com restrição
de alocação de comprimento de onda (para um número finito de comprimentos de
onda) para todos os enlaces de uma rota ao permitir a requisição de uma chamada
[Birman 1996] e [Barry and Humblet 1996]. Esta restrição se deve às limitações tec-
nológicas atuais, que estão associadas ao alto custo dos conversores de comprimento
de onda [M. Listanti and Sabella 1997].
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Novas soluções de rede também são necessárias por outros motivos. A inade-
quação dos antigos modelos de bloqueio em relação a evolução do ambiente das redes
comutadas por comprimento de onda foi apontada por [Nayak and Sivarajan 2002]
e [Nayak and Sivarajan 2003], baseando-se na longa duração das atuais alocações
dos caminhos óticos, quando comparada com o tempo que leva para a intensidade
de tráfego crescer significativamente. Tais tempos médios de serviço fazem com que
a rede nunca atinja o estado estacionário. Assim, é necessário atualizar os antigos
modelos de bloqueio que são baseados em uma rede em equiĺıbrio estocástico.

Além disso, em um ambiente competitivo com múltiplos prestadores de ser-
viço (operadoras), a probabilidade de bloqueio do usuário não depende de uma
única operadora: cada operadora sabe sua própria probabilidade de bloqueio, mas
não tem idéia da probabilidade de bloqueio do usuário, isto é, a probabilidade de
que o usuário ser bloqueado em todas as operadoras.

Este trabalho investiga o dimensionamento de um enlace único quanto à pro-
babilidade de bloqueio, buscando-se a otimização de alguns objetivos econômicos
simples. Os resultados são comparados com o dimensionamento clássico, que tenta
assegurar certa probabilidade de bloqueio máxima, a fim de avaliar as perdas econô-
micas baseadas no modelo clássico de regulamentação. Além disso, estudamos o
comportamento deste mesmo enlace único, quando algumas métricas são inseridas
no relacionamento entre duas operadoras, sob o ponto de vista da teoria de jogos
[Watson 2002].

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 explica
as premissas básicas do modelo clássico do enlace único, aplicado na discussão do
provisionamento de canais para maximização de lucro de uma operadora (mono-
pólio). Na seção 3 generaliza-se este modelo para um cenário de duopólio, usando
algumas noções de teoria de jogos. Na seção 4 conclúımos o artigo.

2. O modelo de enlace único

Em uma rede formada por enlace único, o número de canais W representa o número
de comprimentos de onda presentes na rede ótica. Essa rede pode assumir até
(W +1) estados, que são indexados por i = 0, 1, 2, ...,W , onde i representa o número
de canais ocupados no enlace único.

Assume-se que cada canal permanece ocupado por um peŕıodo de tempo cuja
média é igual a um e que os tempos de duração das chamadas são independentes e
identicamente distribúıdos (i.i.d.). Desta forma, todos os tempos estão normaliza-
dos em relação ao tempo médio de duração da chamada. Assume-se também que a
chegada de novas requisições é modelada por uma distribuição de Poisson de inten-
sidade v Erlang. O número de canais ocupados pode ser modelado por um processo
de Markov em tempo cont́ınuo.

As requisições serão bloqueadas quando a rede estiver como todos os canais
ocupados, isto é, no estado W . Portanto, a probabilidade de bloqueio Pb(W ) pode
será determinada pela equação de Erlang-B [Kumar et al. 2004]:

842 Anais



Pb(W ) =

vW

W !
W∑
j=0

vj

j!

(1)

A abordagem clássica para o dimensionamento de um enlace único é feita por
meio da definição da probabilidade de bloqueio em um valor normalizado espećıfico
e, em seguida, são fornecidos W canais tal que Pb(W ) se mantenha abaixo do valor
especificado. Em [Nayak and Sivarajan 2002] e [Ramaswami and Sivarajan 2002],
no entanto, é sugerido que este modelo de bloqueio pode não ser apropriado para
o atual enquadramento das redes óticas. Como as chamadas podem durar meses
ou anos, e a intensidade do tráfego v pode dobrar a cada ano, a rede poderá nunca
alcançar o equiĺıbrio. Além disso, o ambiente empresarial competitivo e a lentidão
no processo de admissão de chamada podem levar uma operadora a adicionar mais
canais na rede, com o intuito de admitir mais chamadas em vez de bloqueá-las.

2.1. Maximização do lucro para uma operadora

Vamos supor, sem perda de generalidade, que cada canal implementado na rede gere
um custo fixo por unidade de tempo, o que inclui os custos operacionais e custo de
capital. Seja esse custo chamado de custo normalizado por canal ou s.

Vamos supor ainda, que a receita gerada em uma unidade de tempo por um
canal ativo, isto é, usado por um provedor de serviço, em uma rede enlace único seja
de uma unidade. Consideremos que há lucro nessa operação, ou seja, s < 1. Assim,
s = 0, 4 representa que, 40% de toda a receita gerada pelos canais presentes na rede
é utilizada na amortização dos custos da operadora, assim quando temos valores de
s > 1, a operadora está operando com prejúızo.

Quando se tem uma rede de enlace único com W comprimentos de onda no
estado i, a receita ĺıquida por unidade de tempo será dada pela seguinte equação:

LWi = i− sW (2)

O lucro médio por unidade de tempo pode ser escrito como:

L(W ) =

(
W∑
i=0

ipWi

)
− sW (3)

Assim, pela lei de Little [Gross 2008] temos:
W∑
i=0

ipWi = v − vPb(W ) (4)

Portanto:
L(W ) = v − vPb(W )− sW (5)

O primeiro termo do lado direito (v) representa a receita potencial que pode
ser gerada por um tráfego de v Erlang. O segundo termo (vPb(W )) é a receita per-
dida devido ao bloqueio. O terceiro termo (sW ) é a receita perdida em razão dos
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custos de implementação de todos os W canais, incluindo os canais desocupados.
Para se dimensionar a rede com o intuito de se obter o lucro máximo, dada uma
determinada intensidade de tráfego v, deve-se definir um valor de W que minimize
a função [vPb(W ) + sW ]. Este valor é chamado Wmax, o qual maximiza o lucro
L(W ). Com o aux́ılio da Equação 1, faz-se uma busca numérica do valor Wmax para
alguns valores espećıficos de custo (s). Na Figura 1, mostra-se a variação do lucro
L(W ) em relação a W para um tráfego v=5 Erlang para vários valores de s. Cada
curva apresenta um único valor máximo de W = Wmax(v). Por exemplo, Wmax=8
para um custo s = 0, 2, com lucro máximo igual a 3 para uma receita potencial de
v = 5. Portanto, neste exemplo, o custo (pelo bloqueio e pelo custo do canal) é de
aproximadamente 2 = (5− 3). Uma vez que os custos totais de implementação são
sW=1,6, a receita perdida pelo bloqueio é de 0,4, correspondendo a uma probabili-
dade de bloqueio (0,4/5)=8% . Nota-se que este valor de probabilidade de bloqueio
é ótimo para um tráfego v = 5 e custo s = 0, 2. Contudo, se o sistema está dimensi-
onado para maximizar o lucro, quando estes parâmetros forem alterados, o valor da
probabilidade de bloqueio também mudará. Além disso, na Figura 1 mostra-se que
a maximização do lucro, torna-se cŕıtica quando s excede os 10% . Por exemplo, se
v = 5 e s = 0, 2, a rede irá gerar lucro negativo (prejúızo) se W é maior que 25,
isto é, cerca de três vezes maior que o valor ótimo. Por outro lado, a Figura 1(a)
mostra que o custo devido ao sobre-dimensionamento da rede torna-se insignificante
quando o custo normalizado do canal é menor que 2% .

A Figura 1(b) mostra a variação da probabilidade de bloqueio em função da
intensidade do tráfego no caso de maximização do lucro, para alguns valores (0,2 e
0,4) de custo do canal normallizado s. Para parâmetro de comparação, é mostrada
uma rede com o número mı́nimo de canais tal que mantenha a probabilidade de
bloqueio para uma rede abaixo de 1% e 10% . Em todos os casos, as descontinuidades
correspondem à adição de mais um canal, com o objetivo de se manter a maximização
do lucro ou de manter a probabilidade de bloqueio abaixo de um valor especificado,
conforme o caso.

Figura 1. (a)Maximização do lucro para v = 5. (b) Variação da probabilidade de bloqueio
pela intensidade do tráfego para redes dimensionadas para maximização do lucro e redes
dimensionadas pela probabilidade de bloqueio.

A Figura 2 mostra um comparativo entre as redes que maximizam o lucro com
redes que são dimensionadas para garantir uma probabilidade de bloqueio abaixo de
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1% e 10% em função do número de comprimentos de onda W . Podemos observar
que as redes dimensionadas para garantir um valor de probabilidade de bloqueio
adicionam uma quantidade menor de canais à medida que o tráfego cresce, já o
enlace único dimensionado para maximizar o lucro permite a adição de uma maior
quantidade de canais o que condiz com o fato observado na figura 1b, onde podemos
observar a tendência de queda da probabilidade de bloqueio com o aumento do
tráfego.

Figura 2. Redes dimensionadas pela maximização do lucro e redes dimensionadas para
probabilidade de bloqueio abaixo de 1% e 10% .

2.2. Sobredimensionamento competitivo para aumentar a fatia do
mercado

Ao invés de se operar a rede com a capacidade que maximize lucro, é posśıvel
dimensioná-la para ultrapassar esta condição, caso a operadora deseje concorrer
por uma quota maior do mercado, renunciando a parte do lucro para esse fim.
Suponhamos que a fração positiva máxima que a operadora está disposta a renunciar
seja �. Assume-se que ��[0,1], isto é, a operadora estaria disposta até a renunciar
todo seu lucro, mas não poderia operar com prejúızo. O sistema será dimensionado
para W� comprimentos de onda, dado que W� é o número máximo de comprimentos
de onda Wpara os quais L(W ) excede (1− �)L(Wmax).

O fator � pode ser determinado de tal forma que a operadora saiba qual a
quantia de tráfego adicional A(�) que ela poderia acolher em sua rede em troca do
lucro perdido �L(Wmax):

A(�) = v[Pb(Wmax)− Pb(W�)] (6)

A Figura 3(a) mostra o aumento do número de comprimentos de onda W�

que irá gerar fração � do lucro renunciado dependendo da abordagem escolhida. À
medida que o lucro é corróıdo de zero até 100% o número de comprimentos de onda
é ampliado de 8 até 24, gerando um acréscimo de investimento de capital de até
200%.

A Figura 3(b) mostra a fração correspondente de tráfego adicional fornecido
A(�) quando � varia de 0 até 1 para v = 5 e s = 0, 2 . Podemos observar que o
tráfego adicional satura em 35% do seu valor de maximização do lucro quando � é
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de 0,3. Portanto, não parece haver nenhum motivo para renunciar a mais que 30%
do lucro máximo, pois isso não traria nenhum tráfego adicional.

Figura 3. (a) Variação do número máximo de comprimentos de onda W� com a fra-
ção do lucro máximo e (b)Variação do tráfego adicional A(�) versus a fração do lucro
máximo (�) para v = 5 e s = 0, 2.

Mas entre zero e 0,3, qual seria a escolha mais racional para o valor de �? A
resposta depende do ambiente de negócios, caracterizado pelo número de operadoras
no mercado e o padrão de demanda dos usuários. Na próxima seção, discutiremos
isso para um ambiente dado por duas operadoras (duopólio) e uma grande população
de usuários que buscam minimizar sua probabilidade de bloqueio.

3. Modelo de enlace único para duas operadoras

Nessa seção, discutiremos um mercado com duas operadoras provendo canais para
um grande conjunto de usuários em um enlace único. Cada usuário do enlace único
gera um tráfego muito pequeno, de modo que o tráfego gerado para os canais pode
ser tratado como variável cont́ınua. Em um dado momento, cada usuário enviará
inicialmente sua requisição para sua operadora primária. Se está requisição for blo-
queada por esta operadora, o usuário tentará conexão com a operadora secundária.

Caso o usuário não esteja satisfeito com a operadora primária, ele pode trans-
ferir a primeira tentativa da sua próxima requisição para outra operadora.

Assumindo um dado comportamento de troca de operadora pelo usuário,
queremos obter o resultado em equiĺıbrio da divisão do tráfego total entre duas
operadoras, dado um determinado número de canais W1 e W2 disponibilizados pelas
operadoras 1 e 2, respectivamente. Com o intuito de obter este particionamento para
discussão deste jogo teórico, na subseção 3.1 discutiremos o modelo de probabilidade
de bloqueio dos operadores quando o tráfego é v = v1+v2, onde vi é o tráfego dirigido
primeiramente à operadora i�1, 2.

3.1. Um Modelo de Bloqueio para Duopólio

Admitindo que as chegadas das requisições obedecem uma distribuição poissoniana,
o modelo de duopólio pode ser representado por um sistema de Markov em tempo
cont́ınuo, como pode ser observado na Figura 4 para (W1,W2) = (3,2).
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O sistema está no estado (i, j), com 0 ≤ i ≤ W1 e 0 ≤ j ≤ W2, quando
a operadora 1 tiver i canais ocupados e o a operadora 2 tiver j canais ocupados.
Portanto, o número total de estados será (W 1 + 1)(W 2 + 1). Assume-se que v1 e v2
são dados, e sua soma é dada por v = v1 + v2.

Figura 4. Representação do modelo de Duopólio.

A taxa de transição do estado (i, j) para o estado (k, l) será dada pelas
seguintes equações:

�(i,j),(k,l) =

⎧⎨⎩

v1 se k = (i+ 1), 0 ≤ i < W 1, e 0 ≤ j = l < W 2;
v se k = (i+ 1), 0 ≤ i < W 1, e j = l = W 2;
v2 se l = (j + 1), 0 ≤ i = k < W 1, e 0 ≤ j < W 2;
v se l = (j + 1), 0 ≤ j < W 2, e i = k = W 1;
i se k = (i− 1), 0 < i ≤ W 1;
j se l = (j − 1), 0 < i ≤ W 2;
0, caso contrário.

(7)

Uma vez que as taxas de transição são definidas e os estados são indexados
em uma ordem seqüencial unidimensional, a probabilidade do estado estacionário pij
pode ser encontrada pela técnica de análise padrão de Markov [Kumar et al. 2004].

A probabilidade de bloqueio Pb1 e Pb2 das operadoras 1 e 2 serão dadas por:

Pb1 =

W2∑
j=0

pW1j
(8)

Pb2 =

W1∑
i=0

piW2
(9)

Note que a probabilidade de bloqueio total, isto é, a probabilidade do usuário
ser bloqueado pelas duas operadoras, é dada pela Equação 1 com W = W1 + W2,
independentemente do número de canais individuais disponibilizados por cada opera-
dora. Portanto, dado que todos os usuários têm a mesma probabilidade de bloqueio
de serem bloqueados por ambas operadoras, eles deverão buscar uma operadora pri-
mária que lhes dê a melhor probabilidade de atendimento imediato, afim de evitar
um tempo de negociação maior e, eventualmente, aproveitar os ocasionais benef́ıcios
de fidelidade.
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Como usuários buscam serviços mais rápidos, estes buscarão evitar operado-
ras que estejam sobrecarregadas. Logo, o tráfego total será dividido entre as duas
operadoras de acordo com uma distribuição de equiĺıbrio, gerando valores de estado
estacionário para v1 e v2. Tais distribuições de equiĺıbrio são discutidas na próxima
subseção para dois cenários de busca de qualidade pelos usuários.

3.2. O Jogo de Distribuição do Tráfego

Na subseção 3.1, mostramos como as probabilidades de bloqueio primárias Pb1 e
Pb2 são determinadas pela distribuição do tráfego total v nos tráfegos primários v1
e v2 oferecido inicialmente as operadoras 1 e 2, respectivamente. Este cálculo é
suficiente em uma situação em que é atribúıdo a cada usuário uma operadora por
um determinado agente atuando como um intermediário (broker). No entanto, se
os usuários forem livres para mudar sua operadora primária de acordo com alguma
estratégia, então pode emergir um equiĺıbrio da estratégia definida. Nesta seção,
discutiremos este equiĺıbrio para dois cenários de comportamento estratégico dos
usuários.

3.2.1. Equiĺıbrio de Nash

Durante a operação, os usuários podem estimar a probabilidade de bloqueio de sua
operadora principal através do seu histórico de bloqueio. No entanto, eles não sa-
bem a probabilidade de bloqueio da operadora secundária, a não ser que este seja
testado. Nesta subseção, assumimos que os usuários podem ocasionalmente testar a
probabilidade de bloqueio da operadora secundária, permitindo a comparação com a
taxa de bloqueio da sua operadora principal. Se a probabilidade de bloqueio da ope-
radora secundária for inferior à probabilidade de bloqueio da operadora principal, o
usuário irá trocar de operadora principal. A estratégia do usuário tem como objetivo
minimizar sua probabilidade de bloqueio. Nesta circunstância, o equiĺıbrio surgirá
quando nenhum dos usuários tiver incentivos para mudar de operadora principal.
Em teoria de jogos, chamamos esta situação de equiĺıbrio de Nash [Watson 2002].

A Figura 5 mostra as probabilidades de bloqueio Pb1 e Pb2 como funções de
v1 quando v = 8, para (W1,W2) = (5,3) na Figura 5a, e (W1,W2) = (7,1) na Figura
5b.

Na Figura 5a, as duas curvas se cruzam em um ponto onde Pb1 = Pb2. Con-
sideremos um cliente da operadora 2 quando o tráfego é dividido em algum ponto
à esquerda deste ponto de cruzamento. Quando o usuário testar a operadora 1,
encontrará uma probabilidade de bloqueio menor que a de sua operadora principal
e mudará para a operadora 1, aumentando ligeiramente o tráfego v, na direção do
ponto de cruzamento. Agora, consideremos um cliente da operadora 1, quando o
tráfego é dividido em algum ponto à direita do ponto de cruzamento. Quando o
usuário testar a operadora 2, encontrará uma probabilidade de bloqueio menor que
a de sua operadora principal e mudará para a operadora 2, reduzindo ligeiramente
o tráfego v, na direção do ponto de cruzamento. Assim conclui-se que a divisão do
tráfego convergirá para o ponto de cruzamento onde ocorre o equiĺıbrio de Nash.

Na Figura 5b, não existe nenhum ponto de cruzamento onde Pb1 = Pb2. No-
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vamente considera-se um cliente da operadora 2, quando o tráfego é dividido em
qualquer ponto do gráfico: quando testada a operadora 1, o usuário encontrará uma
menor probabilidade de bloqueio e mudará para operadora 1. Portanto, v1 será in-
crementado até que v1 = v, significando assim que a operadora 1 irá capturar todo
o tráfego principal, e a operadora 2 irá capturar apenas o tráfego secundário. Isso
ocorre por que a probabilidade de bloqueio da operadora 2 gerado pelo transbor-
damento do tráfego da operadora 1, já é maior que o probabilidade de bloqueio da
operadora 1 mesmo quando a operadora 1 carrega todo o tráfego. Assim o equiĺıbrio
de Nash é dado por (v1, v2) = (8,0), com Pb1 > Pb2.

Figura 5. Representação do modelo de duopólio com equiĺıbrio de Nash.

3.2.2. Comportamento do Usuário Impaciente

Com o objetivo de testar a probabilidade de bloqueio da operadora secundária, o
usuário teria que tornar a operadora secundária sua operadora principal temporari-
amente até estimar de forma confiável sua probabilidade de bloqueio. Este processo
pode levar algum tempo, pois centenas de requisições poderão ser necessárias para
uma estimativa confiável da probabilidade de bloqueio da operadora.

Por outro lado existem usuários que não terão a paciência de aguardar a
estimativa de probabilidade de bloqueio. Desta forma, podemos considerar um ce-
nário em que os usuários mudam de operadora principal, assim que seu pedido for
bloqueado, pela operadora primária e recebido pela operadora secundária. Este com-
portamento gera uma taxa vi(Pbi − Pb) de mudanças de clientes de sua operadora
i para a operadora concorrente. Portanto, o equiĺıbrio da divisão do tráfego será
atingido pela seguinte condição:

v1(Pb1 − Pb) = v2(Pb2 − Pb) (10)

Observa-se que a necessidade de subtração de Pb em Pbi na Equação 10 surge
da hipótese de que o usuário bloqueado pelas duas operadoras não mudará de ope-
radora principal.

A Figura 6 mostra as variações de vi(Pbi−Pb) com vi com i� {1,2} para alguns
valores de (W1,W2) . Pode-se observar que, neste caso, o equiĺıbrio é sempre associ-
ado a um ponto de cruzamento entre duas curvas, já que cada curva inicia do zero
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para um tráfego primário igual a zero. Isto significa que uma operadora de pequeno
porte sempre será capaz de capturar algum tráfego primário, independentemente de
sua quantidade de canais provisionados.

Figura 6. Representação do modelo de duopólio com comportamento impaciente do
usuário.

3.3. O Jogo entre Duas Operadoras

Chama-se a taxa de admissão de chamadas das operadoras 1 e 2, respectivamente,
como R1(v1, v2) e R2(v1, v2). Uma vez que supomos a duração média de chamadas
unitária, podemos dizer pela Lei de Little que R1(v1, v2) e R2(v1, v2) também repre-
sentam o número médio de clientes que estão sendo servidos, respectivamente, pelas
operadoras 1 e 2 em um determinado momento. Além disso, a partir do momento
que se toma a receita de qualquer chamada por unidade de tempo como sendo uni-
tária, R1(v1, v2) e R2(v1, v2) também representam as taxas das receitas arrecadadas,
respectivamente, pelas operadoras 1 e 2.

A partir do modelo de Markov da subseção 3.1 (vide ilustração na Figura
4) e Equações 13 e 14, observamos que as taxas de admissão de chamadas pelas
operadoras 1 e 2 são dadas por:

R1(v1, v2) =v1(1− Pb1) + v2(Pb2 − Pb) (11)

R2(v1, v2) =v2(1− Pb2) + v1(Pb1 − Pb) (12)

O modelo teórico do jogo da subseção 3.2 fornece meios para estimar os
valores de estado estacionário de v1, v2, Pb1 e Pb2, assim como Pb, dado o número
de canais W1 e W2 fornecido, respectivamente, pelas operadoras 1 e 2. Portanto,
pode-se obter o valor do lucro T1(W1,W2) e T2(W1,W2) alcançado pelas operadoras
1 e 2 segundo

T1(W1,W2) =R1(W1,W2)− s1W1 (13)

T2(W1,W2) =R2(W1,W2)− s2W2 (14)

onde s1 e s2 são os custos unitários de canal praticados pelas operadoras 1 e 2,
respectivamente.
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Obviamente, o lucro de cada operadora depende não somente do número de
canais de que dispõem, mas também de quantos canais são disponibilizados pelo
concorrente. Assim, supondo que o objetivo de cada operadora é maximizar seu
lucro, qualquer tentativa de otimizar sua oferta de canais vai cair no domı́nio da
Teoria de Jogos. No entanto, ao contrário do que foi discutido na subseção 3.2, onde
analisamos um jogo que envolve um grande número de jogadores(usuários), agora
temos um jogo em que temos apenas dois jogadores (operadoras).

Nesta subseção, iremos supor que s1 = s2 = s, o que significa que ambas ope-
radoras trabalham com o mesmo custo de implantação por canal. A Tabela 1 mostra
o lucro obtido pelas operadoras 1 e 2 quando v = 5, s = 0, 2, (W1,W2)�[0, 14]×[0, 14],
e os usuários escolhem suas operadoras principais, testando ocasionalmente sua pro-
babilidade de bloqueio e mudando para outra operadora que lhe ofereça uma menor
probabilidade de bloqueio. Em teoria de jogos, cada valor inteiro de Wi�[0,∞) re-
presenta uma estratégia pura do jogador. Portanto, a Tabela 1 representa os lucros
obtidos em um sub conjunto do perfil de estratégias global, sendo normalmente
chamado de jogo.

Tabela 1. Duas operadoras jogando com usuários que minimizam sua probabilidade de
bloqueio

Coluna

Linha Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2

0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 1.8 0.0 2.2 0.0 2.6 0.0 2.8 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 2.9 0.0 2.8 0.0 2.6 0.0 2.4 0.0 2.2

1 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 1.2 0.5 1.7 0.5 2.1 0.4 2.5 0.3 2.7 0.2 2.8 0.1 2.9 0.1 2.8 0.0 2.8 -0.1 2.6 -0.1 2.5 -0.1 2.3 -0.2 2.2

2 1.2 0.0 1.2 0.6 1.1 1.1 1.0 1.6 0.9 2.0 0.8 2.2 0.6 2.4 0.5 2.6 0.3 2.6 0.2 2.6 0.1 2.5 0.0 2.4 -0.1 2.3 -0.2 2.2 -0.2 2.0

3 1.8 0.0 1.7 0.5 1.6 1.0 1.4 1.4 1.2 1.8 1.1 2.0 0.9 2.2 0.7 2.2 0.5 2.3 0.3 2.3 0.2 2.2 0.0 2.2 -0.1 2.1 -0.2 2.0 -0.3 1.9

4 2.2 0.0 2.1 0.5 2.0 0.9 1.8 1.2 1.5 1.5 1.3 1.7 1.1 1.9 0.8 1.9 0.6 2.0 0.4 2.0 0.2 2.0 0.1 1.9 -0.1 1.9 -0.2 1.8 -0.3 1.7

5 2.6 0.0 2.5 0.4 2.2 0.8 2.0 1.1 1.7 1.3 1.5 1.5 1.2 1.6 0.9 1.6 0.7 1.7 0.5 1.7 0.3 1.7 0.1 1.7 0.0 1.6 -0.2 1.6 -0.3 1.5

6 2.8 0.0 2.7 0.3 2.4 0.6 2.2 0.9 1.9 1.0 1.6 1.2 1.3 1.3 1.0 1.4 0.8 1.4 0.6 1.4 0.4 1.4 0.2 1.4 0.0 1.4 -0.1 1.3 -0.3 1.3

7 3.0 0.0 2.8 0.2 2.6 0.5 2.2 0.7 1.9 0.8 1.6 0.9 1.4 1.0 1.1 1.1 0.9 1.1 0.6 1.2 0.4 1.2 0.2 1.2 0.0 1.2 -0.1 1.1 -0.3 1.1

8 3.0 0.0 2.9 0.1 2.6 0.3 2.3 0.5 2.0 0.6 1.7 0.7 1.4 0.8 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 0.5 0.9 0.3 0.9 0.1 0.9 -0.1 0.9 -0.3 0.9

9 3.0 0.0 2.8 0.1 2.6 0.2 2.3 0.3 2.0 0.4 1.7 0.5 1.4 0.6 1.2 0.6 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.3 0.7 0.1 0.7 -0.1 0.7 -0.3 0.7

10 2.9 0.0 2.8 0.0 2.5 0.1 2.2 0.2 2.0 0.2 1.7 0.3 1.4 0.4 1.2 0.4 0.9 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.1 0.5 -0.1 0.5 -0.3 0.5

11 2.8 0.0 2.6 -0.1 2.4 0.0 2.2 0.0 1.9 0.1 1.7 0.1 1.4 0.2 1.2 0.2 0.9 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 -0.1 0.3 -0.3 0.3

12 2.6 0.0 2.5 -0.1 2.3 -0.1 2.1 -0.1 1.9 -0.1 1.6 0.0 1.4 0.0 1.2 0.0 0.9 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.3 0.1

13 2.4 0.0 2.3 -0.1 2.2 -0.2 2.0 -0.2 1.8 -0.2 1.6 -0.2 1.3 -0.1 1.1 -0.1 0.9 -0.1 0.7 -0.1 0.5 -0.1 0.3 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1

14 2.2 0.0 2.2 -0.2 2.0 -0.2 1.9 -0.3 1.7 -0.3 1.5 -0.3 1.3 -0.3 1.1 -0.3 0.9 -0.3 0.7 -0.3 0.5 -0.3 0.3 -0.3 0.1 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3

12 13 146 7 8 9 10 110 1 2 3 4 5

Vamos supor que, antes de começar o jogo, a operadora 2 não existisse, e a
operadora 1 estivesse em uma posição monopolista na qual conseguiu otimizar seus
lucros. De acordo com a Figura 2, isto significa que a operadora 1 disponibilizou 8
canais, assim o jogo começa na célula (8,0) da Tabela 1, com o lucro (3,0).

A fim de compreender a dinâmica da maximização do lucro neste ambiente,
vamos supor que ambas as operadoras têm acesso a Tabela 1, que cada uma sabe
onde o jogo foi iniciado e que cada jogador faz seu jogo e espera o lance do outro
jogador. Assim, sucessivamente, eles vão alterando a distribuição do número de
canais de forma a maximizar seu lucro.

Quando a operadora 2 entra no jogo e observa o sistema na célula (8,0), este
observa na Tabela 1 que seu lucro é maximizado pela implantação de 12 canais,
assim movendo o perfil de estratégia para célula (8,12), com perfil de lucro (0,1).
Então, a operadora 1 observa a tabela 1 e decide maximizar seu lucro implantando
mais canais 5, e movendo o mercado para a célula (13,12) com o perfil de lucro
(0,1, -0,1), onde a operadora 2 começa a ter perdas operacionais. Finalmente, a
operadora 2 observa para a Tabela 1 e percebe que, a fim de maximizar seus lucros
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(o que significa minimizar as suas perdas), deve reduzir o número de canais a zero
(ou seja, fechar o seu negócio), deixando o mercado configurado como um monopólio
na célula (13,0), onde a operadora 1 obtém um lucro igual a 2,4.

Neste ponto, se a operadora 1 mantiver seu comportamento de maximização
do lucro, irá reduzir o número de canais para 8, iniciando o ciclo anterior novamente.
Portanto, o equiĺıbrio não é alcançado quando os jogadores usam a estratégias puras
de maximização do lucro, gerando um jogo instável. Na verdade, o equiĺıbrio de
Nash baseado em estratégias puras, exigiria a existência de uma célula onde os
lucros de ambas operadoras fossem máximos e, como podemos observar na Tabela 1
não existe tal situação. Neste caso, a teoria de jogos diz que existe um equiĺıbrio de
Nash quando usam-se estratégias mistas. Em uma estratégia mista, cada jogador irá
escolher uma de um conjunto de estratégias puras de acordo com uma determinada
lei probabiĺıstica. No entanto, considerando que os custos de implantação do canal
não podem ser facilmente recuperados, exceto através das receitas operacionais (ou
seja, são custos ”irrecuperáveis”), estratégias mistas não parecem ser aplicáveis neste
ambiente.

Depois de recuperar sua posição monopolista na célula (13,0), a operadora 1
pode decidir mudar de estratégia a respeito da maximização do lucro. Sabendo que
seu retorno para a célula (8,0), com o objetivo de maximizar seu lucro irá incentivar
operadoras à entrar no mercado, fazendo com que seu lucro seja compartilhado com
a concorrência, este pode decidir renunciar a parte do lucro máximo em prol da
estabilidade. Desta forma, em vez de recuperar seu lucro inicial de 3,0, a operadora
1 pode desejar manter a implantação de 13 canais e se contentar com um lucro de
2,4. Este critério de dimensionamento efetivamente alcança a maximização lucro
de forma ”estável”para qualquer operadora em um mercado onde todas as outras
operadoras são rigorosas maximizadoras de lucros de curto prazo. A resposta para
a pergunta apresentada na subseção 2.3 é que a escolha racional para a fração de
renúncia � do lucro máximo é � = 0, 2 = 1−2, 4/3, que no caso de v = 5 e s = 0, 2 é
suficiente para assegurar 100% do market share se os outros jogadores tiverem como
objetivo a maximização do lucro a curto prazo. A Figura 7 sugere um método para
determinação do número mı́nimo de canais necessários para alcançar a condição de
monopólio (100% de market share), quando todos os outros jogadores têm por ob-
jetivo a maximização do lucro a curto prazo. A análise teórica do jogo da Tabela
1 mostra que este valor (W2 = 13) pode ser uma solução de dimensionamento que
maximiza o lucro num ambiente caracterizado pela fraca competitividade. Chama-
mos esta solução de monopólio competitivo pela capacidade do canal, ao contrário
das soluções de maximização do lucro e limite superior da probabilidade de bloqueio
que são mais relevantes para ambientes de monopólio regulado.

A Tabela 2 mostra os lucros obtidos pelas operadoras 1 e 2, quando os usuá-
rios apresentam um comportamento impaciente, mudando de operadora principal
sempre que uma requisição for bloqueada pela sua operadora. Novamente supomos
que a operadora 2, quando entra no jogo, vê o sistema na célula (8,0), olha para
a Tabela 2 e percebe que seu lucro é maximizado pela implantação de 11 canais,
assim movendo seu perfil de estratégia para célula (8,11), com um perfil de lucro
(0,3, 0,9). Quando a operadora 1 observa a Tabela 2, decide maximizar novamente
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Figura 7. Variação do lucro da operadora 1 pelo número de canais (W1).

seu lucro com a adição de mais 3 canais, movendo assim o perfil de estratégia para
célula (11,11) com um perfil de lucro (0,3, 0,3). Observe na Tabela 2, que tanto
os lucros na célula (11,11) são máximos locais, mostrando que surge um equiĺıbrio
de Nash nesta condição, assim nenhum dos jogadores é incentivado a mudar sua
estratégia (número de canais). Portanto, o mercado vai ficar nessa posição, se am-
bos os jogadores estão maximizando seu lucro a curto prazo. Na vida real, porém,
nenhum jogador ficará satisfeito com um lucro de 0,3. Desta forma, quando uma
das operadoras observa a Tabela 2, percebe que a implantação de mais dois canais
não causará uma alteração de seu lucro máximo e levará o concorrente a deixar o
jogo concedendo a operadora um monopólio competitivo com lucro 2,4. No entanto,
se ambos os jogadores se movem para esta direção, eles irão movimentar o mercado
para a célula (13,13), onde ambos irão operar com lucro negativo.

Tabela 2. Duas operadoras jogando com usuários impacientes
Coluna

Linha Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2 Op. 1 Op. 2

0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 1.8 0.0 2.2 0.0 2.6 0.0 2.8 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 2.9 0.0 2.8 0.0 2.6 0.0 2.4 0.0 2.2

1 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 1.2 0.5 1.7 0.5 2.1 0.4 2.5 0.3 2.7 0.2 2.8 0.1 2.9 0.1 2.8 0.0 2.8 -0.1 2.6 -0.1 2.5 -0.1 2.3 -0.2 2.2

2 1.2 0.0 1.2 0.6 1.1 1.1 1.0 1.6 0.9 2.0 0.8 2.2 0.6 2.4 0.5 2.6 0.3 2.6 0.2 2.6 0.1 2.5 0.0 2.4 -0.1 2.3 -0.2 2.2 -0.2 2.0

3 1.8 0.0 1.7 0.5 1.6 1.0 1.4 1.4 1.2 1.8 1.1 2.0 0.9 2.2 0.7 2.2 0.5 2.3 0.3 2.3 0.2 2.2 0.0 2.2 -0.1 2.1 -0.2 2.0 -0.3 1.9

4 2.2 0.0 2.1 0.5 2.0 0.9 1.8 1.2 1.5 1.5 1.3 1.7 1.1 1.9 0.8 1.9 0.6 2.0 0.4 2.0 0.2 2.0 0.1 1.9 -0.1 1.9 -0.2 1.8 -0.3 1.7

5 2.6 0.0 2.5 0.4 2.2 0.8 2.0 1.1 1.7 1.3 1.5 1.5 1.2 1.6 0.9 1.6 0.7 1.7 0.5 1.7 0.3 1.7 0.1 1.7 0.0 1.6 -0.2 1.6 -0.3 1.5

6 2.8 0.0 2.7 0.3 2.4 0.6 2.2 0.9 1.9 1.0 1.6 1.2 1.3 1.3 1.0 1.4 0.8 1.4 0.6 1.4 0.4 1.4 0.2 1.4 0.0 1.4 -0.1 1.3 -0.3 1.3

7 3.0 0.0 2.8 0.2 2.6 0.5 2.2 0.7 1.9 0.8 1.6 0.9 1.4 1.0 1.1 1.1 0.9 1.1 0.6 1.2 0.4 1.2 0.2 1.2 0.0 1.2 -0.1 1.1 -0.3 1.1

8 3.0 0.0 2.9 0.1 2.6 0.3 2.3 0.5 2.0 0.6 1.7 0.7 1.4 0.8 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 0.5 0.9 0.3 0.9 0.1 0.9 -0.1 0.9 -0.3 0.9

9 3.0 0.0 2.8 0.1 2.6 0.2 2.3 0.3 2.0 0.4 1.7 0.5 1.4 0.6 1.2 0.6 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.3 0.7 0.1 0.7 -0.1 0.7 -0.3 0.7

10 2.9 0.0 2.8 0.0 2.5 0.1 2.2 0.2 2.0 0.2 1.7 0.3 1.4 0.4 1.2 0.4 0.9 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.1 0.5 -0.1 0.5 -0.3 0.5

11 2.8 0.0 2.6 -0.1 2.4 0.0 2.2 0.0 1.9 0.1 1.7 0.1 1.4 0.2 1.2 0.2 0.9 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 -0.1 0.3 -0.3 0.3

12 2.6 0.0 2.5 -0.1 2.3 -0.1 2.1 -0.1 1.9 -0.1 1.6 0.0 1.4 0.0 1.2 0.0 0.9 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.3 0.1

13 2.4 0.0 2.3 -0.1 2.2 -0.2 2.0 -0.2 1.8 -0.2 1.6 -0.2 1.3 -0.1 1.1 -0.1 0.9 -0.1 0.7 -0.1 0.5 -0.1 0.3 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1

14 2.2 0.0 2.2 -0.2 2.0 -0.2 1.9 -0.3 1.7 -0.3 1.5 -0.3 1.3 -0.3 1.1 -0.3 0.9 -0.3 0.7 -0.3 0.5 -0.3 0.3 -0.3 0.1 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3

12 13 146 7 8 9 10 110 1 2 3 4 5

Em resumo, em ambos os casos, na análise teórica do jogo o lucro é maximi-
zado através da implantação de 13 canais em um ambiente competitivo. Já no caso
da concessão do monopólio são necessários 8 canais. A maximização em ambientes
competitivos é fraca no sentido de que ele assume que todos os outros jogadores têm
objetivos estritamente maximizadores. Maximização do lucro de forma restrita por
ambos os jogadores (operadoras) levará a um jogo ćıclico e instável no primeiro caso
(no qual os usuários buscam a minimização da probabilidade de bloqueio) e para
um equiĺıbrio fraco no segundo caso (comportamento do usuário impaciente).
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4. Conclusões

Sugerimos uma nova abordagem para a dimensão de uma rede com o objetivo de
atender estratégias de negócios espećıficas, sem se comprometer com qualquer limite
sobre a probabilidade de bloqueio.

Propusemos um modelo markoviano para determinar a probabilidade de blo-
queio das requisições em um enlace único operado por duas operadoras (fornecedores
de canal). Com o apoio deste modelo, investigamos a divisão do tráfego em equiĺı-
brio entre as duas operadoras quando os usuários procuram o melhorar seu serviço
através de duas estratégias distintas.

Focamos no dimensionamento de redes para maximização do lucro em situa-
ções de duopólio e monopólio concedido. Nos monopólios concedidos, a maximização
do lucro é forte e não gera uma grave deterioração do desempenho da probabilidade
de bloqueio. Em situações de duopólio e outros ambientes competitivos, a maxi-
mização do lucro é fraca no sentido que esta assume que os outros jogadores são
maximizadores de lucro a curto prazo, sendo realizado sob a forma de um monopó-
lio, vulnerável a competição. Para um tráfego de 5 Erlang e custo de implantação
de canal igual a 20% da receita do canal ativo, a maximização de lucro requer 8
canais em monopólios concedidos e para o mesmo custo de implantação do canal são
necessários 13 canais no caso de duopólios e outros ambientes competitivos.
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Abstract. Flooding of data and control messages is a widely used mechanism in
network aplications and protocols, which can have latency requirements for the
information delivery. However, this Minimum-Latency Broadcast Scheduling
problem is NP-Complete, thus some papers propose approximation algorithms.
This work presents simulation results of well-known flooding control mechanism
over IEEE 802.11 which shows that simple heuristics can achieve tolerable la-
tencies. Finally, it proposes a distributed scheduling mechanism with partial
knowledge of topology and its performance is measured combined with flooding
control mechanism in CSMA/CA and TDMA networks. The proposal efficiency
is proven by comparison to theoretical limits of centralized algorithms.

Resumo. A inundação de mensagens de controle e de dados é um mecanismo
bastante empregado por protocolos e aplicações em redes ad hoc, que podem ter
requisitos quanto à latência na entrega dessas informações. Entretanto, o pro-
blema de Escalonamento de Inundação com Mı́nima Latência é NP-Completo,
levando a propostas de soluções através de algoritmos aproximados. Neste tra-
balho, são apresentados resultados de simulação de mecanismos convencionais
de controle de inundação associados ao acesso ao meio CSMA/CA, indicando
que heurı́sticas simples podem produzir resultados satisfatórios. Finalmente, é
proposto um mecanismo de escalonamento distribuı́do com conhecimento par-
cial da topologia, o qual é avaliado em conjunto com os mecanismos de controle
de inundação em redes CSMA/CA e TDMA, tendo a eficiência comprovada pela
comparação com os limites teóricos indicados por algoritmos centralizados.

1. Introdução
Inundação em redes consiste em um mecanismo ou protocolo com o obje-
tivo de entregar uma mensagem a todos os nós da rede. Em redes ad hoc,
que apresentam caracterı́sticas de topologia dinâmica e ausência de infraestru-
tura, estes mecanismos tornam-se essenciais, sendo largamente utilizados em pro-
tocolos de roteamento [Clausen and Jacquet 2003, Perkins et al. 2003], descoberta de
serviços [Lenders et al. 2005, Augusto and de Rezende 2006], e para disseminação ou
busca de informação de uma forma geral [Karumanchi et al. 1999].

A forma mais comum de se realizar uma inundação em rede ad hoc é chamada
de inundação cega (Blind). Entretanto, um dos problemas introduzidos é a tempestade

∗Este trabalho recebeu recursos da CAPES, CNPq, FAPERJ e FINEP.
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de broadcast [Ni et al. 1999], que implica em um muitas transmissões redundantes. Se o
acesso ao meio for por contenção, como no CSMA/CA, haverá um alto nı́vel de disputa
e aumento de colisões, consumindo os já escassos recursos e aumentando o tempo de
entrega das mensagens. Sendo o acesso ao meio através de escalonamento no tempo,
como no TDMA, poderá haver a necessidade de um grande número de slots.

O controle destes efeitos nocivos da tempestade de broadcast pode ser reali-
zado através de duas abordagens distintas: através de um processo de seleção dos
nós reencaminhadores da inundação, conforme algumas propostas [Haas et al. 2002,
Laouiti et al. 2002, Ni et al. 1999, Drabkin et al. 2007, Augusto and de Rezende 2009],
que chamaremos de controle de inundação; ou através da escolha da ordem em que os nós
reencaminhadores irão realizar suas transmissões [Huang et al. 2007, Gandhi et al. 2008,
Yeo et al. 2002, Vergados et al. 2009], chamados de escalonadores. Apesar de ortogo-
nais, as duas abordagens possuem semelhanças, conforme mostrado nos resultados das
Seções 3 e 5, pois os algoritmos escalonadores pressupõem implicitamente a escolha de
somente alguns nós para o reencaminhamento das mensagens.

Estas duas abordagens possuem objetivos distintos, pois na primeira procura-se
reduzir o número de mensagens reencaminhadas, e a solução ótima para este problema é a
construção de uma MLST (Maximum Leaf Spanning Tree) do grafo, escolhendo como raiz
o nó origem da inundação, ou seja, obter a árvore geradora do grafo com o maior número
de folhas. Esta solução é ótima em termos de número de mensagens reencaminhadas, pois
uma vez que as folhas da árvore não reencaminham as mensagens, quando o número de
folhas é máximo, o número de mensagens é mı́nimo. Entretanto, a implementação desta
solução não é prática, uma vez que o problema é NP-difı́cil [Fujie 2003].

O outro tipo de abordagem busca a escolha de uma ordem de reencaminhamento
que leve ao Escalonamento de Inundação com Mı́nima Latência (Minimum-Latency Bro-
adcast Scheduling - MLBS) que é um problema NP-Completo [Gandhi et al. 2008], e a
avaliação deste problema é o foco deste artigo.

Entretanto, uma observação importante é que uma escolha adequada dos nós reen-
caminhadores pode levar a uma latência da inundação com valores satisfatórios, mesmo
não sendo este o problema alvo deste tipo de abordagem. Para mostrar isto, na parte inicial
deste trabalho, através de simulação, é medida a latência da inundação quando utilizados
mecanismos de controle de inundação associados ao escalonamento distribuı́do aleatório
com contenção do acesso ao meio CSMA/CA do IEEE 802.11.

A partir dos resultados apresentados, são formuladas hipóteses, que fundamentam
a proposta de um mecanismo de escalonamento distribuı́do, baseado em informações lo-
cais, com conhecimento limitado da topologia. Este mecanismo é avaliado juntamente
com o CSMA/CA e também em uma rede com acesso ao meio do tipo TDMA, mas onde
a decisão de utilização do slot é totalmente independente e local, implicando que no caso
de escolhas incorretas de escalonamento ocorram colisões e perdas de transmissões.

O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira. Na Seção 2 são apre-
sentados os trabalhos relacionados. A Seção 3 descreve os resultados de latência em
algumas propostas que realizam somente seleção de nós. A Seção 4 apresenta a proposta
de escalonamento distribuı́do, e o algoritmo utilizado. A Seção 5 apresenta os resultados
obtidos a partir da implementação da proposta no simulador ns-2 [NS-2 1995], compa-
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rando com os valores teóricos de propostas centralizadas. A Seção 6 traz as conclusões,
indicando as principais contribuições deste artigo, e sugere alguns trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
O problema de Escalonamento de Inundação com Mı́nima Latência (MLBS) é um pro-
blema NP-Completo [Gandhi et al. 2008], e portanto os algoritmos que solucionam o
problema são computacionalmente não-polinomiais. Desta forma, a literatura apresenta
algumas abordagens para o problema, tais como algoritmos aproximados, métodos de
otimização ou técnicas de inteligência computacional, conforme citados a seguir.

É interessante observar que no problema MLBS é fácil estipular um limite inferior
(lower bound) que é latência mı́nima possı́vel obtida por um algoritmo ótimo em uma rede
com topologia adequada. Este limite é proporcional ao raio da rede R, ou seja, a distância
em saltos do nó mais distante em relação à fonte da inundação. Desta forma, alguns
algoritmos propostos na literatura apresentam limites de latência em função de R, ou de
R e outros parâmetros da rede, como R∆ em [Chlamtac and Kutten 1985] e Rlog2R/N
em [Chlamtac and Weinstein 1991]. Além deste limite inferior, é trivial identificar N , o
número de nós, como um limite superior (upper bound), uma vez que sempre será possı́vel
realizar um escalonamento através da atribuição de um slot para cada nó.

O problema MLBS pode ser definido como um problema de coloração de gra-
fos [Huang et al. 2007], onde a solução corresponde ao menor número de cores. Se a
rede sem fio for modelada através de Unit Disk Graphs (UDG), teremos um modelo de
protocolo, onde dois nós não podem ser escalonados simultaneamente caso exista uma
aresta entre eles, ou eles possuam pelo menos um vizinho em comum. Outros mode-
los mais restritivos podem ser utilizados, por exemplo levando em conta a interferência,
também chamado de modelo fı́sico ou baseado em SINR [Badia et al. 2008].

Em redes que utilizam acesso ao meio do tipo CSMA/CA, o escalonamento é
realizado de forma automática e aleatória através da deteção de portadora e do backoff.
Apesar de eficiente em termos de entrega, o CSMA/CA pode impor atrasos elevados
em redes congestionadas, ou na inundação em redes densas ou com grau elevado. Por
conta desta limitação, quando há necessidade de uma latência limitada para a entrega da
inundação, é conveniente a adoção de um acesso ao meio determinı́stico do tipo TDMA.
Entretanto, se faz necessário o uso de um esquema, centralizado ou distribuı́do, para
realizar o escalonamento dos nós. Neste contexto, alguns trabalhos propõem, através de
diversas técnicas, mecanismos ou algoritmos com esta finalidade.

Em [Huang et al. 2007], o problema MLBS é tratado através de UDG, e são
propostos 3 algoritmos centralizados aproximados chamados BBS, EBS e PBS (Basic,
Enhanced e Pipelined Broadcast Schedule, respectivamente). Os três algoritmos iniciam
a partir da criação da árvore geradora com raiz na fonte da inundação, derivada da busca
em largura (BFS) no grafo da rede. Através desta busca também é determinada a distância
de todos os nós em relação à fonte e o raio R da rede. Em seguida é construı́do o MIS
(maximal independent set) de G, induzido pela ordem crescente da profundidade dos nós.

Para o algoritmo BBS, os autores demonstram que o escalonamento está limitado
em 24R−23 slots. No algoritmo EBS, que apresenta uma melhoria, produzindo não só um
escalonamento menor como também uma menor redundância de transmissões, os autores
demonstram que está limitado a 16R − 15. Por último, no algoritmo PBS, que permite
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que os reencaminhamentos ocorram em pipeline, podendo um nó de uma camada inferior
receber e reencaminhar a mensagem antes de um nó de camada superior, é demonstrado
um limite assintótico de R + O(logR) slots. Entretanto, durante a demonstração deste
limite assintótico, pode-se observar que a latência é limitada a R′+O(logO(R′3)), onde R′

é R ou R− 1. Portanto, com o intuito de comparar os limites de latência, aproximaremos
para R + 3logR o limite deste algoritmo, por não considerar esta demonstração dentro do
escopo deste trabalho.

Como exemplo de que o limite assintótico pode ser pouco representativo do limite
superior do algoritmo, temos o trabalho em [Gandhi et al. 2008], que também propõe um
algoritmo aproximado, com limite assintótico O(1) vezes a latência ótima. O algoritmo
também baseia-se na construção do MIS derivado da árvore geradora obtida da BFS no
grafo. Apesar de definir uma versão distribuı́da do algoritmo, ela baseia-se no uso de
buscas em largura e em profundidade, custosas em termos de mensagens. E o trabalho
em [Huang et al. 2007] indica que a latência deste algoritmo é limitada a 648R.

Em [Vergados et al. 2009], é apresentado um algoritmo que usa vetor de inter-
ferência, que permite identificar rapidamente se um nó interferirá com outro. O principal
objetivo é a execução rápida do algoritmo, de forma a obter um escalonamento com tempo
de execução controlável. Não é apresentado limite superior para o escalonamento obtido,
somente resultados para escalonamentos quando os nós são ordenados pelo grau ou pelo
número de vizinhos de 1 e 2 saltos, com pouca diferença de desempenho entre eles.

[Zhang 2007] apresenta outra abordagem para o problema, através da aplicação de
lógica fuzzy e redes neurais. Já em [Wu et al. 2005] há uma solução através de algoritmos
genéticos. Ambos dependem do conhecimento da matriz de conectividade e apresentam
resultados de escalonamento somente para 3 redes especı́ficas indicadas na literatura.

Em relação aos mecanismos de controle de inundação, o Blind é a inundação
simples, onde cada nó encaminha a mensagem na primeira vez que a recebe. Já no Gos-
sip [Haas et al. 2002], cada nó encaminha a mensagem com uma probabilidade fixa p na
primeira vez que a recebe. No Gossip Adaptativo o encaminhamento também ocorre na
primeira vez que recebe a mensagem, mas com uma probabilidade p variável, por exemplo
calculada como β

N
conforme proposto no mecanismo RAPID [Drabkin et al. 2007].

Uma alternativa muito usual é a adoção de MPRs (Multi Point Relays), pro-
posto em [Laouiti et al. 2002]. Esta talvez seja a solução mais adotada para con-
trole de inundação, sendo utilizada no protocolo de roteamento para redes ad hoc
OLSR [Clausen and Jacquet 2003]. Ela é uma heurı́stica baseada na informação de 2
saltos, obtida através de mensagens de hello com a lista de vizinhos. São escolhidos
como MPRs os vizinhos de 1 salto que são únicos no alcance de vizinhos de 2 saltos, e
em seguida os que permitem o alcance do maior número de vizinhos de 2 saltos.

Finalmente, FloorB, proposto em [Augusto and de Rezende 2009], baseia-se num
mecanismo hı́brido, que assume um conhecimento da topologia de 2 saltos de forma
resumida e utiliza um método probabilı́stico para o encaminhamento das mensagens de
inundação. Para reduzir a representação da vizinhança de 2 saltos, o mecanismo faz uso de
filtros de Bloom. Tais filtros possuem propriedades que permitem reduzir a quantidade de
informações trocadas entre vizinhos e facilitam a manipulação das informações coletadas.
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3. Avaliação de Mecanismos de Controle da Inundação
Em [Augusto and de Rezende 2009], é apresentada uma extensa avaliação dos mecanis-
mos de controle de inundação Blind, Gossip, Gossip Adaptativo, MPR e FloorB, quanto
à taxa de entrega e reencaminhamentos evitados. Estes mecanismos não realizam escalo-
namento, e portanto não visam reduzir a latência da inundação. Entretanto, nesta seção
apresentamos uma nova avaliação dos mesmos quanto a latência, comparando os resulta-
dos com os limites teóricos de algoritmos aproximados e o limite inferior R.

Para esta avaliação, os mecanismos foram implementados no simulador ns-2, e uti-
lizados em uma rede em grade com 400 nós, dispostos em 20 linhas e colunas, espaçadas
de 100m. A inundação é iniciada pelo nó localizado em um canto da área. Diversos graus
de conectividade são obtidos alterando-se os alcances de 110 a 490m. Utilizando-se o
padrão IEEE 802.11 com os valores default do ns-2, e com 10 rodadas e intervalo de
confiança de 95%, obtém-se as latências apresentadas na Figura 1(a).
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Figura 1. Latências de inundação

Por este gráfico, pode-se observar que o mecanismo Blind apresenta uma latência
elevada para redes com maior grau. Isto ocorre pelo excesso de transmissões e a con-
sequente contenção no acesso ao meio CSMA/CA do 802.11. Já o mecanismo MPR
apresenta latência menor mesmo nas redes com maior grau, não ficando distante dos va-
lores limites (R). É importante observar que o mecanismo MPR foi projetado para reduzir
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o número de mensagens reencaminhadas, e não a latência.

Para efeitos de comparação, a Figura 1(b) apresenta os limites superiores de al-
guns algoritmos aproximados, incluindo os limites R e N , além dos resultados anteriores
do MPR. Podemos notar que os limites apresentados pelos algoritmos são extremamente
conservadores, estando mais próximos do limite superior do que do inferior, exceto pelo
algoritmo PBS de [Huang et al. 2007]. Além disto, as latências fornecidas pelos mecanis-
mos de controle de inundação, sem escalonamento, mostram-se pouco distante do limite
inferior, mesmo não tendo sido desenvolvidos com esta finalidade.

Portanto, pode-se supor que uma heurı́stica de redução de nós reencaminhadores,
tal como MPR, também permite uma redução na latência final de entrega da inundação.
A explicação para isto, neste cenário com CSMA/CA, deve-se à redução da contenção,
e também ao fato de que o mecanismo MPR permite uma escolha de poucos nós, por-
tanto escalonáveis em menor tempo, que permitem a total cobertura dos vizinhos de 2
saltos, e este processo se reproduz salto-a-salto até cobrir toda a rede. Desta observação,
é formulada a primeira hipótese para proposta de abordagem ao problema MLBS.

Hipótese 1: Apesar de distintas, as soluções dos problemas MLBS e MLST levam
a respostas próximas, e portanto, a solução de um problema oferece uma solução, se não
ótima, pelo menos próxima do ótimo, para o outro problema.

A partir desta Hipótese 1, foi proposto um mecanismo simples e distribuı́do para
escalonamento de inundação em redes ad hoc móveis, descrito na Seção 4.

4. Mecanismo Proposto

O mecanismo proposto, chamado 2BSheld (2-hop knowledge Broadcast Scheduling with
local decision), é distribuı́do e baseia-se no conhecimento da vizinhança de 2 saltos por
cada nó da rede. Este conhecimento pode ser obtido através do envio e recebimento de
mensagens de Hello que carregam a lista de vizinhos do nó emissor, como no caso do
MPR, ou uma lista resumida através de filtro de Bloom, como no caso do FloorB.

A partir destas listas de vizinhança de 1 e 2 saltos, aplica-se um algoritmo guloso
simples, onde é escalonado primeiro o nó receptor que permite alcançar o maior número
de nós que não receberam a inundação a partir do reencaminhador. Em caso de empate,
os vizinhos que empataram são escalonados ordenados de forma crescente pelo seu Id.

A Figura 2 mostra um exemplo de funcionamento do 2BSheld, onde o nó o inicia
a inundação no slot s e os nós v1, v2 e v3 são os vizinhos de 1 salto. Nó v2 alcança 3 novos
nós (w, y, z), o nó v1 alcança 2 novos nós (x e y), e o nó v3 alcança somente 1 novo nó
(u), portanto nó v2 é escalonado no slot s + 1, nó v1 no slot s + 2 e o nó v3 no slot s + 3.

Esta heurı́stica baseia-se, além da Hipótese 1, nas Hipóteses 2 e 3, a seguir, e o
algoritmo básico distribuı́do do 2BSheld é apresentado em Algoritmo 1.

Hipótese 2: Nós que permitem alcançar um número maior de novos nós com seu
reencaminhamento da inundação, permitem também que um maior percentual de nós da
rede sejam cobertos pela inundação naquele slot.

Hipótese 3: Nós que possuem menos vizinhos em comum com o emissor, devem
estar a uma maior distância fı́sica dele, e portanto, nós deste tipo e que não são vizinhos
entre si, devem estar a uma grande distância, sofrendo menor interferência mútua.
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Figura 2. Exemplo de funcionamento do 2Bsheld

Algoritmo 1 2BSheld
Notação:
e = nó emissor; r = nó receptor;
lowPri = prioridade do nó por melhor cobertura (menor valor, maior priori-
dade);
lowId = prioridade do nó por apresentar menor Id;
Nv

h = conjunto de nós que distam h saltos do nó v;
Id(x) = identificador único do nó x na rede;
next = número de slots a frente para escalonamento
s(x, y) = função empı́rica para cálculo dos slots em função de lowPri e lowId
Valores iniciais: lowPri = lowId = 0
Algoritmo

1: Em cada nó r execute:
2: Ao receber uma mensagem de inundação de e no slot s, faça:
3: Para cada v ∈ (Nr

1 ∩Ne
1 ), faça:

4: Se |Nv
1 −Ne

1 | > |Nr
1 −Ne

1 |
5: lowPri + +
6: caso contrário
7: Se |Nv

1 −Ne
1 | == |Nr

1 −Ne
1 | e Id(v) < Id(r)

8: lowId + +
9: fim Se
10: fim Se
11: fim Para cada
12: next = s(lowPri, lowId)
13: escalonar reencaminhamento da inundação em s + next

Um ponto em aberto neste algoritmo é a função s(x, y). Em princı́pio, a única
restrição é que seja crescente e apresente valores inteiros para x e y inteiros. Seguindo
o conceito de desenvolvimento de um mecanismo simples, a primeira função avaliada é
s(x, y) = x + y + 1. Na Seção 5 outras opções para s(x, y) são avaliadas.

O mecanismo pode ser formalizado através de grafos e conjuntos, considerando
a rede sem fio um grafo G = (E, V ), onde V é o conjunto de vértices, ou nós da rede,
e E o conjunto de arestas, que representam os enlaces entre nós dentro do alcance de
transmissão um do outro. Definindo como o o vértice origem da inundação, podemos
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chamar de ei,s o i-ésimo vértice a reencaminhar a mensagem de o no slot s. Os i nós
que encaminham a mensagem no slot s, o fazem simultaneamente. As transmissões si-
multâneas são possı́veis graças ao reuso espacial, e é função do escalonador impedir a
transmissão simultânea de nós interferentes entre si, e permitir a daqueles que não se in-
terferem (Hipótese 3). Definimos como N

ei,s

1 o conjunto dos vizinhos de 1 salto de ei,s. O
receptor r ∈ N

ei,s

1 será um dos j emissores do slot seguinte, ej,s+1, se ∀v ∈ (N
ei,s

1 ∩N r
1 )

temos que |(N v
1 −N

ei,s

1 )| < |(N r
1 −N

ei,s

1 )|. Além disto, podemos dizer que r será ek,s+n,
onde n = |I|+1, sendo I = {u ∈ (N r

1 ∩N
ei,s

1 ) tal que |(Nu
1 −N

ei,s

1 )| > |(N r
1 −N

ei,s

1 )|}.

5. Resultados Numéricos
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Figura 3. Latências de inundação do escalonador em CSMA/CA e TDMA

As avaliações apresentadas nesta seção serão sempre referentes a 10 rodadas com
intervalo de confiança de 95%. As medidas de desempenho utilizadas são a Latência de
difusão, calculada como o tempo decorrido entre o inı́cio do envio de uma mensagem de
inundação e o último recebimento da mesma, ou seja, os nós que não recebem a mensa-
gem não são considerados, e a Taxa de entrega, calculada como o número de recebimentos
da mensagem dividido pelo número de nós.

A primeira avaliação do mecanismo 2BSheld foi realizada em uma rede em grade
idêntica a da Seção 3. O mecanismo, implementado no simulador ns-2, é executado
utilizando-se acesso ao meio CSMA/CA e TDMA, em conjunto com o mecanismo Blind.
Os resultados são apresentados na Figura 3 onde observa-se um desempenho do 2BSheld
sobre CSMA/CA pior do que o Blind diretamente sobre este mesmo acesso ao meio.

Isto se deve ao fato de que mecanismo escalonador acaba provocando uma
sincronização dos nós, que depois serão novamente escalonados pelo processo de deslo-
camento por backoff e contenção que ocorre no CSMA/CA. Quando o mecanismo Blind
é aplicado diretamente ao CSMA/CA, este último procedimento ocorre logo após o rece-
bimento da mensagem, e não ao inı́cio de um slot sincronizado.

Sobre o TDMA o 2BSheld ainda não apresenta ganhos significativos de desem-
penho em relação ao Blind-CSMA/CA, o que poderia levar a se questionar sua utilidade.
Entretanto, os mecanismos de controle de inundação não funcionam diretamente sobre o
TDMA sem um escalonador, pois a ausência de detecção de portadora e backoff provoca
um excessivo número de colisões, e as mensagens não ultrapassam os primeiros saltos.
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Figura 4. Latências de inundação do escalonador associado ao FloorB e MPR

Por utilizar a vizinhança de dois saltos para suas decisões, o 2BSheld é natural-
mente associável aos mecanismos FloorB e MPR, e os resultados desta associação entre
os mecanismos de controle de inundação e o mecanismo escalonador são apresentados na
Figura 4. Pode-se observar que não há redução de latência com a associação ao FloorB,
mas há um ganho com o MPR. Isto ocorre porque o FloorB não apresenta uma redução
significativa de reencaminhamento de mensagens para este tipo de cenário, gerando mui-
tas mensagens a serem escalonadas. Já no MPR, com um número reduzido de nós a serem
escalonados, observa-se a redução da latência, obtendo valores bem próximos de R.

Apesar disto, para redes com maior grau de conectividade, onde o alcance é maior
que 410m, vemos que o escalonador não consegue a mesma aproximação do limite teórico
R. Isto se deve à forma como a decisão do slot é realizada, através da adição dos valores
lowPri e lowId. Com este processo, um nó v pode ser escalonado em até N v

1 slots
a frente, provocando uma grande latência nestas redes com maior grau, principalmente
para alcançar os nós finais, que estão à borda da rede.

Por este motivo, foram realizados testes de desempenho com diversas funções
s(x, y) para se observar as latências obtidas. A Figura 5 apresenta os resultados obtidos
para a função empı́rica s(x, y) = round(2 ∗ log(x + y + 1)) + 1 que apresentou menores
latências para estas redes com maior grau, quando comparados a função aditiva original,
possivelmente ao custo de um aumento de conflitos de escalonamento, entretanto, sem
afetar a taxa de entrega dos mecanismos nestes cenários1. O conceito utilizado na escolha
desta função foi de oferecer saı́da 1 para x = y = 0, e apresentar valores crescentes com
x e y, mas de forma menos acentuada do que na adição.

Em função da observação acima, é proposto um novo critério para atribuição dos
slots, ou seja, uma nova função s(x, y). Neste caso, o conceito utilizado é de que à medida
que a mensagem “envelhece” na rede, deve-se procurar escaloná-la mais rapidamente.
Este conceito pode ser utilizado para determinar um limite de tempo para escalonamento,
em função de R, ou caso este não seja conhecido, um limite de tempo em função de
número de slots. A decisão deste limiar pode ser da aplicação que realiza a inundação.
Por exemplo, caso a inundação seja um processo periódico, com alguma informação de

1As taxas de entrega obtidas foram superiores a 99%, exceto para alguns mecanismos de controle de
inundação na Figura 1(a) e conforme quando apresentados.
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Figura 5. Latências de inundação do escalonador com função log

atualização de estado do nó, não fará sentido receber uma inundação de perı́odo anterior
ao atual, ou seja, é interessante expirar a mensagem, ou mesmo perdê-la por colisão ou
conflito de escalonamento, e não continuar escalonando seu envio após um certo tempo.

Desta forma, é possı́vel formalizar uma nova função s(x, y) onde se s é o valor
do escalonamento realizado por um nó receptor r para uma mensagem recebida, tem-se
que o maior valor possı́vel de s será smax = |N r

1 |. Sendo T o limitador de expiração da
mensagem, em slots, normalmente T À R, e sabendo que t é o slot atual, e h o número de
saltos percorridos pela mensagem até chegar a r, temos que s ≤ T − t, ou, smax = T − t.

Entretanto, dentro da visão de r, após t slots a mensagem percorreu h saltos. Con-
siderando este o deslocamento médio da mensagem na rede, deseja-se que após T slots a
mensagem tenha percorrido os R saltos da rede. Portanto, estabelece-se uma proporcio-
nalidade, obtendo T = Rt

h
e reescrevendo smax, obtém-se a equação (1).

smax =
Rt

h
− t (1)

Estabelecendo uma proporção entre smax calculado na equação (1) e o valor |N r
1 |,

pode-se admitir a mesma proporcionalidade entre s(lowPri, lowId) = lowPri+lowId+
1 e o valor de s ajustado (s′). Então temos (2).

s′(lowPri, lowId) =
s(lowPri, lowId)× (Rt

h
− t)

|N r
1 |

=
(lowPri + lowId + 1)t(R− h)

h|N r
1 |

(2)

Importante observar que, exceto R, as demais variáveis da equação são obtidas
localmente ou da própria mensagem de inundação. Caso não se conheça R, a equação (2)
pode ser reescrita facilmente conforme a equação (3), em função de T .

s′(lowPri, lowId) =
(lowPri + lowId + 1)(T − t)

|N r
1 |

(3)

Na Figura 6(a), temos os resultados de latência para o escalonamento realizado
com alguns valores de limitador T . Observa-se nesta figura que as latências máximas
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não ficam restritas ao teto indicado. Isto se deve ao fato de que dentro de um slot s, o
escalonador irá distribuir o escalonamento de forma que ao último nó a ser escalonado
será alocado o slot T − s. Entretanto, para s ≥ T , todo escalonamento será feito para o
próximo slot, e não ocorrendo conflito ou colisão a mensagem será recebida pelos vizi-
nhos, e novos escalonamentos serão feitos, sucessivamente, sempre para o slot seguinte.

Na Figura 6(b), pode-se observar que a adoção do limitador T permite a redução
da latência sem implicar em redução significativa da taxa de entrega quando T À R.
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Figura 6. Latência e taxa de entrega com limite T

Considerando que a abordagem adotada é simples e não depende de conhecimento
da topologia da rede, os resultados apresentados sugerem elevada eficiência nos cenários
utilizados. Estes cenários também tornam nı́tida a influência do limitador T para o tempo
total de escalonamento, indicando que escolhas superestimadas de T podem levar a es-
calonamentos muito longos. No passo seguinte, o mecanismo é avaliado em um tipo de
cenário não abordado pelos trabalhos já citados, aqueles que apresentam mobilidade.

A Figura 7 apresenta os resultados do escalonador em redes móveis, com T = 30
e com a função s aditiva. Nestes cenários, foram colocados 200 nós com alcance de
120 metros em uma área de 800m × 800m, com mobilidade do tipo Random Waypoint
e velocidades de 0m/s ao máximo indicado. Na Figura 7(a) é apresentada a latência do
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Figura 7. Latência e taxa de entrega de inundação com mobilidade

escalonador associado ao FloorB e ao MPR, na Figura 7(b) temos as taxas de entrega.

Observa-se que a latência não sofre grande influência da mobilidade apresentada
pela rede quando utilizado limite T , sendo ligeiramente inferior com o MPR em relação
ao FloorB. Entretanto, para altas velocidades o mecanismo MPR se torna menos eficiente
que o FloorB em termos de taxa de entrega e também apresentou barra de erros grande,
resultado já apresentado em [Augusto and de Rezende 2009] independente de escalona-
dor. Isto ocorre porque em algumas rodadas a taxa de entrega foi muito baixa, pois a
mensagem não ultrapassou os primeiros saltos. Nestes cenários, o nó emissor, devido à
mobilidade, perde a vizinhança com os MPRs, e a inundação ocorre antes do mecanismo
ser atualizado pelos Hellos.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou uma abordagem para o problema de latência mı́nima para escalo-
namento de inundação (MLBS). Apesar de ser um problema NP-Completo, com algumas
propostas na literatura, este trabalho mostra que algoritmos aproximados existentes apre-
sentam valores limites mais próximos dos limites superiores esperados do que dos limites
inferiores. Também foi apresentada a latência de mecanismos comuns de inundação, indi-
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cando que ao se realizar uma escolha adequada de nós reencaminhadores, a latência pode
ser diminuı́da consideravelmente.

Diante destas observações, este trabalho apresenta um mecanismo simples, base-
ado em um algoritmo “guloso”, que estabelece um escalonamento através de decisões
locais. Apesar de não garantir um limite superior, e permitir a ocorrência de conflitos,
o mecanismo apresentou bom desempenho desde redes pouco conectadas até redes com
grau elevado, ou com mobilidade variável. Além disto, o mecanismo provê um modo de
controlar a duração da inundação na rede, eventualmente reduzindo a taxa de entrega.

Como principal contribuição, este trabalho indica valores reais de latência espe-
rados por mecanismos escalonadores de inundação, e estabelece algumas hipóteses para
a criação de mecanismos realmente distribuı́dos e baseados em decisões locais. Con-
forme os resultados, é possı́vel identificar que soluções aproximadas, mesmo utilizando
informações globais ou mecanismos complexos, não oferecem ganhos significativos de
desempenho, ou seja, apesar de ser um problema NP-Completo, heurı́sticas simples per-
mitem obter, sem garantias, resultados próximos ao ótimo, na maior parte dos cenários.

Como trabalhos futuros, apresentam-se duas vertentes principais. A primeira é re-
alizar uma integração entre o escalonador e os mecanismos de controle de inundação MPR
e FloorB, de forma que as decisões de um mecanismo impactem no outro (cross-layer).
A segunda linha de trabalhos futuros consiste em investigar a utilização da Equação 2,
considerando o conhecimento prévio de R, e avaliar o mecanismo em ambientes que uti-
lizem modelo fı́sico de forma mais realista, uma vez que a maior parte das propostas de
escalonamento se baseiam em modelos de protocolo.
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Abstract. Due to the contention nature of Wi-Fi medium access control, 
several fairness issues exist. Moreover, the Access Point (AP) buffer space 
plays an important role in the provisioning of fairness to the flows. This paper 
presents a novel queue management technique designed to ameliorate fairness 
problems in Wi-Fi last mile networks. The proposed mechanism allocates the 
AP buffer space based on information available at the mobile nodes and sent 
to AP via link layer acknowledgement frames. The proposed mechanism is 
transparent to higher layers as well to the wired part of the network. 
Performance results show that the novel mechanism leads to considerable 
improvement when compared to traditional drop-tail queue management. 

1. Introduction 
The IEEE 802.11 (Wi-Fi) infrastructure mode consists of two types of nodes: access 
point (AP) and mobile station (MS). The AP connects the wired and the wireless parts 
of the network, allowing the MSs to communicate with fixed stations and servers on the 
Internet. The IEEE 802.11 standard does not differentiate the operation of AP and MSs 
for the access to the medium and for packets buffering. As a result, the APs become the 
bottlenecks for end-to-end connections, and their buffer key points for enhancing the 
network performance. 

 Despite the emergence of real-time and peer-to-peer application, mostly based 
on User Datagram Protocol (UDP), the Transmission Control Protocol (TCP) is still 
responsible for the majority of the bytes transferred on the Internet [Williamson 2001]. 
The throughput of TCP connections is controlled by the congestion control mechanism, 
which evolution is driven by the pattern of acknowledgements generated by the TCP 
receiver. Flow and congestion control mechanisms control the amount of data with 
pending acknowledgement the TCP sender is allowed to send into the network. In 
steady state, TCP increases its transmission rate until a segment is lost. If the loss is due 
to the reception of three duplicate acknowledgements, the TCP sender reduces its 
sending window by half. This mechanism is intended to promote equal share of the 
available bandwidth among TCP connections using the same link. However, such 
fairness cannot be guaranteed when a part of the flows receive acknowledgements from 
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the receivers transmitting at low rates and located far away, because the transmission 
windows of the connections with small Round-Trip Time (RTT) increase significantly 
faster than the rate of increase of connections with large RTT. This is the so called 
RTT-fairness problem reported in various studies [Marfia et al. 2005]. This problem is 
especially relevant to mobile stations in infrastructure Wi-Fi networks since most of the 
traffic comes from the TCP senders located on the Internet, limiting the receiving rate 
of mobile users located far away from their communicating peers. Solutions proposed 
so far to this problem demand changes in the TCP protocol, making difficult, if not 
infeasible, their deployment on a large scale. 
 A second important fairness issue in Wi-Fi network is known as anomaly of 
IEEE 802.11 MAC which arises in networks with multi-rate nodes. In such scenarios, 
cumulative throughput becomes limited by the throughput of the node transmitting at 
low rates, which degrades the performance of those stations that could transmit at high 
rates. This is due to the fact that the medium access protocol mechanism provides equal 
opportunities for channel access to all nodes in the network, but it does not guarantee 
the same utilization opportunities in time-domain. This means that, in the long term, all 
competing nodes with the same backlog can access the medium an equal number of 
times, but nodes with low data rate will use the medium for longer periods than those 
with high data rates since their packets demand longer times to be transmitted. 
Consequently, nodes with high data rates defer longer to access the medium. Moreover, 
resources are wasted, since performance of all flows is limited by the performance of 
the slower flow [Heusse et al. 2003]. Several investigations have analyzed and proposed 
adaptation mechanisms to circumvent this anomaly [Heusse et al. 2003, Kim et al. 
2005, Branquinho et al. 2006, Yoo et al. 2005]. These solutions involve modifications 
of 802.11 parameter values, such as the frame size [Yoo et al. 2005] and the contention 
window size values [Kim et al. 2005, Branquinho et al. 2006]. These are non-
standardized solutions and as a consequence their deployment is limited. 

 This paper proposes a novel active queue management for the buffer space at the 
APs called Receiver-Driven Queue Management (RDQM) for mitigating unfairness 
problems, and, consequently, enhancing performance. Actually, the RDQM framework 
can implement different algorithms for different goals. In this paper, the specific 
scheme aims at providing RTT-fairness as well as anomaly mitigation. To handle RTT-
fairness problems in wired-cum-wireless scenario, the proposed algorithm limits the 
maximum buffer space that can be allocated to a flow proportionally to its RTT value. 
In networks with nodes running at different data rates, the buffer space is allocated 
proportionally to the bandwidth-delay product (BDP) of the flows, for mitigating the 
multi-rate anomaly. The advantages of this management scheme resides in the fact that 
it requires no changes in high-level protocols as well as in the wired network part and it 
can be easily implemented in legacy devices, given that it is based on virtual-queue 
management. Moreover, the RDQM mechanism is transparent to and consistent with 
any TCP version operating on top of it, demanding no change in TCP since it operates 
at the link layer. 

 It is shown that the RDQM ameliorates RTT-fairness problems as a 
consequence of the distribution of the buffer space among flows according to the 
connections RTT values, as well as it ameliorates the anomaly problem, since it 
reserves less resources to flows with low data rate, back-pressuring their transmission 
rates.  
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 This paper is organized as follows: Section 2 reviews related works on Wi-Fi 
unfairness. Section 3 presents a description of the proposed approach. Section 4 
evaluates the performance of the proposed mechanisms. Finally, Section 5 concludes 
the paper. 

2. Related Works 
Fairness in wireless networks has been extensively studied. One type of unfairness 
results from performance difference between the upstream and the downstream [Freitag 
2006]. Such unfairness is typically ameliorated by advertising the receiver window size 
to ensure equal resource allocation between all flows in the network [Lee et al. 2007]. 
In [Li and Leith 2008], buffer resizing and flow prioritization for TCP-ACK packets of 
downlink flows to avoid the unfairness problem was proposed, whereas in [Park et al. 
2008] a per-station fairness algorithm based on network cost for setting the ECN bits 
was introduced. In [Blefari-Melazzi et al. 2005], it was presented a fair scheduling 
mechanism that employs a token-bucket filter for achieving fairness between the 
downlink and the uplink. Most of these solutions require modification of the TCP 
receiver making them difficult for large scale deployment. 

 RTT-fairness is specifically addressed by some TCP variants for wired networks 
such as TCP Libra [Pilosof et al. 2003] and TCP Hybla [Caini and Firrincieli 2004]. 
These protocols set their sending rate as a function of RTT values to ensure balanced 
resource sharing between all nodes in the network. However, such solutions require 
modification of the TCP sender code and, thus, their dissemination on a large scale can 
be infeasible. 

 Although traditional active queue management algorithms leads to good 
performance in wired networks, their impact is not so successful in wireless networks. 
For instance, the RED mechanism needs to be adopted jointly with ECN in order to 
achieve good performance [Yi et al. 2008], making the overhead impractical for most 
APs with light-weight software. Consequently, other queue management mechanisms 
have been proposed to ameliorate the fairness issues in Wi-Fi networks. In [Lin et al. 
2005], the authors proposed a management scheme which admits flows into round-robin 
virtual queues. This mechanism guarantees fairness between uplink and downlink 
flows. The work in [Gong et al. 2006] proposed two alternative approaches: the first 
one, called Selective Packet Marking with ACK filtering (PMS-AF), is based on packet 
priority marking for potential discard at the AP; the second, called Least Attained 
Service (LAS), guarantees fairness among flows by giving higher priority to the least 
served flows. 
 All the proposed approaches overviewed above either depend on a specific 
network infrastructure [Yi et al. 2008] or require modifications of the TCP sender 
[Gong et al. 2006]. The closest approach to the one presented in this paper is [Lin et al. 
2005]. However, as many other proposals, it operates as a standalone module and it 
does not use any parameter provided by other network nodes. 
 The MAC fairness anomaly problem has also been studied. In [Heusse et al. 
2003], the existence of such anomaly was demonstrated by analytical derivation as well 
as by experimental tests in real networks. The work in [Yoo et al. 2005] proposed a 
solution for the anomaly problem by sizing the frames proportionally to the data rate of 
the nodes. In [Branquinho et al. 2006], the authors proposed to adjust the contention 
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window thresholds, CWmin e CWmax, according to the nodes SNR. In [Kim et al. 2005], 
an initial contention window size inversely proportional to the nodes data rate is 
proposed. The adjustment of 802.11 parameters to guarantee fairness among multi-rate 
nodes has been the focus of several investigations. These, however, require that the 
entire network be changed and that nodes become non-standardized ones. Our approach 
is centralized at the AP and it is totally standard-compliant, allowing an incremental 
deployment of it. 

3. Proposed mechanism 
The proposed Receiver-Driven Queue Management (RDQM) scheme aims at 
optimizing the performance of TCP flows and resource sharing over Wi-Fi 
infrastructure networks. RDQM is essentially an algorithm implemented at the Access 
Point (AP) that manages the outgoing queue of the wireless interface, enqueuing or 
dropping packets to improve the use of the AP buffer in wired-cum-wireless networks. 
The queue policy is assisted by the mobile receivers through a feedback channel created 
at the link layer. Receivers encapsulate useful information into the acknowledgment 
frames (LL-ACK) to help the AP to manage the shared buffer space. Although RDQM 
is a generic framework, in this article, it will be used to address the RTT fairness 
problem and the MAC anomaly problem. In the following subsection, the mechanism 
will be explained. 

3.1. Receiver-Driven Queue Management 
RDQM is a buffer management architecture proposed for wired-cum-wireless networks, 
in which mobile users establish TCP connections with fixed peers on the Internet. 
Scenarios are composed by mobile and fixed nodes connected through heterogeneous 
channels and a last-mile wireless hop (see Fig. 1). In RDQM, the operation of the buffer 
management is driven by information sent by the mobile user, such as RTT, bandwidth-
delay product, or any other metrics easily measurable at the Mobile Node (MN) end, 
which are difficult, and in some cases impossible, to be inferred by the AP. 

 

 
Figure 1. RDQM architecture. 

The IEEE 802.11 [IEEE Std. 2007] standard uses an ARQ scheme, which 
requires the receiver to acknowledge positively every successfully frame received. In 
the LL-ACK frames, there are some reserved bits that can be used by the RDQM to 
create a feedback channel between mobile receivers and the AP, requiring no 
modification in the standard and being totally transparent to high-level protocols. More 
specifically, 14 reserved bits from the 16-bits duration field of the 802.11 link layer 
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header is used for that purpose (see Fig. 2), allowing the MNs to send any signaling 
information to the AP. It is important to notice that the use of reserved portion of bits 
does not modify NAV mechanism during virtual carrier sensing. In this way, the 
coexistence of the standard implementation and that of RDQM is feasible. 

  

 

Figure 2. Reserved portion of IEEE 802.11 link layer ACK frame. 

 The common drop-tail buffer management policy can yield TCP connections 
with large RTT to starvation since packets belonging to connections with small RTT 
can monopolize the buffer space. However, the information sent to the AP can be used 
to better manage its buffer in order to specific goals, so that to promote RTT fairness 
among TCP connections, the RDQM can be used to divide the buffer space among the 
flows proportionally to their RTT measurements in a dynamic way. MAC anomaly 
degrades drastically overall network performance not because of buffer monopolization, 
but because of medium monopolization, since nodes running at lower rate use the 
wireless medium for a longer period of time. In this situation, the RDQM scheme can be 
deployed to backpressures the sending rate of mobile nodes. It is possible to propose a 
single solution for both problems by simply dividing the buffer space proportionally to 
the bandwidth-delay-product (BDP) of the flows, which can be estimated at the mobile 
receiver. Initially, the RTT is taken as that experienced by the SYN TCP segment [Jiang 
and Dovrolis 2002]. After that, the RTT value is measured during the connection 
lifetime [Lu and Li 2003, Veal et al. 2005]. The BDP is more difficult to estimate in 
heterogeneous networks, since bandwidth estimation is a hard task and usually requires 
specific tools [Strauss et al. 2003]. For the purpose of RDQM algorithm the exact value 
of BDP is not needed, but rather the ratio between the BDP of the established flows. For 
simplicity of analysis and fast computation of the BDP values, we can consider that the 
bottleneck of the end-to-end path is the wireless link and that the bandwidth of each 
flow is equal to the physical data rate of each node. It is well known that the bandwidth 
of Wi-Fi flows is a small percentage of the physical data rate, but in our analysis the 
most important is the ratio between the bandwidth of the flows, since the buffer space is 
allocated proportionally to their BDP values. Such simplification is valid and brings 
good results, as it will be shown later. 

 The proposed algorithm for RDQM operation can be deployed in any Wi-Fi 
network variant (IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n) with nodes running at 
different data rates. 
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3.2. Algorithm description 

The RDQM algorithm runs at the AP with the support of agents running at the MNs. 
The queue management uses virtual queues. Each flow has its own virtual queue and 
associated parameters such as maximum virtual queue size, current number of packets 
and the weight values. All virtual queues are physically located at the AP´s outgoing 
buffer and their parameters can be adjusted dynamically (see Fig. 3). The virtual queue 
implementation requires no modifications to the memory allocation scheme of the APs 
that implement legacy IEEE 802.11 standard. 

 For every packet received from the wired network, the AP verifies whether the 
number packets enqueued for a given flow exceeds the maximum allowed value. If this 
is the case, the packet is dropped, otherwise it is enqueued. The buffer space is 
organized in a partial sharing fashion with thresholds defined dynamically [Kamoun 
and Kleinrock 1980]. For each virtual queue, the RDQM mechanism also tries to 
allocate a minimum amount of space equal to the bandwidth-delay product of the flow 
estimated by the product of the measured RTT at the MN by the physical data rate. 
Such policy is based on the well-knows principle for TCP New-Reno [Floyd and 
Henderson 1999] that states that the buffer space at a bottleneck link should be at least 
equal to the bandwidth-delay product between the end points for full utilization of the 
available bandwidth by the two TCP endpoints. 

 

 
Figure 3. Virtual queue implementation 

  

 Algorithms 1 to 3 present the implementation details of the proposed approach. 
Algorithm 1 describes the procedures implemented at the mobile node, which 
essentially inserts the measured BDP values into the header of outgoing LL-ACK 
packets. 

 Algorithm 2 corresponds to the procedure implemented at the APs. It decides 
whether or not a packet should be discarded. Moreover, it updates the number of 
packets currently stored at all virtual queues. The algorithm is executed at the arrival of 
TCP data packet sent by the fixed sender. Parameters MAXdef and BDPdef correspond to 
pre-set default values used in the initialization of data structures for new flows, since 
measurements such as RTT are only available after three-way handshake. 
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 Finally, Algorithm 3 updates the queue thresholds, i.e. Flow BDP, Flow Weight 
and Flow Packet Limit, which, respectively, correspond to the current BDP value of the 
flow, its weight in the buffer space allocation and the maximum number of packets that 
can be stored in the buffer. It is triggered by the arrival of every incoming link layer 
ACK from the MNs. 

 

Algorithm 1: LL-ACK packet transmission 
1. If TCP data packet received 

2.  Encapsulate BDP info into outgoing LL-ACK frame 

3.  Send LL-ACK frame 

4. Endif 

Algorithm 2: TCP DATA packet arrival at BS 
1. Get Flow ID 

2. If packet belongs to a new flow Then 

3. Create new entry for incoming flow 

4. Set Flow Packet Limit equal to MAXdef 

5. Set Flow Packet Count equal to zero 

6. Set Flow BDP equal to BDPdef 

7. Else 

8. If Flow Packet Count is greater than Flow Packet Limit Then 

9. Drop incoming packet 

10. Else 

11. Increase Flow Packet Count by one 

12. Accept packet 

13. Endif 

14. Endif 

Algorithm 3: LL-ACK packet arrival at BS 
1. Get Flow ID 

2. If Flow BDP is greater that zero Then 

3. Set BDP_Sum equal to zero 

4. For Each Flow Do 

5. Increase BDP_Sum by Flow BDP 

6. Endfor’ 

7. For Each Flow Do 

8. Set Flow Weight to Flow BDP / BDP_Sum 

9. Set Flow Packet Limit to product between Flow Weight and Buffer Size 

10. Endfor 

11. Endif 
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4. Performance evaluation 

4.1. Simulation Setup 
To assess the effectiveness of the proposed scheme, an ns-2 [ns-2] module was 
implemented. The simulated scenario consists of wireless nodes and Fixed Nodes (FNs) 
connected to the router by links of 100 Mb/s with delay ranging from 5 to 100 ms. The 
Mobile Nodes (MNs) are connected to the fixed network using IEEE 802.11 AP. The 
topology can be seen in the Figure 4. The wired part of the network represents the 
Internet and connections have different RTT values. The MNs use IEEE 802.11b 
standard, operating at 1, 2, 5.5, and 11 Mb/s data rates. 

The packet size of TCP NewReno used in the simulation was 1500 bytes. The 
duration of all simulation runs were 600 seconds, which is sufficient to reach the 
steady-state phase of TCP flows. RTS/CTS threshold of 802.11 was set to 2000 bytes, 
avoiding the unnecessary exchange of RTS and CTS frames and improving the 
performance of wireless link. Results were averaged from 10 runs and 95% confidence 
intervals were derived. 

 

 
Figure 4. Wired-cum-wireless scenario 

4.2. Scenario with fixed transmission rate 
The experiments aim at evaluating the improvement of the throughput fairness among 
flows with different RTT values and physical data rates. 

In the first set of experiments the physical data rate was 11 Mbps. Each pair of 
nodes establishes only one connection and the number of flows varied from 1 to 10. The 
buffer space varied from 5 to 1000 packets. Each pair of nodes was configured to have 
different propagation delays in the wired part, varying randomly from 5 to 150 ms. 

Figure 5 shows the throughput results obtained by a drop-tail queue (Fig. 5a) 
and by an RDQM queue (Fig. 5b) in a scenario with 6 flows and propagation delays 
ranging from 5 to 120 ms. It can be seen that flows with lower propagation delay are 
prioritized in drop-tail scheme, which does not happen under the RDQM scheme. For 
instance, the flows with 100 and 120 ms receive only a little percentage of the buffer 
space under drop-tail scheme and, consequently, achieve throughputs smaller than 700 
Kbps even for buffer sizes larger than 400 packets. On the other hand, these two flows 
are prioritized under the RDQM scheme and the achieved throughput is larger than 800 
Kbps for all buffer sizes. The effectiveness of the RDQM scheme can also be assessed 
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by measuring the distance between the curves produced by the connections using links 
with different propagation delays.  
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Figure 5. The throughput performance of 6 TCP flows with different RTTs for a) drop-tail 
and b) RDQM queues. 

 

Figure 6 reports the distance between the curves, which is calculate as the 
maximum difference between the throughput values of the analyzed flows. For all 
buffer sizes, the throughput given by RDQM outperforms that given by drop-tail, which 
proves the efficiency of the proposed algorithm. For buffer sizes smaller than 100 
packets the throughput difference is large for both schemes; it is higher than 1.5 Mbps 
under drop-tail scheme and it is bounded to 1 Mbps under RDQM. For buffers larger 
than 100 packets, the throughput difference tends to remain low and decreasing for 
RDQM, while it is high and increasing for the drop-tail scheme. For buffer sizes larger 
than 400 packets, the throughput difference of RDQM scheme is limited to 200 Kbps 
and for drop-tail scheme it is more than twice this value. It is clear that for buffer spaces 
larger than 200 packets, RDQM achieves its maximum fairness improvement; for 
limited buffer spaces (smaller than 200 packets), the throughput fairness is not 
significantly improved, but the RDQM scheme still provides better performance than 
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does the default drop-tail scheme. For the sake of comparison, considering an MTU of 
1500 bytes, typically used for wired-cum-wireless networks, a buffer space of 200 
packets would require 300 KB of storage memory. This shows that the RDQM scheme 
can be successfully implemented and it can achieve its maximum fairness improvement 
in most of the available commercial equipments. 
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Figure 6. Maximum throughput difference – scenario with 6 flows 

Figure 7 presents results for a network scenario with increasing number of 
flows. The number of network flows varied from 2 to 10, the increasing RTT values of 
the flows ranged from 5 to 150 ms and the buffer size was 200 packets. Figure 7 shows 
the maximum throughput difference, which correspond to the difference between the 
achieved throughput of the fastest and the slowest flows. The RDQM algorithm keeps 
the throughput difference lower than does the drop-tail scheme. For scenarios with more 
than 3 nodes, RDQM keeps the throughput difference bounded to 200 Kbps, while this 
difference is about 300 Kbps for drop-tail; an improvement of 50%. This set of 
experiments proves that RDQM scheme can be applied to scenarios with varying 
number of flows and yet provide great fairness improvement. 

 

 0

 200

 400

 600

 800

 1000

 1200

 1400

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Th
ro

ug
hp

ut
 D

iff
er

en
ce

 (K
b/

s)

Number of flows

Drop Tail
RDQM

 
Figure 7. Maximum throughput difference – scenarios with many flows 
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4.3. Scenario with transmission rate adaptation 
The second set of experiments consisted of a network with multi-rate nodes. Figure 8 
shows the obtained throughput results for 6 TCP flows simultaneously obtained by the 
drop-tail (Fig. 8a) and the RDQM (Fig. 8b) queues. The throughput anomaly happened 
at the drop-tail queue can be clearly noticed. The mean throughput per flows is about 
350 Kbps, which implies on an aggregated throughput of about 2.1 Mbps, much lower 
than the 4.5 Mbps available in 802.11b networks. It can be observed that the RDQM 
mitigates the MAC anomaly effect by keeping the throughput at 700 Kbps for nodes 
running at 11 Mbps, 500 Kbps for nodes running at 5.5 Mbps and 100 Kbps for nodes 
running at 1 Mbps. The aggregated throughput is almost 3.2 Mbps, which represents a 
gain of more than 50% when compared to drop-tail.  

Figure 9 shows the aggregated throughput for this scenario. RDQM keeps the 
aggregated throughput higher than does drop-tail, which shows that it mitigates the 
anomaly, even for small buffers. For buffer sizes larger than 50 packets RDQM scheme 
outperforms drop-tail, achieving an aggregated throughput more than 50% higher. 
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Figure 8. The throughput performance of 6 TCP flows with different RTTs for a) drop-tail 
and b) RDQM queues. 
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Figure 9. The aggregated throughput of 6 TCP flows 

5. Conclusions and future works 
The most common use of wireless network technologies consists of mobile users 
accessing data and services available on fixed nodes on the Internet using Wi-Fi. In 
such scenario, users can be affected by many different fairness issues. 

 The distances between fixed pairs on Internet and the AP, which bridges fixed 
and mobile network parts, vary and so does the propagation delays of their links. Such 
variation contributes to the problem of RTT unfairness making flows paths with long 
propagation delays receive smaller portions of the available bandwidth and buffer space 
than do flows paths with shorter propagation delays. Another fairness issue that affects 
the efficiency of the transmissions is the MAC anomaly which arises in Wi-Fi networks 
with nodes running at different physical data rates. In such scenario, the wireless 
medium is monopolized by flows with low data rates. 

 This paper introduced a novel management scheme for the buffers at the Access 
Point which takes into account information available at the mobile receivers to achieve 
specific goals. The employment of this scheme to ameliorate the RTT unfairness 
problem and the MAC anomaly was illustrated using different scenarios. In the 
proposed scheme, buffer allocation was proportional to the bandwidth-delay product of 
the connections, which is continuously computed by the mobile receivers and sent to the 
AP through a feedback channel overlayed on the link layer. Results indicate that the 
proposed scheme outperforms traditional drop-tail, achieving high levels of fairness 
among flows with different bandwidth-delay products. 
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Abstract. This paper provides a deeper analyses of the Metric Aware Rate
Adaptation (MARA) mechanism, a joint approach for routing metrics and au-
tomatic rate adaptation on wireless mesh networks. The theoretical aspects of
MARA and preliminary simulation results are presented in [18]. In this paper,
we conduct an additional set of simulations, implement MARA on off the shelf
routers and present results of experiments performed on a real wireless mesh
network. We also discuss the practical issues of our implementation of MARA.
Results confirm the good performance of MARA in comparison to other propo-
sals, especially in scenarios with large number of hops.

Resumo. Este artigo apresenta uma análise mais profunda do mecanismo Me-
tric Aware Rate Adaptation (MARA), uma abordagem unificada para os pro-
blemas de métrica de roteamento e adaptação automática de taxa em redes em
malha sem fio. Os aspectos teóricos do MARA e resultados preliminares de
simulação são apresentados em [18]. Neste artigo, são apresentados um con-
junto adicional de simulações, uma implementação do MARA em roteadores
comerciais, além de resultados de experimentos conduzidos em uma rede real.
Também são discutidos os aspectos práticos da implementação do MARA. Os
resultados obtidos confirmam o bom desempenho do MARA em relação a outras
propostas, especialmente em cenários com grande número de saltos.

1. Introdução
Redes em malha sem fio, ou mesh, são compostas por roteadores mesh e clientes mesh. Os
roteadores mesh formam uma malha de enlaces sem fio que é utilizada para comunicação
em múltiplos saltos pelos clientes mesh. Cada roteador mesh trabalha como um ponto de
acesso, servindo aos clientes como um gateway para o restante da rede.

Nos últimos anos, as redes em malha sem fio têm apresentado um enorme aumento
em popularidade, em grande parte devido ao seu potencial baixo custo de implantação e
manutenção. Muitas empresas já contam com soluções mesh, embora seus custos ainda
sejam, em geral, altos [23, 25]. No entanto, existem algumas soluções comerciais de baixo
custo especificamente direcionadas aos usuários finais [21, 22]. Além disso, existem
ainda soluções abertas bastante consolidadas geralmente aplicadas à projetos de inclusão
digital [19, 24].

Para lidar com o requisito de baixo custo, as redes em malha sem fio geralmente
empregam dispositivos baseados no padrão IEEE 802.11. Estes dispositivos são capazes
de operar a múltiplas taxas de transmissão, variando de 1 Mb/s a 54 Mb/s. No entanto,
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selecionar a taxa de transmissão mais adequada não é trivial, dado que existe um com-
promisso entre a capacidade de um enlace e a taxa de perda de pacotes. Tipicamente, a
probabilidade de perda de pacotes aumenta com o aumento da taxa de transmissão.

Existem na literatura diversos algoritmos de adaptação automática de taxa [1, 2,
5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 26], sendo que a grande maioria utiliza os próprios quadros
de dados para gerar estatı́sticas sobre a qualidade dos enlaces. O problema com esta
abordagem é que a existência de dados estatı́sticos depende da existência de tráfego na
rede.

Além disso, os roteadores mesh precisam implementar um mecanismo dinâmico
de descoberta de rotas. Um dos elementos principais deste mecanismo é a métrica de
roteamento. Embora existam diversas métricas de roteamento com formulações bastante
coerentes [3, 4, 7, 8, 13], todas elas enfrentam o obstáculo de obter informações consis-
tentes e confiáveis sobre a qualidade dos enlaces sem fio.

Estes desafios motivaram a proposta do mecanismo MARA. O MARA [18] é um
mecanismo unificado para a solução dos problemas de adaptação automática de taxa e
métrica de roteamento. Através de uma abordagem cross-layer, o MARA realiza decisões
conjuntas de roteamento e seleção de taxa, garantindo que ambas sejam coerentes entre
si. Um mecanismo mais preciso para a inferência de informações acerca da qualidade dos
enlaces também faz parte da proposta.

A avaliação preliminar realizada em [18] demonstrou o potencial do mecanismo.
Nos dois cenários de simulação apresentados, o MARA se mostrou bastante superior a
diversas combinações de algoritmos de adaptação de taxa e métricas de roteamento da
literatura.

Neste artigo, são apresentados novos resultados de desempenho do MARA. Os
cenários de simulação utilizados são estendidos para avaliar como o MARA se com-
porta em redes com um maior número de nós. Este artigo também apresenta uma
implementação prática do MARA em uma rede real. Especificamente, neste trabalho
são abordadas as soluções encontradas para os desafios da implementação do mecanismo.
Tal implementação foi utilizada para a realização de experimentos práticos com o MARA,
com a finalidade de validar os resultados de simulação obtidos anteriormente.

Além de implementar e avaliar o mecanismo MARA original, neste artigo são
avaliadas as ideias de otimização propostas em [18]. Duas variações do MARA, deno-
minadas MARA-P e MARA-RP são apresentadas e avaliadas. Estas variações levam em
consideração o tamanho dos pacotes para efeito de seleção de taxa de transmissão (no caso
do MARA-P e do MARA-RP) e para efeito de seleção de rotas (apenas no MARA-RP).

Os resultados da avaliação mostram uma grande melhora de desempenho em ter-
mos de vazão e atraso fim a fim com a utilização do MARA. Em alguns cenários, esta me-
lhora se manifesta também em termos de redução na perda de pacotes. Os experimentos
reais também mostram melhora com a utilização do MARA. Em relação ao desempenho
das otimizações, os resultados não mostram ganhos consideráveis, quando comparadas à
versão original do MARA.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
brevemente o funcionamento do mecanismo MARA e de suas otimizações, MARA-P e
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MARA-RP. Na Seção 3 são apresentados resultados de cenários adicionais de simulação.
A Seção 4 discute os aspectos práticos da implementação do MARA realizada para este
trabalho. A Seção 5 apresenta os resultados de desempenho em uma rede real. Esta seção
é dividida em duas partes: os resultados dos experimentos com o MARA e dos experi-
mentos com suas otimizações. Finalmente, na Seção 6 são apresentadas as considerações
finais do artigo.

2. O Mecanismo MARA
O MARA modela o custo de cada enlace da rede como o tempo total necessário para a
transmissão bem sucedida de um quadro. Para isso, o peso atribuı́do a cada enlace a→ b
da rede é dado pela expressão:

MARAab = min
i

(
ETX i

ab · ps
λi

)
, (1)

onde λi representa a i-ésima taxa de transmissão disponı́vel eETX i
ab representa o número

médio de retransmissões necessárias até o sucesso no envio de um pacote de tamanho ps
pelo enlace a→ b utilizando a taxa λi.

Esta expressão de custo é uma versão simplificada da expressão apresentada na
proposta original do MARA [18]. Nesta formulação, os tempos de backoff e timeout do
protocolo de acesso ao meio são desconsiderados. Resultados preliminares de simulações
executadas nos mesmos cenários considerados em [18] mostram que esta simplificação
não afetou o comportamento do MARA na prática.

O número médio de retransmissões é dado pela métrica ETX do enlace [7], com
base na probabilidade de sucesso na transmissão de um pacote por este enlace. No en-
tanto, em sua formulação original, a métrica ETX infere esta probabilidade apenas na taxa
de transmissão básica (em geral, uma taxa baixa, quando comparada à taxa utilizada para
transmissão de dados). Um problema com a métrica ETX e com várias outras derivadas
a partir dela [8, 13] é justamente o fato de que a avaliação da qualidade do enlace é rea-
lizada na taxa básica, enquanto os pacotes de dados são, em geral, enviados a uma taxa
de transmissão superior. Esta incoerência leva a uma avaliação demasiadamente otimista
dos enlaces, já que, em geral, quanto mais baixa a taxa de transmissão, mais robusta ela é
e menor é a probabilidade de perda de pacotes. Como resultado, tais métricas apresentam
resultados sub-ótimos.

Alguns trabalhos tentam contornar este problema através da inferência da quali-
dade dos enlaces em todas as taxas de transmissão disponı́veis [3]. No entanto, como esta
inferência é realizada através do envio periódico de pacotes de probe, realizá-la em todas
as taxas de transmissão significa um aumento considerável no overhead do protocolo de
roteamento.

Para solucionar este problema de maneira escalável, o MARA utiliza um método
de conversão das probabilidades de sucesso dos enlaces para as diferentes taxas de trans-
missão. São utilizados pacotes de probe em 4 taxas de transmissão diferentes (1, 18, 36 e
54 Mb/s). Para inferir a probabilidade de sucesso do enlace nas demais taxas, o MARA
utiliza uma função que relaciona a taxa de erro de pacotes (ou PER, Packet Error Rate) e
o SNR do canal:
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PER(SNR) =
1− erf

(
SNR−a

b·
√

2

)
2

, (2)

onde erf representa a função erro.

A expressão, derivada a partir de dados empı́ricos, depende dos parâmetros a e
b. Estes parâmetros são dependentes da taxa de transmissão escolhida e do tamanho do
pacote considerado. Em [18] são apresentados os valores correspondentes a cada taxa de
transmissão dos padrões IEEE 802.11b e IEEE 802.11g para diversos tamanhos de pacote.

2.1. Otimizações
Além da proposta original do MARA, em [18] também é sugerida a avaliação de duas
possı́veis otimizações do mecanismo. A ideia é levar em consideração o tamanho dos
pacotes a serem transmitidos para realizar escolhas mais apropriadas de taxa de trans-
missão e rotas. Embora [18] não apresente uma definição formal do funcionamento destas
otimizações, neste artigo elas foram implementadas para efeito de avaliação.

A otimização MARA-P leva em consideração o tamanho do pacote a ser trans-
mitido para a escolha da taxa de transmissão. A ideia é definir classes de tamanhos de
pacotes (i.e., intervalos de tamanhos de pacote) e utilizar a Equação 1 para obter os valo-
res de taxa de transmissão para cada classe. Neste caso, o valor da métrica ETX utilizado
na expressão seria computado de acordo com o tamanho de pacote considerado.

No momento em que o protocolo de roteamento dispara o cálculo das métricas
dos enlaces, o MARA-P verifica quais são as classes de tamanho definidas. Para as
implementações realizadas neste trabalho foram utilizadas 4 classes: até 350 bytes, en-
tre 351 e 750 bytes, entre 751 e 1300 bytes e acima de 1300 bytes. Para cada classe,
o MARA-P escolhe o limite superior como valor representante do intervalo (no caso
do último intervalo, optou-se por escolher o valor de 1500 bytes) e calcula o valor da
Equação 1, como na versão original do MARA.

O resultado desta computação é uma taxa de transmissão para cada uma das clas-
ses de tamanho de pacote. Estas taxas são armazenadas em uma tabela para uso nas
transmissões de dados futuras. Quando um novo pacote deve ser enviado, o nó consulta
esta tabela verificando a qual classe o pacote pertence. A taxa de transmissão adequada é
lida e informada à interface de rede, que prossegue com o envio do pacote.

A segunda otimização implementada, denominada MARA-RP, estende o conceito
utilizado pelo MARA-P também para seleção das melhores rotas. O procedimento do
MARA-RP é idêntico ao do MARA-P, exceto pelo resultado do cálculo das métricas.
Além de obter uma taxa de transmissão para cada classe de tamanho, são armazenados
também os custos associados a cada uma delas. De posse destes custos para cada enlace, o
MARA-RP computa uma tabela de roteamento para cada classe de tamanho. No momento
de decidir qual é o próximo salto de um determinado pacote, o nó determina qual é a tabela
de roteamento adequada àquele tamanho de pacote e faz a consulta. A seleção de taxa de
transmissão é realizada de maneira idêntica à descrita para o MARA-P.

3. Simulações
Nas simulações apresentadas em [18], o MARA obteve resultados consideravelmente me-
lhores que diversas combinações de algoritmos de adaptação de taxa e métricas de rotea-
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120 m

Figura 1. Representação da topologia em Grade.

mento da literatura. Em especial, com o aumento da distância geográfica entre a origem
e o destino, os resultados sugerem que o ganho percentual no desempenho do MARA em
relação às demais combinações aumenta.

Para confirmar esta hipótese neste artigo, foram realizadas simulações nos mes-
mos moldes das apresentadas em [18], porém em cenários diferentes. Todas as simulações
consistem em um fluxo TCP enviado entre dois pares de nós da rede. As simulações
têm duração total de 430 segundos, sendo que os 130 primeiros são utilizados para con-
vergência do protocolo de roteamento (i.e., o fluxo TCP só é iniciado após este perı́odo).
O modelo de propagação utilizado para todos os cenários foi o Shadowing. Embora este
modelo seja probabilı́stico, com os parâmetros utilizados, pode-se estimar que o raio de
transmissão resultante a taxa de 1 Mbps varie em torno de 56 metros.

Um dos cenários avaliados é composto por 49 nós colocados nos vértices de uma
grade quadrada de 120 metros de lado, como representado na Figura 1. Cada nó, por-
tanto, fica distante 20 metros dos seus vizinhos imediatos de linha ou coluna. Em cada
rodada de simulação foi gerado um fluxo de dados entre os nós 0 e 48, os mais distantes
geograficamente (destacados em branco na Figura 1).

O gráfico da Figura 2 mostra os resultados de vazão média obtidos na topologia em
grade, bem como os respectivos intervalos de 95% de confiança. Claramente o MARA foi
bastante superior às demais propostas. De fato, o MARA obteve uma vazão quase 9 vezes
maior que a da segunda melhor combinação (métrica ML [4] e algoritmo SNR [18]). A
maior parte das combinações, alias, obteve resultados muito ruins. Exceto pelo MARA,
apenas 4 combinações atingiram uma vazão maior que 10 Kbps.

Este resultado corrobora com a hipótese de que o desempenho do MARA em
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Figura 2. Resultados de vazão TCP na topologia em grade.
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relação às demais propostas é especialmente relevante nos cenários em que os nós de
origem e destino do fluxo de dados estão distantes geograficamente. Para efeito de
comparação, nos resultados apresentados em [18], a maior diferença entre o MARA e
as demais combinações foi de cerca de 4 vezes, enquanto neste cenário a diferença che-
gou a 9 vezes.

(a) MARA (51%) (b) ETX (20, 5%) (c) Hop Count (12, 8%)

Figura 3. Rotas preferenciais de cada métrica na topologia em grade.

Ao analisar mais profundamente as simulações realizadas para compreender me-
lhor a disparidade entre os resultados obtidos pelo MARA e pelas demais propostas, cha-
maram atenção as rotas preferenciais escolhidas por cada métrica de roteamento e pelo
MARA. A Figura 3 mostra as rotas que foram utilizadas na maior parte do tempo de
simulação pelas métricas ETX, Hop Count e pelo MARA. As legendas mostram também
o percentual de tempo em que tais rotas foram utilizadas.

A rota preferencial escolhida pelo MARA utiliza 6 enlaces de mesmo compri-
mento, passando apenas por nós da diagonal da grade. Uma escolha similar foi realizada
pela métrica Hop Count. No entanto, o caminho selecionado pela métrica Hop Count
utiliza apenas três saltos, obviamente mais longos que os escolhidos pelo MARA. Esta
opção por enlaces mais longos (e por isso, provavelmente, de pior qualidade) resultou
no baixo desempenho das combinações que utilizam a Hop Count como métrica. Já a
métrica ETX optou por um caminho de 4 saltos, ligeiramente mais curtos que os selecio-
nados pela Hop Count. Mesmo assim, o desempenho da combinação em questão (ETX e
SNR) ficou bastante aquém da vazão obtida pelo MARA.

Outros dois cenários também foram avaliados. No primeiro, uma variação do
cenário em grade, 49 nós foram espalhados aleatoriamente em uma área quadrada de
120 metros de lado. Já no segundo, foi feita uma extrapolação da uma rede em malha
real, totalizando 20 nós. Os resultados obtidos nestes cenários, omitidos por restrições de
espaço, são similares aos da topologia em grade. A vazão média obtida pelo MARA foi
de 3 a 5 vezes mais alta que a de qualquer outra proposta avaliada. Os resultados para
todos os cenários avaliados podem ser encontrados em [17].

Para avaliar o desempenho das otimizações MARA-P e MARA-RP, foram utiliza-
das simulações ligeiramente diferentes. Ao invés de utilizar um único fluxo TCP, foram
utilizados 3 fluxos UDP, com datagramas de tamanhos diferentes. A ideia é que MARA-
P e MARA-RP pudessem ter desempenho melhor que a proposta original especialmente
para os fluxos de pacotes menores.

Os resultados de simulação, no entanto, não mostraram uma diferença consi-
derável de desempenho em relação à proposta original do mecanismo MARA. O gráfico
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da Figura 4 ilustra o comportamento obtido na maior parte das simulações. Para quase
todos os cenários e fluxos os resultados de atraso foram muito próximos para as três
variações. Um resultado interessante, no entanto, é o desempenho exatamente igual das
duas otimizações em todas as simulações. Este resultado sugere que, no cenário avaliado,
o tamanho do pacote não tem influência na escolha de rotas, ao menos no modelo adotado
pelo MARA.

4. Aspectos de Implementação
A implementação real do MARA utilizada para os testes de desempenho apresentados
aqui foi realizada em uma das redes em malha do projeto ReMoTE [19]. Esta rede é for-
mada por roteadores comerciais Linksys WRT54G, utilizando um firmware customizado
baseado na distribuição Linux OpenWRT [16].

Como o MARA participa tanto da adaptação automática de taxas, quanto da ca-
mada de roteamento, a implementação do algoritmo nesta rede foi realizada em dois
módulos: um módulo de roteamento e outro de seleção de taxa. O módulo de rotea-
mento é responsável por coletar informações sobre os enlaces, atribuir pesos a cada um
deles, selecionar as taxas de transmissão ótimas e informá-las ao módulo de seleção de
taxas. Este segundo módulo, por sua vez, armazena as taxas ótimas em uma tabela e se
encarrega de analisar cada pacote antes de sua transmissão para configurar a interface na
taxa correta.

A porção métrica do mecanismo MARA pode, a princı́pio, ser implementada em
qualquer protocolo de roteamento baseado em estado de enlaces ou vetor de distâncias.
Embora existam muitos protocolos otimizados para as redes sem fio de múltiplos saltos,
neste trabalho optou-se pela utilização de um protocolo simples, que apenas implementa a
funcionalidade básica do algoritmo de estado de enlaces. Este protocolo daqui em diante
será referenciado como SLSP (Simple Link State Protocol).

O módulo de seleção de taxa tem por objetivo criar uma interface de comunicação
entre o protocolo de roteamento e a interface de rede sem fio, de modo a prover as fun-
cionalidades de seleção de taxa necessárias ao funcionamento do MARA. Este módulo é
necessário pela limitação das configurações de taxa de transmissão nos drivers das inter-
faces de rede sem fio disponı́veis no mercado. Em geral, não é possı́vel especificar taxas
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Figura 5. Esquema de funcionamento do módulo PPRS.

diferentes para cada vizinho.

Especificamente, esse é o caso dos roteadores utilizados na implementação do
MARA. Não existe um mecanismo no driver que permita que o SLSP informe à interface
quais as taxas de transmissão para cada vizinho. De fato, o driver permite apenas a
especificação de uma taxa de transmissão.

A solução encontrada foi a criação de um módulo para o kernel do Linux utilizado
pelo OpenWRT que mantenha uma tabela de seleção de taxas, monitore os envios de
pacotes, verifique a taxa mais apropriada (segundo a tabela) e requisite uma alteração na
taxa atual da interface. O módulo criado, denominado PPRS (Per-Packet Rate Selection),
tem seu funcionamento ilustrado na Figura 5. Quando carregado, este módulo cria dois
arquivos no diretório /proc. No Linux, os arquivos deste diretório servem como um canal
de comunicação entre o kernel e o espaço do usuário. No caso especı́fico do PPRS, estes
dois arquivos permitem a definição de classes de tamanho de pacote e de regras de seleção
de taxas de transmissão. Essas definições são realizadas através da simples escrita em um
destes arquivos.

No instante do carregamento do módulo PPRS, ele interrompe o caminho normal
de transmissão de pacotes pela interface de rede sem fio e se coloca como um intermedi-
ador. Usando desse expediente, o PPRS é capaz de interceptar os pacotes imediatamente
antes deles chegarem ao driver. Neste momento, o pacote é analisado (especificamente, o
endereço do próximo salto e o tamanho), a tabela de taxas é consultada e, se necessário,
uma requisição de alteração da taxa é feita ao driver. Após esses passos, o pacote é
passado para a função de transmissão do driver, que completará o processo.

A implementação da otimização MARA-RP necessita da definição de mais de
uma tabela de roteamento (uma para cada classe de tamanho de pacote utilizada). Tal
funcionalidade é disponibilizada pelo kernel do Linux, através do pacote iproute2. No
entanto, para utilizar uma tabela de roteamento especı́fica, é necessário criar regras de
encaminhamento que relacionam caracterı́sticas dos pacotes aos identificadores de cada
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Figura 6. Representação da topologia do projeto ReMoTE.

tabela. Dentre as caracterı́sticas permitidas, está uma marcação lógica do pacote (interna
ao kernel) que pode ser criada através da ferramenta iptables.

De forma resumida, a implementação do MARA-RP funciona da seguinte forma.
O protocolo SLSP computa as diversas tabelas de roteamento e as informa ao sistema
operacional. Ao mesmo tempo, regras são criadas no iptables para, antes da decisão de
roteamento, colocar a marcação lógica adequada em cada pacote, de acordo com o seu
tamanho. São criadas ainda regras de encaminhamento, associando as marcações às suas
respectivas tabelas de roteamento. Com estas configurações, o sistema operacional se
encarrega de realizar o encaminhamento correto.

5. Avaliação de Desempenho
A topologia de rede utilizada para os experimentos realizados é ilustrada na Figura 6.
Esta rede, composta por 10 roteadores Linksys WRT54g espalhados por um dos prédios
da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, é a atual rede de testes do
projeto ReMoTE [19]. De fato, uma das topologias utilizadas nas simulações realizadas
em [18] foi modelada a partir desta rede. Logo, os resultados dos experimentos descritos
a seguir servem como uma validação do modelo de simulação adotado.

O protocolo SLSP e o módulo PPRS foram instalados em todos os nós da rede.
Além do MARA, o SLSP implementa também as métricas ETX, ML e Hop Count. Em
termos dos algoritmos de adaptação de taxa, infelizmente não foi possı́vel implementar
os mesmos utilizados no ambiente de simulação. O driver da interface de rede disponı́vel
nos roteadores não tem código fonte aberto. Logo, não foi possı́vel implementar outros
algoritmos de adaptação de taxa, além do já disponibilizado pelo driver.

Embora não haja documentação disponı́vel sobre este algoritmo, analisando seu
comportamento, ele se mostrou ser uma versão simplificada do ARF (Auto Rate Fall-
back). A diferença entre ele e a versão original do ARF é a seleção de uma única taxa
de transmissão para todos os vizinhos. Ou seja, ao invés de manter estado para todos os
vizinhos, cada nó mantém apenas um conjunto de variáveis do ARF (limiares de sucessos
e fracassos consecutivos e temporizadores).

5.1. Resultados do MARA Original
Nos experimentos realizados, foram considerados 4 parâmetros de desempenho: vazão
TCP, taxa de perda de pacotes (na camada de aplicação), número médio de saltos e atraso

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 893



 0

 200

 400

 600

 800

 1000

 1200

 1400

 1600

HOP ML ETX MARA

V
az

ao
 (

K
bp

s)

Proposta

Figura 7. Resultados de vazão TCP nos testes na rede real.

fim a fim.

Para as medições de vazão, foi utilizada a ferramenta Iperf [10]. No entanto, dada
a extensão da rede utilizada, é inviável obter informações de perda, atraso e número de
saltos a partir dos próprios segmentos TCP. Para estimar este tipo de informação, optou-
se pela utilização de um fluxo de dados ICMP enviado de forma concorrente através da
ferramenta ping. Este fluxo fornece as informações de número saltos (a partir do campo
TTL), RTT e perda de pacotes.

A Figura 7 ilustra os resultados de vazão média obtidos entre os nós extremos
da rede. Assim como verificado nas simulações, o MARA obteve um resultado consi-
deravelmente superior ao das demais propostas. Em relação ao desempenho da segunda
melhor proposta neste quesito (da métrica ETX com a versão simplificada do ARF), o
MARA obteve uma vazão quase duas vezes maior. Outro resultado similar obtido nes-
tes experimentos foi o mau desempenho da métrica Hop Count. Assim como ocorria
constantemente nas simulações, esta métrica obteve o pior resultado de vazão.

Do ponto de vista do RTT, o estimador de atraso utilizado nestes experimentos, o
MARA também obteve os melhores resultados. A Figura 8 mostra o RTT médio no fluxo
ICMP entre os nós 0 e 9 da topologia. De maneira curiosa, a métrica ML obteve um RTT
médio mais baixo que a métrica ETX (embora, considerando-se as barras de erro, ambas
as propostas tenham obtidos resultados estatisticamente equivalentes).

O gráfico da Figura 9 ilustra o número médio de saltos utilizados por cada métrica
ao longo dos fluxos TCP entre os nós 0 e 9 da topologia. Como esperado, a métrica Hop
Count utilizou caminhos bem mais curtos (em termos de saltos) que as demais. Os dados
interessantes deste gráfico são relacionados às demais propostas.

Um resultado interessante foi a manutenção da escolha do MARA por caminhos
compostos por 7 saltos. Ao longo de todas as repetições realizadas, o MARA jamais rea-
lizou uma escolha de rota com um número menor de saltos (embora caminhos diferentes
possam ter sido escolhidos).
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Figura 8. Resultados de RTT médio no fluxo de dados ICMP nos testes da rede
real.

Este fato é interessante por dois aspectos. Primeiro, ele confirma a estabili-
dade das decisões de roteamento realizadas pelo MARA, já verificadas anteriormente
em simulações (vide as frequências das rotas preferenciais na Figura 3). A estabilidade
de escolhas é uma qualidade interessante em uma métrica, especialmente quando ela é
utilizada em conjunto com um protocolo baseado em estado de enlaces, já que isso mi-
nimiza os problemas acarretados pelas inconsistências nas informações difundidas pela
rede (como loops, por exemplo).

O segundo motivo de interesse neste resultado é o fato dos caminhos escolhidos
pelo MARA serem, na média mais longos que os das demais métricas (para este cenário).
Isto mostra um potencial caminho de otimização da formulação do MARA que, original-
mente, não leva em consideração os efeitos da auto-interferência nos caminhos escolhi-
dos. Caminhos mais longos, em termos de saltos, são estatisticamente mais propensos
à auto-interferência já que, além de estarem em maior número, os enlaces são também
entre nós mais próximos (em geral). Logo, uma formulação alternativa do MARA que
leve em consideração também os efeitos da auto-interferência pode melhorar ainda mais
o desempenho da proposta.

Embora os resultados apresentados até aqui tenham sido relacionados ao fluxo
TCP entre os nós 0 e 9 (nós mais distantes geograficamente), tendências semelhantes fo-
ram verificadas para todos os outros fluxos considerados (ou seja, para cada nó de destino
da topologia). Os resultados obtidos nos experimentos com fluxos para outros nós de
destino podem ser analisados em [17].

5.2. Otimizações MARA-P e MARA-RP
Assim como nas simulações, os experimentos para a avaliação do desempenho do
MARA-P e do MARA-RP foram realizados com a utilização de 3 fluxos UDP com data-
gramas de tamanhos diferentes. Entretanto, nos experimentos realizados na rede real, foi
utilizado também um fluxo de pacotes ICMP pequenos (64 bytes) para a medição do RTT
(assim como feito para os experimentos com fluxos TCP).
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Figura 9. Número médio de saltos no fluxo de dados ICMP nos testes da rede
real.

O gráfico da Figura 10 mostra o RTT médio obtido por cada uma das versões
do MARA. Ao contrário do que havia ocorrido nas simulações, o MARA-P obteve uma
redução percentual considerável do RTT médio, em relação à proposta original (cerca de
12%). No entanto, considerando os intervalos de confiança de 95% plotados no gráfico,
pode-se notar que os resultados foram, de fato, muito próximos. Outro resultado surpre-
endente foi o mau desempenho do MARA-RP, que não apenas obteve um RTT médio
bastante superior ao das outras variações, mas também apresentou uma alta variabilidade.
Uma possibilidade é o alto overhead de processamento associado ao MARA-RP. Embora
suas escolhas possam ser adequadas, a quantidade de recursos computacionais gastos é
alta, considerando-se os recursos limitados de hardware disponı́veis nos roteadores.

6. Conclusões

Neste artigos foi realizada uma avaliação mais profunda do mecanismo MARA. Além
de simulações em cenários com um número maior de nós, o MARA foi implementado e
avaliado em uma rede real. Foram apresentados também os detalhes da implementação
realizada.

Os resultados de simulação apresentados mostram que a diferença percentual de
desempenho entre o MARA e as demais propostas avaliadas se acentua com o aumento
da distância geográfica dos nós e do aumento de caminhos alternativos.

Os resultados dos experimentos realizados na rede real confirmaram o bom de-
sempenho do MARA. O MARA foi superior às demais propostas avaliadas tanto em
termos de vazão, quanto de RTT. A vazão média obtida pelo MARA nos experimen-
tos foi quase duas vezes mais alta que a da segunda melhor proposta. Em termos de
atraso (representado nos resultados indiretamente pelo RTT), parâmetro de interesse do
MARA, a diferença para a segunda melhor proposta foi de quase 3 vezes. Estes resultados
são bastante similares aos encontrados nas simulações realizadas anteriormente em [18],
reforçando a confiança no modelo de simulação adotado.
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Figura 10. RTT médio obtido por cada uma das variações do mecanismo MARA
na rede real.

Em relação às otimizações, os resultados de simulação mostram que as escolhas
de MARA-P e MARA-RP foram equivalentes. Isto levanta a hipótese de que, ao menos
no modelo de custo utilizado pelo MARA, o tamanho do pacote não tem influência na
escolha das melhores rotas. Por outro lado, nos experimentos na rede real, o MARA-P
obteve uma ligeira vantagem em relação ao desempenho da proposta original do MARA,
em termos de atraso, enquanto o resultado do MARA-RP foi consideravelmente pior. Este
resultado, provavelmente, se deve ao overhead de processamento desta solução.

Como o MARA objetiva minimizar o atraso considerando um único pacote, neste
trabalho consideramos apenas cenários com um único fluxo. Como trabalhos futuros,
pretende-se realizar uma avaliação do MARA em ambientes com múltiplos fluxos con-
correntes
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Abstract. Dynamic Multicast can be modeled by the On-Line Steiner Problem,
which consists in finding a minimum cost tree that reaches a subset of nodes of a
graph, called terminals, from a root node r, where the terminals set can change
over time, with nodes entering or leaving this set. Most of the known algorithms
for this problem apply simple approaches for inclusion and exclusion operati-
ons, and known static algorithms to reorganize the tree periodically. This paper
presents a new heuristic for the On-Line Steiner Problem, based on the previ-
ously proposed distributed Dual-Ascent algorithm, that triggers reorganizations
more opportunistically than the main known heuristics for the problem. In or-
der to analyze the proposed algorithm, another heuristic frequently employed
in the literature as a baseline for comparison with other works, Aries, was also
implemented. Experimental results showed that the new On-Line distributed
version of Dual-Ascent outperformed Aries in terms of quality of solutions and
computational effort.

Resumo. Multicast dinâmico pode ser modelado pelo Problema de Steiner On-
Line, que consiste em encontrar uma árvore de custo mı́nimo que atinja um
subconjunto de nós, ditos terminais, de um grafo a partir de um nó raiz r, onde
o conjunto de terminais sofre alterações com o passar do tempo, com nós po-
dendo entrar ou sair deste conjunto. A maioria dos algoritmos conhecidos para
este problema usa técnicas simples para inclusão e exclusão de terminais, utili-
zando periodicamente algoritmos conhecidos para o problema estático para re-
organizar a árvore. Este artigo apresenta uma nova heurı́stica para o Problema
de Steiner On-Line, baseada no algoritmo Dual-Ascent distribuı́do previamente
proposto, que dispara reorganizações de forma mais oportuna do que os princi-
pais algoritmos conhecidos. A fim de analisar o algoritmo proposto, uma outra
heurı́stica frequentemente empregada na literatura como base de comparação
com outros trabalhos, Aries, foi também implementada. Resultados experimen-
tais mostraram que a nova versão On-Line distribuı́da do Dual-Ascent superou
os resultados do Aries em termos de qualidade de solução e esforço computaci-
onal.

1. Introdução

Algumas aplicações atuais requerem distribuição de dados a um subconjunto especı́fico de
nós de uma rede, como por exemplo distribuição de vı́deo sob demanda e teleconferência.
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Este tipo de aplicação utiliza broadcast seletivo ou multicast, que é frequentemente mo-
delado como o Problema de Steiner em Grafos Direcionados (Steiner Problem in Directed
Graphs - SPDG) [Novak et al. 2001, Oliveira e Pardalos 2005].

Em situações práticas das aplicações exemplificadas, terminais podem entrar e
sair do grupo multicast. Isto é ilustrado com a solicitação do mesmo vı́deo sob demanda
ou participação na teleconferência por novos usuários, assim como o cancelamento de
ambas as aplicações por usuários participantes. Neste caso, o problema de Steiner é cha-
mado de Problema de Steiner On-Line e é definido da seguinte forma. Sejam um grafo
Gd = (V, A) onde V é o conjunto de vértices e A o conjunto de arcos, um terminal raiz
r ∈ V , um custo positivo ca associado a cada arco a ∈ A e um conjunto T0 ⊆ V de ter-
minais (conjunto inicial de terminais). Seja ainda T = (T1, T2, ..., Tn) uma sequência de
conjuntos de terminais determinada por uma sequência de operações (o1, o2, ..., on) onde
cada operação oi pode ser uma inclusão (Ti = T(i−1)∪{v}, v ∈ V, v /∈ T(i−1)) ou uma ex-
clusão (Ti = T(i−1)−{t}, t ∈ T(i−1)). Encontrar uma sequência S = (G′

0, G
′
1, G

′
2, ..., G

′
n)

de sub-árvores de Gd, tal que G′
i = (V ′

i , A
′
i), onde existam caminhos de r a todo t ∈ Ti,

Ti ⊆ V ′
i e

∑
a∈A′

i
ca seja mı́nimo.

É possı́vel aproveitar uma árvore existente, podando os ramos desnecessários após
exclusões de terminais ou unindo-a a um novo terminal através do caminho mı́nimo entre
eles. Entretanto, após várias operações de inclusão e exclusão, a qualidade da árvore
tende a se distanciar do ótimo.

Uma reorganização da árvore pode ser utilizada visando uma aproximação do
custo ótimo. No entanto, este pode ser um processo computacionalmente caro, nem
sempre compensado pelo ganho obtido na solução. Para este problema, sistemas
tentam disparar reorganizações apenas periodicamente, sendo que a maioria dispara
reorganizações após um determinado número de alterações indicado como limite (Aries
[Bauer e Varma 1997], EBA [Imase e Waxman 1991]). O número de alterações nem sem-
pre implica a queda do custo da solução para o problema de Steiner. É possı́vel continuar
com boas soluções após muitas alterações ou comprometer seriamente a qualidade da
solução após uma única alteração.

Neste trabalho é apresentada uma nova adaptação do algoritmo Dual-Ascent (DA)
[Drummond et al. 2009, Santos et al. 2007, Santos et al. 2009] para a versão On-Line do
Problema de Steiner. Esta adaptação, denominada DA Mod, tornou o algoritmo compe-
titivo em relação a alguns algoritmos clássicos para este problema. O DA Mod oferece
como saı́da, além do custo da solução, um limite inferior, que é uma boa aproximação
para o ótimo do problema de Steiner. Este limite inferior é utilizado para avaliar a qua-
lidade da solução atual. Quando a distância entre o custo da solução e o limite inferior
supera um determinado valor, o algoritmo dispara uma reorganização.

A fim de analisar o algoritmo proposto, uma outra heurı́stica, que é frequente-
mente empregada na literatura como base de comparação com outros trabalhos, Aries, foi
também implementada.

A versão anterior do algoritmo Dual-Ascent não era competitiva com o Aries em
termos de tempo de execução. Durante as operações de exclusão, terminais descendentes
do nó excluı́do na árvore eram também removidos para uma posterior re-inserção (pro-
cesso denominado de reativação). Este comportamento prejudica o desempenho do DA.
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Por este motivo, o novo algoritmo difere do anterior basicamente em relação às
exclusões. Neste, as exclusões não geram mais exclusões e consequentes reativações de
outros terminais. Com isso, o novo algoritmo gasta menos tempo e mensagens, e pode
ser comparado ao Aries. Os resultados do DA Mod são melhores em termos de tempo e
número de mensagens e as reorganizações são mais oportunas, melhorando, em média, a
qualidade das soluções (em relação ao DA e também ao Aries).

O texto está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, o algoritmo Dual-Ascent
Distribuı́do é brevemente descrito . Na Seção 3, alguns trabalhos relacionados são co-
mentados, em especial o Aries. Na Seção 4, é descrito o Novo Algoritmo Dual-Ascent
On-Line, destacando o funcionamento da nova operação de exclusão. Na Seção 5, são fei-
tas as análises de complexidades para o algoritmo proposto, DA Mod, e para o trabalho
relacionado mais influente, o Aries. Na Seção 6, são expostos os resultados experimentais
para os algoritmos analisados na seção anterior. Finalmente, na Seção 7, uma conclusão
é apresentada, resumindo as contribuições deste trabalho.

2. O Dual-Ascent Distribuı́do

A versão distribuı́da do Dual-Ascent foi apresentada em [Drummond et al. 2009,
Santos et al. 2009]. Nesta, foram considerados um grafo direcionado Gd = (V, A),
um conjunto T ⊆ V de terminais e uma raiz r ∈ V , onde cada arco a possui um
custo reduzido não negativo c̄a associado, inicialmente com valor igual ao custo origi-
nal do arco (pois este ainda não é membro da árvore de multicast). Durante a execução
do algoritmo estes custos reduzidos decrescem até atingirem zero, quando são chama-
dos de saturados. Estes arcos formam um grafo de saturação GS = (V, Ar(c̄)) onde
Ar(c̄) = {a ∈ A : c̄a = 0}.

No DA distribuı́do, todos os terminais iniciam o crescimento de partes da árvore de
multicast, chamadas fragmentos, em paralelo. Estes fragmentos crescem em ciclos, que
são constituı́dos da difusão no fragmento do valor do custo do menor arco incidente, a ser
subtraı́do dos custos reduzidos de todos os arcos incidentes a estes fragmentos. Saturações
podem ocorrer, aumentando o número de nós no fragmento. Informações sobre menores
custos reduzidos de arcos incidentes são propagadas pelo fragmento em uma operação de
convergecast (mensagens de muitos nós origem para um mesmo destino), de tal forma que
o terminal lı́der do fragmento que iniciou o crescimento saiba o novo valor do custo do
menor arco incidente que deve ser propagado para que um novo ciclo possa ser iniciado.
Estes ciclos de crescimento ocorrem até que uma saturação inclua o terminal raiz . Neste
momento, o fragmento cessa o seu crescimento, informando ao raiz seu limite inferior
parcial. Quando o raiz recebe o limite inferior de todos os fragmentos, ele calcula o limite
inferior global e o algoritmo termina. A informação sobre o conjunto de arcos do grafo
de saturação GS fica distribuı́da no sistema e pode ser obtida inspecionando-se os custos
reduzidos dos arcos incidentes em cada nó.

Na Figura 1 é ilustrado um ciclo de crescimento de fragmento tı́pico do algoritmo
distribuı́do. Terminais são representados por quadrados enquanto não terminais perten-
centes à arvore são cı́rculos e os demais nós são triângulos. Na Figura 1(a) são enviadas
as mensagens de difusão do valor do custo do menor arco incidente (em broadcast) ob-
tido no ciclo anterior. Ao receber estas mensagens, o custo reduzido do arco é diminuido
do valor recebido. Desta forma, saturações podem ocorrer e quando ocorrem, o nó em

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 903



(a) (b)

Figura 1. Crescimento de Fragmentos.

questão envia uma mensagem include pelo arco que foi saturado. A Figura 1(b) ilustra o
convergecast dos menores valores das arestas incidentes locais. No próximo ciclo, o ter-
minal lı́der irá difundir o menor valor recebido. Este processo se repete até que o terminal
raiz seja incluı́do.

Os nós recém incluı́dos em um fragmento devem informar o novo custo do menor
arco incidente. No entanto, o vizinho associado a este arco pode já pertencer ao frag-
mento e, portanto, o arco não é incidente ao fragmento. Para evitar esta situação, ao ser
incluı́do em um fragmento, o nó envia uma mensagem Check para cada um de seus vi-
zinhos locais e aguarda o recebimento de mensagens Ack. Uma mensagem Ack informa
sobre a pertinência ou não do emissor no fragmento. Com base na informação recebida,
o nó incluı́do sabe quais arcos devem ser considerados incidentes.

Nós podem pertencer a mais de um fragmento simultaneamente, mas o algo-
ritmo não poderia calcular com segurança o menor valor de arco incidente se os cus-
tos reduzidos estivessem sendo alterados concorrentemente por mais de um fragmento.
Portanto, quando dois fragmentos possuem um nó em comum, um deles (o com menor
identificação) suspende seu crescimento até que o outro termine e ele possa retomar sua
operação normal.

O algoritmo distribuı́do constrói sobre o grafo de saturação uma árvore de
saturação enraizada em cada terminal. Tal árvore é utilizada nas operações de broadcast
e convergecast.

3. Algumas Heurı́sticas Distribuı́das para o Problema de Steiner On-Line
A versão dinâmica do problema de Steiner pode ser vista como uma sequência de
instâncias do problema estático. Com isso, é possı́vel resolvê-lo através execuções de
algoritmos para o problema estático a cada operação de inclusão ou exclusão realizada.
Entretanto, essa prática leva a custos elevados e desnecessários, uma vez que informações
obtidas na solução anterior podem ser aproveitadas para encontrar a solução atual.

A primeira abordagem para este problema é a totalmente gulosa, proposta
por [Waxman 1988]. Um novo terminal é incluı́do através do caminho mais curto en-
tre ele e qualquer nó pertencente a árvore atual. A exclusão também é bastante simples,
bastando verificar se o nó a ser excluı́do tem filhos na árvore. Caso tenha, o nó é mantido
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na árvore. Caso contrário, o nó é removido e esta mesma avaliação é realizada para o nó
pai.

O EBA (Edge-Bounded Algorithm) [Imase e Waxman 1991] é uma heurı́stica
mais sofisticada. Inclusões e exclusões são efetuadas, a princı́pio, da mesma forma que na
heurı́stica puramente gulosa. No entanto, após cada inclusão, o EBA tenta reduzir o custo
da árvore através de uma simples verificação. Para cada terminal já existente na árvore,
o EBA analisa se é vantajoso reconectá-lo através de um dos novos nós, resultantes da
última operação gulosa de inserção.

A heurı́stica VTDM (Virtual Trunk Dynamic Multicast) [Lin e Lai 1998] estima
a probabilidade de cada nó da rede ser utilizado na conexão entre dois outros nós quais-
quer. Os nós com maior probabilidade são separados em um conjunto denominado Virtual
Trunk. A heurı́stica mantém também uma árvore com todos os componentes deste con-
junto. A inclusão de novos nós é realizada através do seu caminho mı́nimo até a árvore de
nós do Virtual Trunk. O processo de exclusão é idêntico ao da heurı́stica gulosa. Embora
o VTDM possa obter bons resultados em redes relativamente pequenas, a necessidade de
concentração dos dados de probabilidades de cada nó pode inviabilizar seu uso em redes
grandes.

A heurı́stica apresentada por [Gatani et al. 2006] utiliza o ADH (Average Dis-
tance Heuristic) para construir uma solução inicial. À medida que inserções e remoções
são realizadas em regiões especı́ficas da árvore, a heurı́stica avalia (através do número de
modificações) se deve realizar uma reorganização dos nós da região. A reorganização de
uma região, baseada na stirring technique [di Fatta e Re 1998], consiste em avaliar para
cada terminal se este pode ser conectado com um custo menor a um novo grafting point,
que é um terminal ancestral de grau maior ou igual a 2 na árvore. Para utilizar o con-
ceito de nó ancestral, a heurı́stica supõe a existência de um terminal especial denominado
source.

3.1. A Heurı́stica Aries
Uma das heurı́sticas distribuı́das mais influente nesta área é, sem dúvida, o Aries, proposto
em [Bauer e Varma 1997]. Por este motivo, ela foi escolhida como base de comparação
para a avaliação de desempenho da heurı́stica proposta neste trabalho.

Em sua proposta original, o Aries trabalha com grafos não direcionados (diferen-
temente do DA, por exemplo). Seu funcionamento básico é relativamente simples. Ele
utiliza a mesma estratégia de inclusão e exclusão de nós adotada pelo algoritmo guloso.
Ou seja, nós são adicionados através do caminho mais curto até a árvore e removidos
apenas se forem folhas. A grande diferença do Aries para a heurı́stica gulosa está na fun-
cionalidade de reorganização da solução. O algoritmo monitora a qualidade da solução a
medida que novas operações são realizadas e, caso julgue apropriado, um procedimento
de re-conexão da árvore é disparado.

O Aries mantém para cada nó da rede um estado. Sempre que um nó se torna um
terminal, seu estado passa a ser modificado. O estado modificado é atribuı́do também a
nós removidos do grupo multicast que não são retirados da árvore por não serem folhas.
O monitoramento da qualidade da solução é realizado justamente através do número de
nós modificados. Quando este número ultrapassa um determinado limiar (parâmetro do
algoritmo), o Aries entende que muitas inserções e remoções foram realizadas de ma-
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Terminais Estáveis 

Terminais Modificados  

Não Terminais Modificados

Não Terminais Estáveis

Figura 2. Exemplo de uma possı́vel árvore em um determinado momento da
execução da heurı́stica Aries.

neira gulosa e, por isso, a solução tem grandes chances de poder ser melhorada. Nesta
situação, o Aries desconecta a árvore atual e executa uma heurı́stica para a versão estática
do problema de Steiner, o algoritmo K-SPH [Bauer e Varma 1996].

O resultado deste procedimento é uma nova árvore, com custo possivelmente mais
baixo que o da árvore original, contendo todos os terminais atuais. Após a execução do
K-SPH, todos os terminais passam a ter o estado estável, incluindo os que tinham estado
modificado. Os demais nós da rede cujo estado era anteriormente modificado passam a
ser apenas não terminais.

O algoritmo K-SPH é uma heurı́stica para versão estática do problema de Stei-
ner. Se comparada aos procedimentos gulosos de inserção e remoção, a execução do
K-SPH é bastante custosa, mas apresenta soluções melhores. Para evitar que o custo das
reorganizações influenciasse de maneira contundente na sua complexidade total, o Aries
tenta realizar apenas reorganizações localizadas. A ideia é dividir a árvore em regiões.
Caso o número de nós de estado modificado dentro de uma região ultrapasse o limiar
estabelecido, apenas as arestas da árvore internas à região são desconectadas. Assim, o
processamento do K-SPH já é iniciado em uma fase mais adiantada, tendo sua complexi-
dade reduzida.

A Figura 2 ilustra um exemplo da divisão feita pelo Aries da árvore em regiões. Na
ilustração, são mostrados apenas os nós que compõem a árvore. Eles são divididos em 4
conjuntos: terminais cujo estado é estável, terminais cujo estado é modificado, não termi-
nais cujo estado é modificado (nós recentemente removidos de maneira gulosa), além dos
demais não terminais (nós auxiliares na formação da árvore). As regiões são demarcadas
pelas elipses envolvendo os nós.

As regiões da árvore são delimitadas pelos terminais cujo estado atual é estável.
Dois nós da árvore pertencem à mesma região se existe um caminho na árvore entre
eles que não passe por algum terminal estável. Qualquer não terminal da árvore ou nó
cujo estado atual seja modificado pertence a uma única região. Os terminais estáveis,
por outro lado, podem pertencer a tantas regiões quanto seu grau dentro da árvore. São
justamente estes nós que realizam o monitoramento da quantidade de nós modificados
em cada região. Quando um nó da árvore muda seu estado de ou para modificado, ele
envia uma mensagem para os terminais estáveis da sua região solicitando uma alteração
nos contadores.
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É interessante notar que a remoção de um terminal estável pode causar alterações
na disposição das regiões. Por exemplo, na árvore apresentada na Figura 2, há um terminal
estável pertencente a três regiões distintas. Se este nó fosse removido do grupo multicast,
ele não seria retirado da árvore por não ser uma folha (outros nós dependem dele para se
conectar à árvore). Neste caso, seu estado passaria a ser modificado, o que transformaria
as três regiões em uma única. Quando este tipo de evento ocorre, os terminais estáveis
precisam detectar a existência de possı́veis novos nós modificados em suas regiões.

Uma limitação importante do Aries é a impossibilidade de execução de operações
concorrentes. Se operações forem disparadas de forma concorrente, é possı́vel que ocor-
ram inconsistências entre os valores dos contadores armazenados pelos vários nós estáveis
de uma região. Neste caso, um conjunto de nós da região pode tentar disparar uma
reorganização, enquanto os demais não estão cientes desta execução.

4. Novo Algoritmo Dual-Ascent para o Problema de Steiner On-Line
O novo algoritmo Dual-Ascent para o Problema de Steiner On-Line, DA Mod, utiliza
as mesmas rotinas da versão anterior [Santos et al. 2009] para as inclusões e para as
reorganizações, apresentando diferença apenas nas operações de exclusão. Por este mo-
tivo, nesta seção apresentamos apenas os detalhes da operação de exclusão.

4.1. Novo Processo de Exclusão de Terminais
A operação de exclusão representa, em uma situação prática, a saı́da de um terminal do
conjunto de membros de multicast. Nesta subseção, a operação de exclusão descrita em
[Santos et al. 2009] será comparada com a nova, proposta neste artigo.

No DA, esta operação começa com o pedido de autorização ao terminal raiz. Ao
receber esta autorização, o nó a ser excluı́do deve cancelar as saturações realizadas por
ele. Para isto, este envia uma mensagem em broadcast informando ao seu fragmento a
intenção de sair do conjunto de terminais. É válido observar que um terminal excluı́do
pode continuar na árvore de multicast como um nó comum intermediário no caminho
entre o raiz e um outro terminal.

Cada nó, ao ser atingido pelo broadcast de exclusão, cancela os valores reduzi-
dos pelo terminal sainte em seus arcos locais. Um arco saturado pode então deixar de
ter este estado. Nesse caso, o nó envia mensagens React aos lı́deres dos fragmentos (os
terminais que iniciam o crescimento de seus fragmentos) que utilizam o arco cujo es-
tado foi alterado em suas árvores de saturação, informando que suas árvores e grafos
de saturação foram danificados e devem ser reconstruı́dos. A reconstrução da árvore e
grafos de saturação é feita com a exclusão do terminal lı́der do fragmento, seguida de
sua re-inserção (reativação). A inclusão e a exclusão decorrentes da reativação também
necessitam de autorização do nó raiz.

A nova operação de exclusão do DA Mod também começa com o pedido de
autorização ao terminal raiz. Entretanto, ao receber esta autorização, além de enviar uma
mensagem em broadcast informando ao seu fragmento a intenção de sair do conjunto de
terminais, o nó sainte deve achar um outro terminal para ser seu substituto nos custos
reduzidos dos arcos saturados por ele. Desta forma, o terminal que será excluı́do só irá
cancelar as saturações realizadas por ele nos arcos que não são utilizados por nenhum
outro terminal.
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Cada nó, ao ser atingido pelo broadcast de exclusão, verifica se o terminal sainte
diminuiu o custo reduzido de algum dos seus arcos incidentes. Em caso afirmativo, este
nó deverá encontrar um terminal que também utilize este arco para ser seu substituto.
Para este terminal escolhido, é enviada a mensagem Subst. Um terminal ao receber esta
mensagem, atualiza seu limite inferior e custo da solução parciais. Em seguida, este envia
ao terminal raiz uma mensagem Atual informando estes valores atualizados.

A nova operação de exclusão, como pode ser observada na descrição acima,
não gera reativações de terminais como na exclusão do DA. Deste modo, não ocorre
desperdı́cio de tempo e de mensagens para excluir e incluir terminais participantes da
solução, para reconstrução do grafo de saturação. Então, as reativações, embora ajudas-
sem a manter a boa qualidade da solução, prejudicavam muito o desempenho do algo-
ritmo.

4.2. Exemplo da Nova Exclusão - Antes e Depois

A Figura 3 exibe um exemplo da nova exclusão. Os terminais são representados por
quadrados e os demais nós como cı́rculos. O terminal raiz é representado pelo quadrado
com a letra R, enquanto o terminal a ser excluı́do é representado pelo quadrado com a
letra E.

Na Figura 3(a), é mostrada a configuração dos arcos. Os valores fora dos parente-
ses representam os custos dos arcos, e os de dentro, os custos que foram subtraı́dos para
que os arcos fossem saturados. Note que o arco de custo 3 possui dois valores para o custo
reduzido. Isto indica que este arco é utilizado por dois terminais. O primeiro valor dentro
do parentese indica que o terminal mais a esquerda foi o responsável por sua saturação.

Na Figura 3(b), o terminal sainte inicia o envio em broadcast de sua exclusão.
Com a propagação desta mensagem, os nós cancelam as reduções realizadas pelo terminal
sainte, com exceção do segundo, que percebe que o arco de custo 3 é também utilizado
por outro terminal. Assim, este nó escolhe arbitrariamente um terminal substituto que
utilize o arco, e altera a configuração do custo reduzido, indicando agora que o substituto
é o responsável pela saturação, ilustrado na Figura 3(c).

Na Figura 3(d), é enviada a mensagem de Subst ao terminal substituto,
informando-o que ele é agora o responsável pela saturação do arco de custo 3, para que
ele possa atualizar seu custo parcial da solução. Em resposta à mensagem Subst, na Fi-
gura 3(e), o terminal escolhido como substituto envia uma mensagem Atual ao terminal
raiz, com seu custo parcial da solução atualizado.

Na operação de exclusão do DA para esta mesma situação exemplificada, a
propagação da mensagem em broadcast da exclusão iria cancelar todas as saturações
realizadas pelo terminal sainte. Desta forma, o arco de custo 3 teria zero subtraı́do do seu
custo original. O nó que o possui como arco incidente, percebe que este também é utili-
zado por outro terminal. Com isso, é enviada uma mensagem de reativação, informando
ao terminal que seu grafo de saturações foi danificado. Ao receber esta mensagem, o
terminal inicia seu processo de exclusão, seguido por sua inclusão.

Este exemplo, embora simples, ilustra a diferença entre as operações de exclusão
em relação ao custo. Embora para este exemplo a diferença de custo não seja tão alta,
na prática foi possı́vel observar nos experimentos realizados muitos casos em que di-
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Figura 3. Exemplo da operação de exclusão.

versos terminais utilizam o mesmo arco saturado, resultando em um grande número de
reativações.

5. Comparação Entre o Aries e o Novo Dual-Ascent On-Line

Os autores do Aries apontam como uma das vantagens desta heurı́stica a pouca alteração
realizada na estrutura da árvore após cada operação (mesmo no caso de reorganizações,
dado que elas são localizadas). O DA Mod também apresenta esta virtude. Todo o pro-
cessamento de inclusão e exclusão de terminais pode ser feito sem qualquer perturbação
à solução que esteja sendo utilizada para distribuição de mensagens em multicast no mo-
mento. Somente a reorganização altera rotas existentes para terminais. Ainda assim,
pode-se continuar utilizando a solução antiga enquanto se calcula a nova, resumindo a
perturbação ao mı́nimo, durante a troca de árvores.

O Aries parte do pressuposto de que regiões da solução que tenham sofrido mui-
tas alterações serão necessariamente regiões onde a qualidade da solução obtida pelas
heurı́sticas se afastará do ótimo. Essa presunção é razoável, mas podem existir casos em
que muitas alterações ocorram e as inclusões por caminho mı́nimo continuem gerando
árvores de custo baixo, próximo ao ótimo ou, de forma inversa, uma única alteração gere
uma árvore com custo muito superior ao ótimo. O DA Mod, por outro lado, dispara
reorganizações somente quando o custo da solução torna-se muito alto, se comparado ao
limite inferior fornecido pelo algoritmo.

Outra diferença importante entre o Aries e o DA Mod é que o Aries pressupõe
o prévio conhecimento dos caminhos mı́nimos entre todos os pares de nós, sob a justifi-
cativa de que essa informação já consta nas tabelas de roteamento nas redes práticas. O
DA Mod calcula os caminhos mı́nimos durante sua execução, o que permite sua utilização
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mesmo quando a métrica cuja minimização é desejada seja diferente da utilizada pelos ro-
teadores.

5.1. Complexidades para Inclusão e Exclusão de Terminais

A complexidade para inclusão no DA Mod é a mesma da versão anterior. Entretanto, com
as modificações realizadas na operação de exclusão, a complexidade desta foi reduzida
significativamente.

Considerando o procedimento de inclusão de um nó, quanto ao número de men-
sagens, no pior caso um terminal incluirá todos os nós do grafo que, por sua vez, en-
viarão mensagens Check para todos os demais. Portanto, a complexidade de mensa-
gens é O(|V |2). Para o tempo, o pior caso ocorrerá quando os nós são incluı́dos um a
um formando um caminho até a inclusão do nó raiz. Nesse caso o número de mensa-
gens da maior cadeia de eventos com relação de causalidade será dado pelo somatório
2 + 4 + 6 + 8 + ... + (V − 2), que é também O(|V |2).

Considerando a exclusão de um terminal, no pior caso, será necessário encontrar
um terminal substituto para cada arco do grafo de saturação entre o raiz e o terminal sainte
pelo qual este seja responsável pelo custo reduzido. Ou seja, é necessário encontrar um
outro terminal para substituir o terminal sainte e também responsável pelo custo redu-
zido do arco, sendo agora o terminal substituto o novo responsável pelo custo reduzido
do arco. Como cada nó é responsável por armazenar as informações dos custos reduzi-
dos de seus arcos incidentes, eles devem escolher um substituto e enviar uma mensagem
de atualização, se necessário. Deste modo, a complexidade de tempo e mensagem da
exclusão é O(|V |).

As complexidades de tempo e de mensagens da heurı́stica Aries dependem do
número de reorganizações realizadas. Este número, por sua vez, depende do limiar de
reorganização estipulado pelo usuário. No entanto, considerando apenas os mecanismos
básicos de inserção e remoção, a análise de complexidade é bastante simples.

Para adicionar um novo terminal à árvore, no pior caso, será utilizado um caminho
contendo |V | − 2 nós do grafo. O número de mensagens para este operação é, portanto,
O(|V |). Como cada nó do caminho envia sua mensagem apenas após a recepção da
mensagem do nó anterior, a complexidade de tempo é também O(|V |).

Para a operação de remoção, o nó que deseja sair do grupo multicast verifica se é
uma folha da árvore. Em caso afirmativo, ele envia uma mensagem de desconexão para
seu nó pai na árvore que, por sua vez, verifica se também pode deixar a árvore (caso
ele não seja um terminal). No pior caso, este processo se repete até que a mensagem
de desconexão passe por todos os nós do grafo, resultando em uma complexidade de
mensagens e de tempo de O(|V |). Caso o nó a ser removido não seja uma folha da
árvore, basta que ele avise aos terminais estáveis da região sobre a sua saı́da (ou seja, que
os contadores devem ser incrementados). Isto é feito através de difusão de uma mensagem
por todas as arestas da árvore. No pior caso, novamente as complexidades de mensagens
e tempo são iguais a O(|V |).

O funcionamento do Aries necessita ainda do conhecimento do caminho de menor
custo de cada nó para todos os outros da rede. Tal conhecimento depende da prévia
execução de um algoritmo de caminho mı́nimo, o que adicionaria O(|V |) à complexidade
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Tabela 1. Comparação entre o DA Mod com folga de 2% e o Aries com limite igual
a 6.

Instâncias No de Reog. Ganho Médio Distância Média Tempo Global No de Mensagens
DA Mod Aries DA Mod Aries DA Mod Aries DA Mod Aries DA Mod Aries

glp as 1 12.8 1 5.34 -2.67 0.54 1.58 878.00 35148.00 46068.20 198020.86
glp as 2 13 1 5.29 -0.22 1.39 1.80 1952.80 46278.43 93227.40 241666.14
glp as 3 12 1 3.97 -0.96 3.95 4.69 1450.00 45820.29 63591.40 253733.29
glp as 4 11 1 6.04 0.05 2.10 1.92 1959.40 53354.00 104335.60 317859.86
glp as 5 11 1 3.02 0.01 0.99 1.75 1557.00 55781.43 69687.40 287659.00

glp asht 1 6 1 3.63 0.36 0.37 0.44 382.60 35911.43 12904.60 169585.00
glp asht 2 6 1 2.92 -0.71 0.87 0.26 1644.80 99947.86 52932.00 455584.14
glp asht 3 12 1 2.98 -2.37 1.95 1.30 967.20 41984.43 37698.60 215563.57
glp asht 5 13 1 4.96 -0.44 1.89 1.82 1221.20 36903.57 103764.00 225460.43

glp rt 1 2 1 1.96 0.28 0.84 0.92 290.40 69940.71 8775.40 396784.86
glp rt 2 9 1 2.55 -0.88 0.67 1.44 597.80 61257.43 26437.00 334225.57
glp rt 3 12 1 5.14 0.30 1.34 1.10 745.20 35129.14 31944.80 202852.14
glp rt 4 13.6 1 4.99 0.93 1.15 1.83 2081.00 53907.43 103586.00 299251.00
glp rt 5 9 1 5.36 4.20 2.01 3.30 892.20 51392.86 76726.40 309744.43

glp rtht 1 6.8 0 0.34 0.00 0.42 0.37 820.00 34330.14 25791.00 186069.14
glp rtht 2 12 1 5.93 -0.11 3.24 8.45 1039.60 92778.14 42656.00 511067.43
glp rtht 3 12.6 1 6.87 3.93 3.24 7.87 802.60 43059.29 26428.80 216324.57
glp rtht 4 12 0 10.33 0.00 5.04 4.00 3283.60 35993.57 86131.00 195609.86
glp rtht 5 9 0 8.01 0.00 0.91 1.28 1508.40 27666.29 70072.20 178206.57

Média 10.25 0.84 5.14 0.09 1.73 2.43 1267.04 50346.55 56987.25 273435.15

de tempo e O(|V | · |E|) à complexidade de mensagens. No entanto, como apenas uma
execução do algoritmo de caminho mı́nimo é necessária para todas as operações de adição
e remoção, a relevância destes valores de complexidade cai com o aumento do número de
operações. Logo, não seria justo adicionar tais custos às complexidades totais do Aries.

De acordo com a análise feita em [Bauer e Varma 1996], uma execução completa
da heurı́stica K-SPH tem, no pior caso, complexidade de mensagens de O(|T | · |V |) e
complexidade de tempo de O(D · |T |), onde |T | denota o número de terminais e D o
diâmetro do grafo. No caso de uma execução parcial (limitada a uma região), como
utilizada pelo Aries, as complexidades caem para O(C · |V |) e O(D · C), onde C denota
o número de componentes resultantes da desconexão da árvore.

6. Resultados Experimentais
A implementação do DA Mod foi realizada com base na versão anterior do Dual-Ascent
dinâmico, implementada em ANSI C e MPICH2. As execuções foram realizadas em um
único computador Intel Core2Quad Q6600 com 2 GBytes de memória. As instâncias,
que modelam caracterı́sticas da Internet, foram as mesmas utilizadas anteriormente, ge-
radas com o BRITE (Boston University Representative Internet Topology Generator)
[Medina et al. 2001]. Cada instância possui 100 nós e, em média, 175 arestas.

Dois tipos de instâncias foram avaliadas. As do tipo AS (autonomou sys-
tems), nas quais cada nó do grafo representa um sistema autônomo, e as do tipo RT
(Router), nas quais cada nó é um único roteador e os arcos representam enlaces re-
ais. As instâncias podem ainda apresentar a variação HT (heavy tailed), relacionada à
distribuição de probabilidade utilizada para gerar os arcos entre os nós. Na prática, esta
variação implica em mais nós com grau muito mais alto que a média. Cada instância
define também um grupo multicast inicial (contendo 15 nós) e uma sequência de 15
operações de inserção e remoção. Mais detalhes sobre as instâncias são encontrados em
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[Drummond et al. 2009, Santos et al. 2009].

A Tabela 1 mostra os resultados do DA Mod com folga de 2% (i.e., 2% é a
distância máxima tolerada entre uma solução e o limite inferior dado pelo algoritmo,
sem uma reorganização ser disparada) e do Aries com limite igual a 6 (i.e., mais de 6
nós modificados em uma região disparam uma reorganização) para 19 instâncias. Estes
parâmetros foram utilizados pois: a folda de 2% apresentou melhores resultados com base
no tempo de execução e, o valor 6 foi classificado pelos seus autores como o melhor li-
mite inferior. Os valores são relativos à média de 5 execuções, apresentando os desvios
padrões máximos de 13.3% para o Aries e 6.3% para o DA Mod em relação ao tempo glo-
bal, 12.4% para o Aries e 4.7% para o DA Mod em relação ao número de mensagens, e
0% para o Aries e 8.7% para o DA Mod em relação ao ganho médio por reorganização. A
tabela contém o número de reorganizações, o ganho médio por reorganização, a distância
média do ótimo, o tempo global (definido em 5.1) e o número de mensagens enviadas, no
total da execução.

Como é possı́vel observar, o DA Mod faz mais reorganizações que o Aries. En-
tretanto, o ganho médio com as reorganizações no DA Mod é maior, pois o critério de
disparo é baseado na qualidade da solução a partir do limite inferior. Além disso, algu-
mas reorganizações do Aries pioram a solução, resultando em um ganho médio negativo.

Em relação à distancia média do ótimo, em algumas instâncias o Aries conse-
gue resultados ligeiramente melhores que o DA Mod. Contudo, mesmo nestas instâncias
a distância entre as soluções encontradas não ultrapassou 1%. Em outras palavras, o
DA Mod sempre apresentou resultados competitivos.

Uma diferença grande entre os dois algoritmos é nos tempos globais e no número
de mensagens enviadas. Como mostrado na Tabela 1, o tempo global do DA Mod é, em
média, 40 vezes menor. Para as mensagens enviadas, os números do Aries são, na média,
4,8 vezes maiores.

Esta grande diferença entre o tempo global e o número de mensagens enviadas pe-
los dois algoritmos é justificada por três razões principais. A primeira é que o Aries neces-
sita das informações das distâncias mı́nimas entre os nós e para isto utiliza um algoritmo
de caminho mı́nimo. Além disso, o Aries necessita de uma árvore inicial, obtida através
de uma execução completa do K-SPH (o procedimento mais caro da heurı́stica). Embora
o DA Mod também utilize o K-SPH (nas suas reorganizações), suas execuções são feitas
sobre o grafo de arcos saturados. Logo, a complexidade do K-SPH nas execuções do
DA Mod é bem menor que no caso do Aries.

Os gráficos das Figuras 4 e 5 mostram um comparativo entre os custos encontrados
pelo Aries e pelo DA Mod, além dos custos ótimo e do limite inferior dado pelo algoritmo
Dual Ascent para duas instâncias distintas. Os cı́rculos e quadrados plotados próximos ao
eixo das abscissas indicam se houve ou não uma reorganização disparada após a operação
correspondente. Os valores ótimos foram obtidos com a execução do algoritmo branch-
and-bound descrito em [Poggi de Aragão et al. 2001].

Para a instância avaliada na Figura 4, os dois algoritmos têm resultados semelhan-
tes até a oitava operação. A partir deste ponto, o custo da árvore do Aries se afasta do
ótimo, permanecendo acima do custo da árvore do DA Mod até a última operação. Este
gráfico também mostra que, embora o DA Mod tenha feito mais reorganizações, em ne-
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nhum momento as reorganizações pioraram a solução. Entretanto, a única reorganização
efetuada pelo Aries o afastou ainda mais do ótimo. Este resultado reforça o argumento de
que a reorganização baseada no limite inferior é mais eficiente.

Já na instância ilustrada na Figura 5, o Aries obteve soluções sempre melhores ou
iguais ao DA Mod. Nas primeiras operações, o custo da árvore do DA Mod permanece
mais alto que o custo da árvore do Aries. A partir da sexta operação, na qual o DA Mod
realiza uma reorganização, a diferença entre estes custo é reduzida. Na décima operação,
o Aries dispara a sua reorganização. No entanto, mesmo com esta reorganização o custo
do Aries se mantém igual ao custo do DA Mod.

7. Conclusão
Neste artigo, foi apresentada uma nova versão do Dual-Ascent para o Problema de Steiner
On-Line, o DA Mod. Neste novo algoritmo, as operações de exclusão não geram mais
reativações de terminais, pois quando um arco é utilizado por dois ou mais terminais e
o responsável pelo custo reduzido é excluı́do, um dos outros terminais é escolhido como
substituto para ser o novo responsável pelo custo reduzido. Com isso, foi possı́vel reduzir
a complexidade desta operação, o que tornou o DA Mod competitivo em relação ao Aries.
Ambos os algoritmos foram implementados e uma comparação entre seus resultados foi
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realizada, mostrando que o DA Mod mesmo fazendo mais reorganizações, teve soluções
em média melhores que as obtidas pelo Aries. Além disso, os tempos globais e número
de mensagens gastos pelo DA Mod foram consideravelmente mais baixos que os gastos
pelo Aries.
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Abstract. Since the eighties that Group Communication is being proposed as a
powerful abstraction to design fault-tolerant distributed applications in a vari-
ety of distributed system models, ranging from synchronous, to time-free asyn-
chronous model. Though similar in principles, to date, distinct specifications
and implementations have been employed for distinct system models. How-
ever, the nature of many modern distributed systems, with dynamic and varied
QoS guarantees, imposes new challenges where integration, self-awareness and
adaptation to available QoS are common requirements. This paper tackles this
challenge by proposing a group communication mechanism capable of handling
group communication for self-aware distributed systems whose model properties
can vary with time. For example, it can dynamically switch to the asynchronous
version when the run-time system can no longer guarantee a timely operation.
The protocol is proved correct in this paper and a performance evaluation is
presented for distinct QoS scenarios.

1. Introduction

Since the eighties that Group Communication is being proposed as a powerful abstraction
to design fault-tolerant distributed applications in a variety of distributed system models,
ranging from synchronous, to time-free asynchronous model. Though similar in princi-
ples, to date, distinct specifications and implementations have been employed for distinct
system models [Birman 1993, Cristian 1996, Chandra et al. 1996, Chockler et al. 2001,
Bessani et al. 2003, Défago et al. 2004]. The choice of a given system model determines
the quality-of-service (QoS) to be observed for the related group communication service,
such as message delivery and consistent membership view guarantees.

In synchronous systems, message transmission and process execution delays are
bounded. This model simplifies the treatment of failures because a process failing to
send a message (or processing it) within the delay bound can be considered to have
crashed. As a consequence, several problems related to fault-tolerant computing, such
as membership, consensus, and atomic broadcast have been solved in such a model
[Cristian 1991, Kopetz and Grunsteidl 1994, Cristian et al. 1995].

In an asynchronous system, on the other hand, there is no known bound for mes-
sage transmission or processing times. This makes the system more portable and less sen-
sitive to operational conditions (for example, long unpredictable transmission times will
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not affect safety properties of the system). However, problems such as distributed consen-
sus [Fisher et al. 1985]1 and (primary-partition) group membership [Chandra et al. 1996]
cannot be solved in this model unless some additional assumptions are considered. Based
on the observation that, in practice, most systems (specially those built from off-the-shelf
components) behave synchronously, but can have ‘unstable’ periods during which they
behave asynchronously, researches have successfully identified stability conditions nec-
essary to solve fundamental fault-tolerant problems such as consensus and atomic broad-
cast[Dolev et al. 1987, Chandra and Toueg 1996]. Such theoretical results allowed the
implementation of group services in these so-called partially synchronous environments
[Chockler et al. 2001, Défago et al. 2004].

Other researches have considered hybrid systems composed by synchronous and
asynchronous parts. This is the case of the TCB, which relies on a synchronous worm-
hole to implement fault tolerant services [Verı́ssimo and Casimiro 2002]. Another ex-
ample is the so-called real-time dependable channels (RTD) that allow an application
to customize a channel according to specific QoS requirements [Hiltunen et al. 1999].
Resource reservation and admission control have been used in QoS architectures in or-
der to allow processes to dynamically negotiate the quality of service of their commu-
nication channels, leading to settings with hybrid characteristics that can change over
time [Aurrecoechea et al. 1998]. In this context, we have addressed the problems of
consensus over a spanning tree of timely channels [Gorender and Macêdo 2002], per-
fect failure detection [Macêdo and Gorender 2009] and uniform consensus for hybrid and
dynamic distributed systems [Gorender et al. 2007]. To cope with hybrid and dynamic
distributed systems we defined non-homogeneous distributed systems where each pro-
cess or channel can have a distinct QoS (timely or untimely) that can change over time
[Macêdo and Gorender 2009]. Moreover, we introduced the notion of self-awareness
where the set of system processes is partitioned into three sets (life, uncertain and down)
that are automatically updated by monitoring mechanisms to reflect the current state of
the underlying computing and communication systems.

A challenge not adequately addressed in the existing literature concerns the de-
velopment of group communication services that can be configured to work with either
synchronous or asynchronous environments [Cristian 1996]. Besides simplifying system
design, an integrated approach would allow the implementation of group communication
for hybrid distributed systems whose characteristics can change over time. This paper
tackles this challenge by presenting a generic solution for group communication over
self-aware distributed systems. This solution that can be used in any configuration, rang-
ing from synchronous, to asynchronous, to dynamic and hybrid distributed systems - no
need to change the group communication algorithms.

Our solution is based on an extension of the so-called Causal Blocks model used
for asynchronous systems - a framework for developing group communication protocols
and related services with a number of ordering and reliability properties (e.g. ordered
message delivery in overlapping groups, flow control etc.) [Macêdo et al. 1995]. Because
it combines physical clock time and logical time in the same infrastructure, the extended
model (denoted Timed Causal Blocks - TimedCB) represents an integrated framework

1Consensus can be used as a building block to implement membership protocols
[Chandra and Toueg 1996].
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capable of handling group communication for both synchronous and asynchronous dis-
tributed systems. This is especially relevant to achieve dynamic adaptation (one could
switch to the asynchronous version when timely conditions can no longer be met) and
fast message delivery (for instance, there is no need to wait for a timing condition when
some logical time property is already satisfied within a time window - for example, for
timely total ordered message delivery).

The present paper builds on our previous publications [Freitas and Macêdo 2009,
Macêdo and Freitas 2009a], by extending the previous results in the following way: the
group communication protocol now implements the uniform agreement on message de-
livery property, instead of the non-uniform version of [Macêdo and Freitas 2009a]. The
new property is very important since it guarantees that the set of delivered messages is
the same for any process (crashed or not) of a given group view. This is an important
requirement for applications such as distributed commit protocols used in database sys-
tems [Pedone et al. 1998]. Another enhancement of the present publication is the evalu-
ation of the protocol in the presence of faults, which forced us to implement the adap-
tive consensus protocol [Gorender et al. 2007]. Finally, besides simulating a conven-
tional group communication protocol for synchronous systems, this time we have also
implemented a conventional group communication protocol for asynchronous systems
[Kaashoek and Tanenbaum 1991]. Hence, we are able to compare the generic approach
working in the extreme case scenarios (synchronous and asynchronous behavior). A fi-
nal observation is that the three simulated protocols (the generic, the conventional syn-
chronous and the conventional asynchronous) implement the same uniform agreement on
message delivery property, which makes the present comparison fairer than the one of the
previous publication. The evaluation carried out shows the advantages of our approach
and provides insights on how the generic protocol can be adjusted to produce the best
trade-off between message delivery delay and overhead.

The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 presents the model,
system assumptions and group communication properties from which the generic ap-
proach is built. The development of TimedCB is then presented in section 3. A simulation
environment and a performance evaluation of the proposed protocol in a synchronous
environment is presented in section 4, and conclusions are drawn in section 5.

2. The System Model and Assumptions
A system consists of a finite set Π of n > 1 processes, namely, Π = {p1, p2,...,pn}. Pro-
cesses communicate and synchronize by sending and receiving messages through chan-
nels and every pair of processes (pi, pj) is connected by a reliable bidirectional channel:
they do not create, alter, or lose messages. In particular, if pi sends a message to pj , then
if pi is correct (i.e., it does not crash), eventually pj receives that message unless it fails.
Transmitted messages are received in FIFO order.

A process executes steps (a step is the reception of a message, the sending of a
message, each with the corresponding local state change, or a simple local state change),
and have access to local hardware clocks with drift rate bounded by ρ. Processes are
assumed to fail by prematurely halting execution (i.e. crashing). Byzantines failures are
not considered. Processes that do not crash are named correct processes.

It is assumed that the underlying system is capable of providing timely and un-
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timely QoS guarantees for both message transmission and process scheduling times. For
a given timely channel it is known the maximum and minimum bounds for message trans-
mission times, denoted ∆max and ∆min, respectively. For timely processes, there is a
known upper bound φ for the execution time of a step. For untimely processes and chan-
nels, there is no such a known time bound. We assume that ∆ >> φ , so φ can be
neglected when calculating end-to-end message latencies. It is assumed that the underly-
ing system behavior can change over time, such that processes and channels may alternate
their QoS - due to failures and/or QoS renegotiations. It is assumed that the underlying
system is equipped with a monitoring mechanism that provides processes with the in-
formation about the current QoS ensured for a given channel or process. Besides, we
assume the mechanisms described in [Macêdo et al. 2005, Gorender et al. 2007], where
dynamic QoS modifications and process crashes lead to the observation of the sub-sets
live, uncertain, and down. That is, if pj ∈ livei, pj is timely and pj is connected to (at
least) another timely process pk (not necessarily k = i), by a bidirectional timely channel
(pj, pk). Otherwise, pj ∈ uncertain. If processes that crash were in live, they are moved
from live to down. Application processes become aware of dynamic modifications of the
distributed systems properties by reading the content of these sets. That is way we named
these systems as self-ware distributed systems.

Generic Group Properties Processes form a unique group g, whose initial configuration
is g = Π. Due to space limitations, multiple groups are not considered in this paper. A
process pi of a group g installs views, named vi(g) ⊆ Π. A view represents the set of
group members that are mutually considered operational. This set can change dynami-
cally on the occurrence of process crashes (suspicions) (or when processes leave or join
g - but these events are not considered in this paper). Every time a view change occurs,
a new view is installed, and each one is associated with a number that increases mono-
tonically. vk

i (g) denotes the view number k installed by pi. Where suitable, the process
identity of a view will be omitted (e.g., vk(g)), or the group identity (e.g., vk

i ). A pro-
cess pi multicast messages only to the processes of its current view. In general, a group
communication protocol must satisfy a number of safety and liveness properties, related
to both the views installed by distinct processes and the set of messages delivered. Such
properties vary from one implementation to another, following a given target computing
environment [Chockler et al. 2001, Cristian 1996]. The group communication suite pre-
sented in this paper aims at, among other applications, the implementation of the so-called
active replication of servers. Therefore, the properties specified for the presented protocol
must satisfy total order message delivery (respecting causality) and agreement on a linear
group view history [Schneider 1990, Lamport 1978]. In the following the properties of
our generic group communication protocol will be informally presented. A formal and
complete description of the protocol properties can be found in [Macêdo 2008].

To achieve message delivery liveness, the validity property assures that a correct
process will deliver at t+ ∆1 a message sent by it at time t. To achieve message delivery
safety, the properties that must be satisfied are uniform agreement (i.e. if a process
delivers a message in a view, all correct processes must do the same), uniform total order
and causal order, so the processes observe the same message delivery order, respecting
potential causality [Lamport 1978]. To assure view delivery liveness, a failure detection
property guarantees that if a process fails at a time t in a view, all correct processes will
detect it at time t + ∆2 and install a new view that excludes the failed process. For view
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delivery safety, correct processes must agree on a view, according to the unique sequence
of views property. Also, exclusions from a group must be justified by process crashes or
suspicions. That is, if a process does not belong to a new view, then either it failed or
it was suspected (exclusion justification). Finally, a process only installs a new view
if it belongs to it (self-inclusion). The bounds ∆1 and ∆2 are known if the system is
synchronous, and unknown, otherwise.

3. The Proposed Generic Approach

The Causal Blocks model is briefly presented in the following (a complete description
can be found elsewhere [Macêdo et al. 1995]. Each process maintains a logical clock
[Lamport 1978], named Block Counter, denotedBCi, and messages are sent timestamped
with the current block counter value. A process pi uses a Causal Block to represent
concurrent messages, which are sent or received with the same block number. The set
of Causal Blocks ordered by their block numbers allow us to construct a Block Matrix
BM , as showed in figure 1 to a 6-member process group. It represents all messages
sent/received by the process which owns this particular matrix. In the figure, for example,
the block-numbers of the last messages received from processes p1 and p2, are 4 and 5,
respectively.

Figure 1. The Block Matrix of a 6-member Group Process

Thanks to the FIFO and reliable channel assumptions, once the block matrix in pi

indicates the receipt of a message m with block number m.b from pj , no other messages
from pj with a smaller block number b′ < m.b will be ever received by pi. Hence, the
notion of block completion can be built to determine if a given block contains all related
messages (i.e. no more messages with the same block number are expected) - said then a
complete block. In the example above, blocks 1 and 2 (BM [1] and BM [2]) are complete.

The block completion can be used to provide causal and total order delivery. To
provide total order, after the completion of the block BM [B] is possible to deliver its
messages in a pre-defined order (e.g. according to the sender’s unique identifier). In both
cases, the delivery should occur in the increasing order of block numbers. To guarantee
liveness in block completion, and therefore, in message delivery, each process is provided
with a simple mechanism, called the time-silence, which enables a process to remain
lively during those periods when it is not generating computational messages. The time-
silence mechanism of pi acts as follows. When a block BM [B] is created at pi, it sets
a timeout ts, after that if the process does not sent a message m to contribute to that
completion (m.b ≥ B), a null message timestamped with the largest locally known block
number is sent.

We extend this framework to consider the notion of timely block completion by
giving a time upper bound by which a created causal block will be completed, when the
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system is synchronous 2. The lemma below specifies these upper bounds.
Lemma 3.1. The time bounds for completion of BM[m.b] at pi, as measured by its local
clock are:

• TC1: (ti + ts(m.b) + 2∆max)(1 + ρ), if m was sent by pi

• TC2: (ti + ts(m.b) + 2∆max −∆min)(1 + ρ), if m was received by pi

The Protocol A message m sent to a group reaches all destinations if the sender pro-
cess does not crash during transmission; in case of crash, some destination processes may
not receive m. Hence, when a message is received by a destination process, it can not
be immediately discarded as its retransmission may be required to satisfy the agreement
property; instead, the received message must be stored until it is known that all processes
have received it. Messages that have not been acknowledged by all member processes
are called unstable messages (stable messages, otherwise)3. In the previous version of
the protocol [Macêdo and Freitas 2009a], as soon as a message becomes stable, it is then
discarded from the local storage. For the present version, we require that a message be
super-stable so that the uniform agreement on message delivery property can be guaran-
teed. Therefore, messages are only discarded after being super-stable (being known stable
by all processes).

Uniform Agreement on Message Delivery. To determine when a block is stable, group
members inform in every transmitted message the last complete block (LCB). By col-
lecting all LCB tags available, we can derive the last stable block LSB = min{LCBi},
∀pi ∈ g. Hence, all blocks of a process pi with number equal or less to LSB are stable
to pi. In order to assure that group members deliver the same set of messages and in the
same order with uniform agreement on message delivery, the following conditions must
be satisfied, where m.b is the block number of message m:

• stable-safe1: a received m, is deliverable if BM[m.b]is stable;
• stable-safe2: deliverable messages are delivered in the non-decreasing order of

their block numbers; a fixed pre-determined delivery order is imposed on deliver-
able messages of equal block number.

To achieve liveness in message delivery, the time-silence mechanism must act even
in absence of incomplete blocks. That is, when there is an idle period ts after block com-
pletion a null message is sent in order to transmit the LCB information to all processes.
In these occasions, time-silence messages should not create new blocks.

Timeouts to Block Stability The upper-bounds for block stability of BM[m.b] at pi, as
measured by its local clock are:
Lemma 3.2. The time bounds for stability of BM[m.b] at pi, as measured by it:

• ST1: (ti + 2ts(m.b) + 3∆max)(1 + ρ), if m was sent by pi

• ST2: (ti + 2ts(m.b) + 3∆max −∆min)(1 + ρ), if m was received by pi

We have also exploited the notion of stable blocks to implement joins and leaves
operations. That is, when a process wants to join or leave a group, this information is first

2Actually, it is sufficient that all processes are timely and there exist a spanning tree of timely channels
covering all processes. However, for simplifying our presentation this particular case is not considered.

3The interested reader should refer to [Macêdo et al. 1995] for the details on the detection of stable
messages in the context of Causal Blocks.
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propagated to the group. Once this information (joins or leaves) gets stable the new view
can be installed.

Algorithms Here, we present the algorithms for the uniform agreement version. Algo-
rithm 1 is triggered by a send/receive event of a message m, setting the proper timeouts
in case of block creation, storing the message m in a local buffer and triggering the de-
livery task (Algorithm 2). This task will deliver stable messages according to the delivery
conditions. Suppose that a process pk fails by stop functioning (crashing) and, as a conse-
quence, a timeout expires at pi for a BM[m.b]. In order to proceed with message delivery,
a new membership for g must be established that excludes pk (or any other faulty pro-
cesses). So, to guarantee that all group members engage in the same view installation
procedure, a reliable multicast primitive, denoted rmcast(ChangeViewRequest,B), B =
m.b, is employed to launch the change view procedure (Algorithm 3). This reliable multi-
cast will be received in all functioning processes, which in turn execute the changing view
task (Algorithm 4). Finally, this changing view task uses reliable multicast to disseminate
the LSB value and the set of unstable messages between the functioning processes. So, it
be expected that all unstable messages not yet delivered by the correct processes will be
known. Also, the maximum value gathered of LSB (LSBmax), allows us to infer if which
blocks are stable in a process but are not yet in another. A guard condition is used to wait
until a proper quorum of functioning processes be reached. This quorum considers the
QoS of processes and channels, based on updated information about the sets live, down
and uncertain. Once each process collects its own view of the set of unstable messages
and of the functioning processes and LSBmax, this information will be used with the
adaptive consensus presented in [Gorender et al. 2007] to agree on identical views to be
installed at all group members (thanks to the uniform agreement of consensus). Such a
consensus algorithm makes progress despite distinct views of the QoS of the underlying
system, adapting to the current QoS available (via the sets live, uncertain, and down). At
the end of consensus, the set of unstable messages are stored in local buffer, the LSB
is updated and messages are delivered according to message delivery conditions. As the
decided view may not include a given pi (that fails in sending its unstable set), it might
be terminated (line 12). Finally, a new view is only installed if some process has been re-
moved from the current view (lines 13-14). Otherwise, the missing messages to complete
BM[B] have been recovered and no view change is necessary.

Algorithm 1: Executed by pi on a send/receive event of a message m
if BM[m.b] does not exist then

create BM[m.b]
if pi = m.sender then

set completion timeout TC1 for BM[m.b]
set stability timeout ST1 for BM[m.b]

else
set completion timeout TC2 for BM[m.b]
set stability timeout ST2 for BM[m.b]

end if
end if
store m at a local buffer and signal delivery task (Algorithm 2)
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Algorithm 2: Delivery Task
1: if any causal block gets stable then
2: deliver stable messages according to stable-safe1 and stable-safe2
3: end if
4: updates LCB and LSB and cancel related timeouts for complete or stable

causal blocks

Algorithm 3: Executed by pi on the expiration of a timeout for BM[B]
1: rmcast(ChangeViewRequest,B)

Algorithm 4: Executed by pi on the reception of (ChangeViewRequest,B)
1: if (unstable,B,LSB) was already been sent by pi then
2: exit
3: end if
4: block ordinary delivery at delivery task
5: rmcast(unstable, B,LSB)
6: wait until (∀pj ∈ vk

i : received (unstable,B,LSB) from pj or pj ∈ downi or
FDi(pj) = true) and for majority of uncertain: received (unstable,B,LSB)
from pj

7: let allunstablei be the union of the unstable sets received from all pj and
LSBmax the maximum value of LSB collected.

8: let vk+1
i be set of all pj from which (unstable,B) was received.

9: consensus(B,(vk+1
i , allunstablei, LSBmax))

10: store messages from allunstable not yet received by pi, sets
LSB = LSBmax and apply stable-safe1 and stable-safe2 to blocks that get
stable.

11: if pi /∈ vk+1
i then

12: terminate pi (* pi was removed due to a false suspicion from a pj, i 6= j *)
13: else if vk

i 6= vk+1
i then

14: install the decided view vk+1
i at pi

15: end if
16: signal delivery task (Algorithm 2) for resuming ordinary message delivery

Protocol Correctness To be correct, the protocol must satisfy the properties previously
described. In the following, we formalize and prove the uniform agreement property
for message delivery. The proofs for the remaining properties are omitted due to space
restrictions, but can be easily derived from the system assumptions, the properties of the
causal block framework, and the adaptive consensus.
Theorem 3.1. (Uniform Agreement): If a process delivers a message m in view vr

i , every
correct process pj delivers m in view vr

j .

Proof

Assume that a message m is sent by pi in view vr
i . The message m will be deliv-

ered in pj as soon as BM [m.b] gets stable in pj . Let us first consider the fault free case.
If application messages are not generated to complete BM [m.b], the time-silence mecha-
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nism will sent null messages to BM [m.b] and eventually BM [m.b] complete. Similarly,
after a timeout of block completion, a null message will be sent to transmit the LCB to all
processes. As messages are not lost, all processes will receive the LCB information, so
BM [m.b] get stable and its messages delivered.

Suppose now that pi delivers m and crashes, and as a consequence, m is not de-
livered in a correct process pj . If pi delivered m, it is because BM [m.b] is stable in pi and
therefore complete in all processes (including pj). Thanks to the timeouts for block stabil-
ity, this crash will trigger the reliable multicast to execute the change view task. Because
of the delivery property of the reliable multicast, this message is received by all processes
and the adaptive consensus is eventually executed. Because BM [m.b] is complete in all
processes, m will be present in the proposed view of all processes and will, therefore be
delivered at all functioning processes before installing the new view, including pj (thanks
to the uniform agreement property of consensus).

Theorem 3.1

Finally, the complete version of this paper, including remaining proofs, is available
through our technical report [Macêdo and Freitas 2009b].

4. Simulation and Evaluation

In order to simulate protocols for self-aware distributed systems, it is required that all
possible behaviors in such environments can be expressed, including to provide dis-
tinct QoS for channels and processes, changes in topology, processes and channels. Be-
cause we have not found in the literature a simulation environment with the required
characteristics, we had to develop a new one, which was done in Java. By using our
simulator[Freitas and Macêdo 2009], named HDDSS (after ‘hybrid and dynamic distribu-
ted system simulator’), one can define a system that can be composed by a mix of different
kinds of processes and channels, each of them implementing a distinct fault model, and
allowing the change of component behavior dynamically. For instance, one could define
a set of processes that communicate to each other by asynchronous channels, but forming
a spanning tree of synchronous channels; still, this system could degrade its QoS, so the
spanning tree eventually split, changing dynamically the system properties. In HDDSS,
a fault model is defined according to a chosen probabilistic density function. Moreover,
fault models and timeliness properties can be combined in the definition of the behavior of
channels and processes. For instance, a given system can be made of a sub-set of correct
processes, another sub-set of processes that fail by crashing with certain probability, and,
yet, another sub-set of processes that fail by omission with another probability. The same
can be applied for channels. For instance, a channel can be reliable and characterized
by a Poison density function for message delivery and another one can fail by omission
but with deterministic message delivery delay. Furthermore, during the simulation, one
can replace a channel between two processes by an instance of another channel class -
switching dynamically its behavior. An instance of the main class Simulator defines the
sets of processes and channels. Processes and channels inherit from the classes Agent and
Channel, respectively. Arbitrary topologies are defined at the beginning of the simula-
tion, and can be changed during its evolution. Due to space restrictions, a more detailed
description of the simulation environment is omitted in this paper.
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Also, the simulator allows to provide each process with a set of local variables rep-
resenting sensored information - and these local values can vary over time, according to
the dinamicity of the system. This simulation feature allowed us to simulate the behavior
of the self-aware distributed system we assumed. running protocols.

We evaluated the performance of our protocol with HDDSS in synchronous and
asynchronous cases. This was done by comparison with two classical approaches: Peri-
odic Group Creator [Cristian 1988, Cristian et al. 1995], to a synchronous distributed sys-
tem, and Amoeba’s protocol[Kaashoek and Tanenbaum 1991], to an asynchronous dis-
tributed system. For the sake of notational simplicity, they will be named PGC and
Amoeba, respectively, and our protocol, TimedCB.

Synchronous case In PGC, each process periodically sends a membership checking mes-
sage (period π). The related atomic broadcast algorithm is based on flooding and delivers
messages using synchronized clocks, considering the network maximum delay, the num-
ber k of retransmissions and a maximum difference ε between the synchronized clocks.
In absence of application messages, the TimedCB uses the time-silence mechanism to
guarantee block completion at each period ts. This allow us to monitor the member-
ship in a similar way to PGC. So, in our experiments, we will consider scenarios where
ts = π. For this experiment, we create a synchronous scenario, that could be established
in a QoS enhanced switched Ethernet network, where QoS channels are negotiated in a
process-to-process basis to provide ∆MAX = 15ms. We assume that ∆min = 1ms and
communication delay is much larger than the processing delay. The network topology is
full-connected. We consider that PGC is initialized so that its flooding mechanism tol-
erates just one or two process failures in the sending path (k = 2) and is equipped with
a clock synchronization algorithm. In TimedCB, no synchronization of clocks is needed.
The simulation factors considered are the number of network nodes (5, 15 or 25) and the
periods ts and π (50, 100 or 200ms). In order to simulate the generation of application
messages, each process uses a Bernoulli probabilistic distribution function to decide to
send a message. This was adjusted to provide a transmission rate around 10 messages per
second. Each protocol is simulated with and without crash failures.

An important evaluation metric is the overhead of the protocol (control mes-
sages against the total messages transmitted). Carrying protocol information on appli-
cation messages, TimedCB presents much lower overhead. Even when failures occur and
TimedCB runs consensus, we can see that it is more effective than PGC. For PGC, the
protocol messages are those generated by the Atomic Broadcast, according to the desired
resilience level, and view monitoring PGC’s mechanisms. TimedCB only generates pro-
tocol messages in absence of application messages (time-silence mechanism) or when a
failure occurs (consensus). Analyzing the results (figures 2.a and 2.b), it should be no-
ticed that TimedCB, as expected, presents, in absence of failures, much less overhead than
PGC; it can also be observed that increasing the checking period of both protocols (ts to
TimedCB and π to PGC), decreases, significantly, the respective overhead. When failures
occurs, the TimedCB overhead increases, despite still keeps lower than PGC.

An important evaluation metric is the delay for message delivery, here measured
from the reception of the message at a local buffer up to the corresponding delivery to the
application. Analyzing the results (figures 2.c and 2.d - mean time and the corresponding
standard deviation represented as a thin line), PGC for this resilience (k = 2) presents a
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better efficiency than TimedCB, with similar behavior in absence or presence of failures.
TimedCB presents slightly increased delays in presence of failures, due the cost of running
consensus to deliver non-stable messages.

(a) fault free: overhead (b) with failures: overhead

(c) fault free: delay delivery (d) with failures: delay delivery

Figure 2. simulation results in synchronous scenario

However, we observe that TimedCB delivery delay can be improved for either
smaller checking periods or higher message transmission loads. Moreover, for more re-
silient atomic broadcasts of PGC, the related flooding mechanism will result in much
larger delivery delays (for values of k > 2). For TimedCB, the price is the same (the
consensus price), no matter the number of tolerated failures (from 1 to n− 1). Hence, the
more failures to be tolerated the more advantageous in TimedCB.

Another advantage of the TimedCB is that, in absence of failures, no additional
price will be paid and that is why the protocol presents a low message overhead.

Asynchronous case We simulated an asynchronous scenario without failures and com-
pared our protocol against the uniform-delivery version of the Amoeba’s protocol that
uses a fix sequencer to produce message ordering. In this protocol, a message is first
passed to the sequencer that multicast it to the group. Processes acknowledge to the
sequencer that in turn waits for a quorum of acks before sending a control message allow-
ing delivery. We configured asynchronous channels with exponential behavior (mean =
20ms). In this simulation, we varied the number of network nodes (5, 15 or 25) and the
TimedCB period ts (50 or 100ms). The first column of the figure 3 represents Amoeba’s
data. The second and the third columns represent TimedCB for ts = 50 and ts = 100, re-
spectively. As can be seen in figure 3, Amoeba produces a constant overhead and usually
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larger than TimedCB. The delivery delays for bot protocols are similar. are comparable.

(a) protocol overhead (b) delay delivery

Figure 3. simulation results in asynchronous scenario

5. Final Remarks

TimedCB has been introduced to handle group communication in hybrid systems. With
TimedCB, the same algorithms and information structure can be instantiated in distinct
system models (synchronous, asynchronous, or a hybrid system), which simplifies sys-
tem design. When a pure synchronous system is considered, TimedCB can provide early
delivery, since logical block completion can be achieved before the pessimistic bounds
(obeying known timeouts) hold, and also the expiration of these bounds is an accurate
indication of failures. In an asynchronous system, these bounds trigger failure suspicions.

In our experiments, we can see that the cost of consensus for our solution is paid
only when crashes occur. Protocols based on atomic broadcast (which is equivalent to
consensus [Chandra and Toueg 1996]) will pay an equivalent price for every multicat. For
the asynchronous case, asymmetric approaches [Défago et al. 2004] may be more effi-
cient in terms of the number of messages transmitted. However, these will also need extra
heartbeat messages to detect failures, whereas in TimedCB, failure detection and ordered
message delivery are integrated. The presented approach can be particularly relevant for
applications that require run-time adaptiveness characteristics, such as those running on
networks where previously negotiated QoS cannot always be delivered between processes
and in which the overhead should be minimized during failure-free executions.

There are also hybrid, not necessarily dynamic, system settings and applications
that can benefit from this new approach. Consider for instance, grid clusters intercon-
nected via the Internet, and that tasks are distributed among distinct clusters (i.e. for par-
allel computations). Maintaining a mutually consistent view of the functioning processes
distributed in distinct clusters is an important requirement, for instance, for re-executing
failed tasks when the task coordinator is replicated for improving availability. Such a
functionality can be achieved with the presented approach, where each grid cluster forms
a synchronous partition. However, as connections among the clusters are realized via
TCP/IP, the whole grid system is non-synchronous. We call such hybrid configuration
partitioned synchronous, and elsewhere we presented an algorithm for the related perfect
failure detector [Macêdo and Gorender 2009] - that can be used to manage the down set.
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At last, we observe that the simulated experiments show that the generality of our
solution does not mean a worse performance - since the performance of our protocol can
be compared to well-known solutions for synchronous or asynchronous systems. Hence,
a system designer can also choose the generic approach for the sake of a better software
engineering practice.
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Freitas, A. E. S. and Macêdo, R. J. A. (2009). Um ambiente para testes e simulações
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Abstract. Generic group communication frameworks offer several bene-
fits to developers of clustered applications, including better software modu-
larity and greater flexibility in selecting a particular group communication
system. However, current generic frameworks only support a very limited
set of group communication primitives, which has hampered their adoption
by many “real-world” clustered applications that require higher-level group
communication services, such as state transfer, distributed data structures
and replicated method invocation. This paper describes the design, im-
plementation and initial evaluation of G2CL, a Generic Group Commu-
nication Layer that offers a set of commonly used high-level group com-
munication services implemented on top of an existing generic framework.
Compared to current group communication solutions, GCL offers two main
contributions: (i) its services can be configured to run over any group com-
munication system supported by the underlying generic framework; and (ii)
it implements the same service API used by JGroups, a popular group com-
munication toolkit, which may reduce its learning curve and make the task
of migrating to G2CL particularly attractive for JGroups users.

1. Introduction
Group communication, i.e., the ability to reliably transmit messages amongst a
group of processes, plays an important role in the design of dependable distributed
system [Couloris et al. 2005]. This form of communication has been particularly
valuable in clustered environments, where classical group communication applica-
tions include replication, load balancing, resources management and monitoring,
and highly available services [Chockler et al. 2001].

A group communication system (GCS) implements a set of group communica-
tion services that can be reused across many different applications. Some of the most
popular GCSs currently in use are JGroups [Ban 1998], Spread [Amir et al. 2000]
and Appia [Miranda et al. 2001], each providing its own set of communication prim-
itives and protocols. Choosing an appropriate GCS for a given clustered application
is an important design decision that can be made difficult by the fact that those
systems tend to vary widely not only in terms of the communication abstractions
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they implement, but also in terms of the delivery semantics and quality-of-service
(QoS) guarantees they provide [Chockler et al. 2001]. Another difficulty is that,
once a developer commits to a particular GCS, her application code becomes tightly
coupled to that system’s API. From a software engineering perspective, this level
of coupling is undesirable since it requires changing the application code every time
the target API evolves; even worse, it makes it extremely hard to migrate the ap-
plication to a different GCS, which may discourage developers from experimenting
with new (possibly more effective) GCSs in future versions of their software.

To avoid coupling their application code to a specific GCS, developers can
rely on generic group communication frameworks, such as Hedera [Hedera 2008],
jGCS [Carvalho et al. 2006] and Shoal [Shoal 2008].1 Each of those systems provides
a common API for a number of existing GCSs, and a plug-in mechanism that can be
used to select a particular GCS or to incorporate new GCSs. The main advantage
of using a generic framework is that developers can easily switch between different
GCSs (for instance, to meet new communication requirements or to accommodate
changes in the application’s execution environment) simply by selecting a different
GCS plug-in at configuration time, without the need to change the application code.

Despite their obvious benefits, current generic frameworks only support a
limited set of group communication primitives aimed at basic services such as
group management (creation, change notification, etc.) and message transmis-
sion [Sales et al. 2009a, Sales et al. 2009b]. This limitation has hampered their
adoption by many “real-world” clustered applications that require higher-level group
communication services, such as state transfer, distributed data structures and repli-
cated method invocation. Services of this kind are already provided by some existing
GCSs, most notably JGroups [Ban 1998], whose building blocks have been exten-
sively used in the development of a number of mature middleware technologies (for
example, JBoss [JBoss 2009] and JOnAS [JOnAS 2009]). However, since JGroups
was not developed with a generic API in mind, its high-level services are tightly-
coupled to its own protocol stack, which makes them virtually impossible to reuse
with a different GCS. Therefore, there is a natural need to extend existing generic
frameworks with support for high-level group communication services, such as those
provided by JGroups, but whose implementation is not coupled to any particular
GCS implementation.

In this paper, we describe the design, implementation and initial evaluation
of G2CL, a Generic Group Communication software Layer that implements a set
of commonly used high-level group communication services on top of an existing
generic framework. Compared to current group communication alternatives, GCL
offers two main benefits:

1. Its set of high-level services can be easily (re)configured to run over any GCS
supported by the underlying generic framework. For example, a G2CL state
transfer service implemented on top of jGCS [Carvalho et al. 2006] could
be run over either Spread, Appia or JGroups, which are three of the GCSs
currently supported by jGCS.

1In this paper, we use the term generic to convey the notion of greater implementation flexibility
and portability.
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2. It implements the same building block API used by the popular JGroups
toolkit. This means that migrating an existing clustered application to G2CL
should be particularly easy for JGroups users. In addition, developers not
familiar with JGroups could still benefit from JGroups’ extensive API docu-
mentation and code base as a guide to use G2CL, thus reducing their learning
curve.

We have successfully applied G2CL to replace JGroups as the group commu-
nication mechanism in the cluster architecture of the JOnAS Java EE application
server [JOnAS 2009]. The migration from JGroups to G2CL in the JOnAS source
code has been done with relatively little programming effort, and has allowed us
to evaluate the impact of G2CL, when configured with different GCS plug-ins, on
the performance of JOnAS under a variety of load conditions. These results build
our confidence that G2CL can be an effective addition to set of programming tools
currently available for developers of clustered applications.

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 gives a brief overview
of two technologies that have greatly influenced our work on G2CL, namely JGroups
and jGCS. Section 3 describes the main design decisions and implementation strate-
gies used in the development of G2CL. Section 4 reports on our initial evaluation
of G2CL using JOnAS as a case study. Finally, Section 5 concludes the paper and
outlines our future research agenda.

2. Related Technologies
2.1. JGroups
JGroups [Ban 1998] was one of the first group communication toolkits written en-
tirely in Java. It provides a simple API for accessing its basic group communication
services, whose main component is the Channel interface. This interface is used to
send/receive messages asynchronously to/from a group of processes, and to moni-
tor group changes by means of the Observer design pattern [Gamma et al. 1995].
Currently, JGroups offers a single implementation of the Channel interface, called
JChannel.2

The Channel interface hides the actual protocol stack used by JGroups for
message transmission. However, JGroups allows developers to configure their own
protocol stack, by combining different protocols for message transmission (for in-
stance, TCP or UDP over IP Multicast), data fragmentation, reliability, security,
failure detection, membership control, etc. This can be done via an external XML
file, whose properties are loaded by JGroups at initialization time, thus avoiding the
need to change the application code directly.

On top of the basic services provided by the Channel interface, JGroups im-
plements another set of higher-level services, called building blocks [JGroups 2009],
which offer more sophisticate group communication abstractions for application de-
velopers. These include services such as MessageDispatcher, which implements prim-
itives for synchronous message transmission; RPCDispatcher, which implements a

2In our work, we have used JGroups version 2.6.10, released on April 28, 2009. JGroups is
available at http://www.jgroups.org.
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remote invocation mechanism for replicated objects on top of the MessageDispatcher
service; and ReplicatedHashMap, which implements a distributed version of the
HashMap class of Java on top of the RPCDispatcher service.

Due to its great flexibility in defining customized protocol stacks, and also
to its rich set of building blocks, JGroups has been a popular choice amongst clus-
tered application developers, having recently been incorporated as part of the JBoss
project [JBoss 2009].

2.2. jGCS

The Group Communication Service for Java (jGCS) [Carvalho et al. 2006] is a
generic group communication framework that aims at providing a common Java
API to several existing GCSs. Its ultimate goal is to facilitate reuse of the different
services implemented by those systems without requiring substantial changes in the
source code of the target application.

The jGCS architecture relies on a plug-in mechanism based on the Inversion
of Control (IoC) design pattern [Fowler 2004]. This mechanism is used by jGCS to
decouple its service API from the underlying service implementation, thus allowing
the same API to be reused across different GCSs. The actual service implementa-
tion (plug-in) used by jGCS can be defined at initialization time, via an external
configuration file. The current version of jGCS offers plug-ins for several GCSs,
including JGroups, Spread [Amir et al. 2000] and Appia [Miranda et al. 2001].3

The jGCS API is divided into four complementary interfaces, namely con-
figuration interface, common interface, data interface, and control interface. These
are described in more details below.

Configuration Interface This interface decouples the application code from
implementation-dependent group communication concerns, such as group config-
uration and specification of message delivery guarantees. The actual GCS plug-in
to be used is defined at configuration time, by means of an external configuration
file. At execution time, the jGCS services are instantiated according to the specified
configuration, using a dependency injection mechanism [Fowler 2004] or a service
locator [Alur et al. 2001].

The main classes of this interface are ProtocolFactory, which implements the
Abstract Factory design pattern [Gamma et al. 1995] to allow the initialization of
new protocol instances based on the underlying plug-in configuration; GroupCon-
figuration, which encapsulates group information (e.g., the group ID) necessary to
open a new group session through which the application can exchange messages with
other group members and monitor group membership changes; and Service, which
encapsulates the specification of message delivery guarantees to be used during mes-
sage transmission.

3In our study, we have used jGCS version 0.6.1, released on October 29, 2007. jGCS is available
at http://jgcs.sourceforge.net/.
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Common Interface This interface contains common classes shared by all other
interfaces. The main class of this interface is Protocol, whose instances are created
by the ProtocolFactory classe from the configuration interface. A Protocol object is
used to create, for a given GroupConfiguration object, the objects responsible for
message exchange and group membership management, of types DataSession and
ControlSession, respectively, described next.

Data Interface This interface contains classes responsible for sending and receiv-
ing group messages. The main classes of this interface are DataSession, which is
used to send messages to a group and also to register observers [Gamma et al. 1995]
to handle messages received from that same group; Message, which encapsulates a
message to be sent or received from a group and the address of the sender; and
MessageListener, which must be implemented by all observers registered with a
DataSession.

To avoid forcing any specific data format or serialization mechanism on the
application, the message body is stored as a byte array inside Message, with the
application being responsible for serializing the message before transmission and
deserializing it after receipt.

Control Interface This interface contains classes responsible for group manage-
ment, from simple notifications of members joining or leaving a group to the creation
of new virtual group views. The main classes of this interface are ControlSession,
which provides methods for members to join or leave a group and also to register ob-
servers to listen to notifications of membership changes (e.g., join, leave and failure
of members); ControlListener, which must be implemented by all observers regis-
tered with a ControlSession; MembershipSession, which is an extension of class Con-
trolSession used to obtain a list of members currently connected to a group and also
to register observers to listen to changes in group views; and MembershipListener,
which must be implemented by all observers registered with a MembershipSession.

3. G2CL

G2CL is an extensible group communication software layer that sits on top of ex-
isting generic frameworks. Its main design goal is to offer a more sophisticated set
of generic group communication services, similar to those provided by the building
blocks of JGroups, but with all the benefits associated with the use of a loosely-
coupled software architecture. In this regard, G2CL main advantage is the greater
flexibility for configuring its underlying group communication mechanism, which can
be any GCS supported by its underlying generic framework.

During the development of G2CL we have taken some important design de-
cisions, discussed below.
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3.1. Main Design Decisions

3.1.1. Choice of Generic Framework

Our first design decision was concerned with selecting the generic framework to
be used as the basis for the implementation of G2CL. Of the three generic frame-
works currently available, i.e., Hedera [Hedera 2008], jGCS [Carvalho et al. 2006]
and Shoal [Shoal 2008], only Hedera and jGCS were considered mature enough for
our purposes, with both providing plug-ins for several existing GCSs. Shoal, on the
other hand, only provides support for a single GCS (namely, JXTA [JXTA 2008])
and thus was discarded as a possible generic framework candidate. In the end, we
chose jGCS over Hedera because the former implements a well-designed API, based
on sound object-oriented design principles and patterns, and also because it imposes
a much lower performance overhead compared to the overhead observed for Hedera,
particularly for small messages [Sales et al. 2009a, Sales et al. 2009b].

3.1.2. Service Implementation Model

Another important design decision was concerned with defining an appropriate im-
plementation model for G2CL. Given the rich set of group communication building
blocks offered by JGroups, and its popularity amongst clustered application develop-
ers, we have decided to implement the G2CL services following, whenever possible,
the same building block API (including class names and method signatures) used
by JGroups. As we have explained previously, this decision has the potential to
facilitate the task of migrating an existing clustered application based on JGroups
to G2CL, since both systems implement similar APIs. Another benefit is that G2CL
users could greatly reduce their learning curve by leveraging on JGroups’ extensive
API documentation and code base.

3.1.3. jGCS Extensions

During the design of G2CL we have identified the need to make some minor exten-
sions to the classes and interfaces originally provided by jGCS. These extensions are
described below.

As it is typical with other communication abstractions that encapsulate
lower-level services, to implement some of the G2CL services we needed a way to add
service-specific headers to application messages in a manner that is separate from
their body. Such headers would be used to store control information relevant to the
implementation of some services, but which could not be exposed to the application.
Since this facility is not readily supported by the Message class currently provided
by jGCS, we had to define a new message class, called G2CLMessage.

In order to maintain compatibility with the DataSession classe of jGCS,
G2CLMessage implements jGCS’s Message interface. This allows G2CLMessage
objects to be transmitted as any other message using any jGCS plug-in.

Another extension made to jGCS was the implementation of a
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new DataSession class, called MarshalDataSession, which works like an
adapter [Gamma et al. 1995] between the G2CL services and the original DataSes-
sion used by the jGCS plug-ins. The main responsibility of this new class is to
intercept all message transmission calls made to the plug-in by the application and
then execute the necessary transformations to convert between a message of type
G2CLMessage and another message of type Message. In this way, all G2CL ser-
vices must rely only on MarshalDataSession for message transmission (instead of
the original DataSession class of jGCS).

3.2. Implemented Services

The initial set of group communication services implemented as part of G2CL was
selected based on an informal analysis of the JGroups services that are most com-
monly used in practice. The selected services were classified into two groups, named
high-level services and service decorators, described below.

3.2.1. High-level Services

These services encapsulate a MarshalDataSession instance by hiding its basic mes-
sage transmission functionality, so as to provide application developers with a more
sophisticated group communication API. Four services were initially implemented
as part of this group: MessageDispatcher, RpcDispatcher, ReplicatedHashMap and
StateTransferDataSession.

Due to space limitations, and because those services provide the same set of
functionalities provided by their corresponding services in JGroups, with a similar
API, we will omit the details of their implementation from the paper. For a more
detailed account of those services, including their semantics and APIs, the interested
reader is referred to [JGroups 2009].

3.2.2. Service Decorators

Services of this group add extra functionalities (such as message fragmentation and
encryption) to the basic message transmission service provided by the Marshal-
DataSession class. As the group name implies, these services are based on the Dec-
orator design pattern [Gamma et al. 1995]. Their implementation keeps the same
interface provided by MarshalDataSession, so that their use is completely transpar-
ent to the application.

Currently, G2CL provides four service decorators, namely FragDataSession,
BundleDataSession, CompressDataSession and CryptoDataSession. These services
provide mechanisms for message fragmentation, message bundle, message compres-
sion and message encryption, respectively.

Each service decorator can be used either in isolation, or combined with other
service decorators, forming a chain of responsibility [Gamma et al. 1995] where dif-
ferent decorators can be added or removed from the chain without affecting the
application code.
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To facilitate the use and configuration of service decorators, G2CL provides a
MarshalDataSessionFactory class whose main responsibility is to creat a new Mar-
shalDataSession instance. If necessary, the MarshalDataSessionFactory can also
instantiate a chain of decorators for the new MarshalDataSession object.

The creation of both the MarshalDataSession instance and its chain of dec-
orators can be configured by the user in a manner that is independent of the appli-
cation code, using a dependency injection mechanism or a service locator.

4. Evaluation
To assess the migration effort and potential performance impact associated with
the use of G2CL in a real clustered application, we have conducted a case study
involving the JOnAS Java EE application server [JOnAS 2009].

The reason for selecting JOnAS as our target application is two-fold: (i) it
is a mature clustered technology of non-trivial size (in the order of 230.000 lines of
Java code); and (ii) it makes intensive use of a number of group communication ser-
vices and building blocks provided by JGroups, which have similar services already
implemented as part of G2CL.

4.1. JOnAS Overview

The Java Open Application Server (JOnAS) is an open source implementation of
the Java EE 5 specification [SUN 2006]. This specification includes a number of
Java-based technologies, such as EJB, JMS, Servlets, JSP, JSF, JPA, JAX-WS and
JAX-RPC, all of which are fully supported by JOnAS.4

JOnAS supports the creation of reliable EJB applications by providing a
high-availability (HA) service based on a cluster of JOnAS instances. When a client
application requests the creation of a Stateful Session Bean (SFSB) component, one
of the servers in the cluster is chosen to respond to that client’s invocations until the
client requests the removal of that SFSB. Before sending a response to the client,
the server propagates any change in the state of the SFSB to the other servers in
the cluster, which act as backup servers for that component. If the server initially
allocated to a replicated component fails, the state of the SFSB can be recovered
by one of its backup servers, which will start handling future invocations for that
component on behalf of the failed server.

To implement its HA service JOnAS relies on a RMI-like replication pro-
tocol called Clustered Method Invocation (CMI), which is specifically tailored for
transparently invoking replicated objects. The CMI protocol uses several high-level
group communication services provided by JGroups to implement a number of fea-
tures, including a distributed version of a JNDI-based resource registry, and a state
propagation mechanism. More specifically, the distributed registry uses the RPCDis-
patcher and StateTransfer services of JGroups to guarantee that any changes made
to registry by one of the servers are reliably propagated to the other servers (for
instance, when a new object is created). The state propagation mechanism, in turn,

4In our work, we have used JOnAS version 5.1.0-M5. JOnAS is available at http://jonas.
ow2.org.
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uses the MessageDispatcher service of JGroups to guarantee that, whenever the
server responsible for a replicated object fails, at least one of the remaining servers
in the cluster will will have all the necessary information to continue responding to
any ongoing or future client request on behalf of the failed server.

In the next subsection we describe how we have replaced, in the JOnAS
source code, all JGroups services used in the implementation of the CMI protocol
with the corresponding generic services provided by G2CL.

4.2. Migration Process

Our migration process was concentrated on two JOnAS classes, namely Syn-
chronyzedDistributedTree and JGMessageManager. These are the main classes in-
volved in the implementation of the distributed registry and the state propagation
mechanism of CMI, respectively.

In both classes our migration strategy consisted, essentially, of changing all
lines of code (and, when necessary, their associated configuration files) responsible
for initializing the target JGroup services (i.e., RPCDispatcher, StateTransfer and
MessageDispatcher), in order to replace them with the necessary code to initialize
the corresponding services of G2CL.

One notable exception was the need to implement a new message serialization
mechanism for JOnAS. This was required because the original version of JOnAS uses
the serialization mechanism provided by JGroups, while jGCS (and, consequently,
G2CL) leaves the serialization process to be implemented by the application.

Finally, we also had to change the way JOnAS handles the identification of
group members. In the original version of JOnAS, group members are identified
by the Address class of JGroups. In the new version, based on G2CL, this class
was replaced by the SocketAddress class, which is the class used to identify group
members in jGCS.

It is interesting to note that, even though the JGroups services we have
replaced are actually used in many other parts of the JOnAS source code, we did
not have to change any of those parts. This was due to our decision to keep the
same JGroups API when implementing the corresponding services in G2CL.

Table 1 quantifies our migration effort in terms of the number of JOnAS
packages, classes and lines of code (LoC) that had to be modified as part of our
G2CL migration strategy. From that table we can see that most of the changes were
performed in the CMI module, where about 2.5% of its packages, 2.8% of its classes
and 11% of its lines of code had to be modified. These numbers reflect the fact that
CMI makes intensive use of JGrous in its implementation, as we have explained
above. Even though many of the changes made to the CMI module were certainly
non-trivial, we can still see these numbers in a positive light if we consider that
nearly 98% of the packages and classes of that module (comprising about 90% of its
lines of code) were left unchanged after the migration. The percentage of changes in
the other modules was much smaller, as expected, varying between 0.06 and 0.8%.
Overall, we only had to change about 1% of the total of lines in the JOnAS source
code.
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Table 1. JOnAS migration numbers
# Packages # Classes # LoC

Module Total Changed (%) Total Changed (%) Total Changed (%)
CMI 80 2 (2,50%) 216 6 (2,78%) 18.691 2.106 (11,28%)
OW2-UTIL 235 1 (0,42%) 596 5 (0,84%) 33.538 270 (0,80%)
JOnAS 396 1 (0,25%) 2133 1 (0,04%) 180.030 111 (0,06%)

All 711 4 (0,56%) 2945 12 (0,41%) 232.259 2.487 (1,01%)

The above numbers are indicative that the programming effort required by
the G2CL migration process was relatively low compared to the full size of the
JOnAS source code. They also reflect the fact that group communication, although
crucial to the provisioning of some important services of JOnAS, is only used scarcely
in its implementation.

4.3. Performance Impact Analysis

Despite the clear software engineering benefits that can be associated with the use
of generic APIs, one cannot neglect the inevitable performance impact that those
systems may impose on the services they generalize.

With this concern in mind, we have analyzed the potential overhead caused
by G2CL on the performance of JOnAS. Our analysis compared the performance of
the original version of JOnAS, based on JGroups, against that of the new version,
based on G2CL, using three different jGCS plug-in configurations.

4.3.1. Method

Our analysis was carried out in local cluster environment, which was configured
in a manner to emulate a typical JEE clustering scenario [Lodi et al. 2007]. This
environment was composed of nine PCs connected through a dedicated 10/100 Mbps
Fast Ethernet switch. Each PC had the following configuration: Intel Core 2 Duo
processor; 2 GB RAM (DDR2); and Linux Debian (version 5.0) operating system.

Six PCs were used in the business layer, each one running a separate JOnAS
instance with CMI and the HA service enabled, playing the role of replicated EJB
containers. Two other PCs were used in the presentation layer, each one also running
a separate JOnAS instance, but now playing the roles of both web containers and
CMI clients. Finally, one PC was used to run the Apache server (version 2.2.11),
which was responsible for balancing the load amongst the servers of the presentation
layer (see Figure 1).

To compare the performance of the different JOnAS versions, we have devel-
oped a simple EJB application with a single SFSB. This SFSB implements the basic
functionalities of a shopping cart in an e-commerce application, offering operations
to insert, update and remove items from the shopping cart. For persistence, we used
the PostgreSQL relational database system (version 8.3) [PostgreSQL 2009]. This
EJB application was installed in all the six servers of the business layer, with its
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Figure 1. JOnAS evaluation environment

SFSB component being configured as a replicated CMI object.
We have also developed a simple web-based client application to continuously

invoke a series of operations provided by the replicated object (shopping cart) at
the business layer. Both the EJB application and the client application were imple-
mented in a way to create an execution scenario similar to the one used by Lodi et
al. in [Lodi et al. 2007], where the authors have compared the performance of an
enhanced version of the JBoss application server [JBoss 2009].

We ran multiple sets of experiments, with each experiment involving a dif-
ferent version of JOnAS. In total, we analyzed the performance of four JOnAS
versions: the original version, based on JGroups, and three variations of the new
version, based on G2CL, using the jGCS plug-ins for JGroups, Spread and Appia,
respectively. In all experiments we varied the number of clients from 50 to 100,
so as to observe the performance of the different versions of JOnAS under differ-
ent load conditions. To generate the client loads we used the ApacheBench(ab)
benchmarking tool (version 2.0) [Apache 1996].

In terms of group communication features, we configured the three jGCS
plug-ins to provide the same set of guarantees that is provided by JGroups in the
original version of JOnAS. This was necessary to make sure that the new version of
JOnAS, based on G2CL, would behave, at least functionally, in a similar fashion to
its original version.

Finally, we used the client response time as our performance mea-
sure [Jain 1991]. In our analysis, this measured as computed by calculating the
average response time observed across all clients during the same experiment. To
achieve a confidence interval of 95%, each experiment was executed at least 30 times,
with extreme outliers being removed using the boxplots method [Triola 1997].

4.3.2. Results

Figure 2 shows the average client response time observed for the four versions of
JOnAS as a function of the number simultaneous client requests handled by the
EJB application. As we can see, the different JOnAS versions are non-uniformly
affected as the number of client requests grows. In addition, when we compare the
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Figure 2. Performance analysis results.

original version of JOnAS, which uses JGroups directly, against the new version,
based on G2CL configured with the JGroups plug-in, we note that their perfor-
mances is very close, with a slight advantage to the former. This shows that the
performance overhead imposed by G2CL on JOnAS is minimal (for 50 simultane-
ous requests, their performance differ by about 27% in favor of the original version,
with that difference quickly falling below 5% as the number of simultaneous requests
approaches the 70 mark).

We also observed that the new JOnAS version configured with the Appia
plug-in imposes a virtually constant performance loss (in the order of 25%) when
compared with its original version. When the new version is configured with the
Spread plug-in, the observed performance loss is even higher (up to 42% for 100
simultaneous requests).

Even though none of the modified versions of JOnAS, based on G2CL, was
able to beat the performance of the original version, we believe that the use of a
generic API can still pay-off in terms of performance. As we have already shown
elsewhere [Sales et al. 2009a, Sales et al. 2009b], Spread can outperform JGroups
by a large margin under certain application scenarios, which means that for some
distributed applications that use JGroups, the migration to a G2CL configuration
based on Spread might actually result in a real performance gain. In this regard,
we believe G2CL can offer a real contribution towards more effective clustering
solutions, since it liberates developers to experiment with new group communication
mechanisms without requiring a significant programming effort.

5. Conclusion
In this paper, we have presented our work on G2CL, a generic software layer provid-
ing a rich set of high-level group communication services. Our early experience in
using G2CL in the the JOnAS application server as well as in other middleware tech-
nologies suggests that it can be effectively used as a generic group communication
solution for existing clustered technologies, requiring a relatively modest migration
effort and imposing a minimal performance overhead, particularly for those appli-
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cations originally based on JGroups.
A natural line for future research is to improve G2CL with new group commu-

nication services and features. We are also conducting more case studies, involving
open source clustered applications of varying sizes and domains, in order to better
analyze its benefits and limitations. In particular, we plan to further investigate the
conditions upon which migrating to G2CL would improve application performance.

Similarly to the other technologies it is based or relies upon, G2CL is being
developed as an open source project. Its source code is freely available at http:
//g2cl.googlecode.com, under the GNU General Public License (version 2). We
invite the interested readers to try it and also to contribute to its development.
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Abstract. In recent years many researches have been developed in order to 

improve the use of wireless communication technology by the End-User. The 

development of fourth-generation wireless networks based in user-centric 

approach has challenges for the Future Internet (FI). One of them is the 

seamless vertical handover, which influences directly in user perception 

features like quality of experience (QoE) and quality of service (QoS). This 

paper proposes an efficient mobility user-centric model reducing the data 

stored in a user profile and path prediction, anticipating the handover phase  

and resulting in an efficient seamless for Future Internet. 

Resumo. Atualmente diversas pesquisas têm sido elaboradas para melhorar o 

uso da tecnologia móvel pelo usuário final. O desenvolvimento da quarta 

geração de sistemas móveis centrada no usuário possui grandes desafios para 

a Internet do Futuro (FI). Dentre estes desafios está a transparências de 

handover vertical, pois esta ação influencia diretamente na percepção do 

usuário quanto à qualidade de experiência e serviço (QoE e QoS). Neste 

artigo é proposto um modelo eficiente de mobilidade centrado no usuário que 

reduz a quantidade de dados necessários de armazenamento em perfil e 

predição de caminho, antecipando a fase de inicialização de handover, 

resultando em uma transparência eficiente para a Internet do Futuro. 

1. Introdução 

Atualmente as tecnologias de comunicação sem fio têm adicionado novos conceitos, 
adaptando novas aplicações de Internet e novos requisitos de sistemas aos atuais 
cenários de computação móvel. Cada nova geração tecnológica traz consigo novos 
requisitos e soluções, como as conexões on-line (1G), qualidade de serviço (2G) e 
comutação por pacotes (3G). A quarta geração de sistemas de computação móvel (4G), 
por sua vez, tem sido desenvolvida para solucionar problemas pertinentes às gerações 
passadas [Choi 2006], [Govil and Govil, 2007], assim como prover uma grande 
variedade de novos serviços, como voz, vídeo e dados com enlaces de alta qualidade, 
sem fio, com alta definição e elevadas taxas de transferência de dados, características 
essenciais para a Internet do Futuro (FI – Future Internet) [Söllner, 2008].  

 Como princípio básico, esta nova arquitetura tem como motivação a integração 
de redes heterogêneas de maneira transparente para o usuário final, tendo como 
pressuposto a tendência de integração dessas redes, chamadas All-IP-Based Networks 

[Sabella, 2007], através do protocolo da Internet (IP-Internet Protocol). Além disso, as 
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redes 4G também devem prover convergência tecnológica e transparência na 
interoperabilidade de handover. Essa característica deve ser alcançada por terminais 
móveis, permitindo realizar a transferência de dados sem descontinuidades (seamless 

handover) através de diferentes redes de acesso e tecnologias heterogêneas durante o 
deslocamento de um usuário [Choi 2007]. 
 Nesse contexto, a Figura 1 ilustra o processo de handover, que pode ser dividido 
em seis fases [Dutta et al., 2009]. Reduzir o tempo em qualquer uma destas fases terá 
um impacto positivo no atraso total do handover, e por conseqüência na transparência 
do processo, reduzindo a percepção do usuário na comutação entre redes e tecnologias 
distintas. Essa abordagem resulta em um impacto direto na qualidade de serviços (QoS) 
ofertado para aplicações em tempo real e na satisfação do usuário mensurado pela 
qualidade da experiência (QoE) [Aguiar et al., 2009]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Principais fases do handover 

 
 Esses requisitos apresentados para transparência de handover são a base para a 
abordagem centrada no usuário (user-centric), constituindo um dos cenários propostos 
para a Internet do Futuro [Bolla et al., 2009]. Nesse cenário deve ocorrer uma alta 
interatividade do usuário com a rede através de uma ampla variedade de interfaces auto-
configuráveis, pela personalização e adequação dos conteúdos e serviços às preferências 
de uso e contexto do usuário de forma transparente. 

 Este trabalho apresenta um modelo de perfil de mobilidade com predição de 
caminho centrado no usuário, tendo como objetivo principal a eficiência no 
armazenamento do perfil, na qualidade da predição e na minimização do atraso no 
handover, proporcionando a transparência de handover vertical. 

 O trabalho está organizado em 6 seções. A seção 2 apresenta as principais 
propostas relacionadas a mobilidade com perfil de usuários e predição de caminhos. São 
apresentados na seção 3 os conceitos do modelo proposto. Na seção 4 são apresentadas 
as simulações, e seus resultados analisados na seção 5. A seção 6 conclui o trabalho, 
destacando as principais contribuições e apresenta questões para investigações futuras. 

2. Trabalhos Relacionados 

A fase de inicialização de handover ocorre com a redução da potência do sinal recebido 
pelo EM (equipamento móvel) até um determinado limite mínimo. Apenas nesse 
momento é iniciada a procura por novas redes. Neste contexto, caso o EM possa prever 
o caminho que o usuário irá percorrer, poderá antecipar as fases do handover. Para isto, 
faz-se necessário um modelo de mobilidade eficiente que possibilite a predição dos 
caminhos percorridos por um usuário especifico. 

 Muitos modelos de mobilidades baseados em trajetos coletados por movimentos 
dos usuários são propostos na literatura. Tais modelos são usados para prever o próximo 
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ponto de acesso a ser visitado por um EM, sendo classificados em duas diferentes áreas 
de pesquisas de mobilidade: a) Perfil de mobilidade de usuário, que utiliza informações 
do usuário armazenadas no passado para prever os movimentos futuros; e b) mobilidade 
na predição de caminho (Path Prediction Mobility), que prevê a próxima célula ou 
caminho em tempo real. 

2.1. Perfil de Mobilidade do Usuário 

Em [Markoulidakis et al., 1997], a população é dividida em classes e zonas de tempo 
usando a localização geográfica e organizando em regiões com padrões de mobilidades 
específicas. Esse trabalho propõe um modelo de mobilidade que provê a probabilidade 
da futura posição de um usuário de um específico grupo usando um conjunto de 
localizações possíveis em um horário específico. Outro modelo de mobilidade baseado 
em perfis é apresentado em [Dias et al., 2000]. O autor demonstra a complexidade da 
modelagem da mobilidade de um usuário em uma rede celular, uma vez que é 
necessário levar em consideração fatores como: geografia, rede de transporte urbano, 
distribuição sócio-econômico da população, hora do dia e período do ano. Esse modelo 
propõe que o perfil seja uma combinação temporal, espacial e pessoal. 

 Nessa mesma linha, [Silva et al., 2002] apresenta uma ferramenta de simulação 
que utiliza modelos de perfis com quatro categorias de usuários: entregador, trabalhador 
comum, governanta e taxista; e cinco regiões de interesses: tráfego, residencial, 
negócios, compras e parques; e uma zona temporal com divisões por hora. Porém, esse 
modelo utiliza uma rede celular com infraestrutura homogênea e não demonstra onde 
estas informações são coletadas, armazenadas e/ou acessadas.  

 Em [Quintero et al., 2006] é proposto um modelo de transparência de 
mobilidade para IPv6, melhorando o handover por predição de localização baseado em 
perfis de mobilidade de usuários. Estes perfis são classificados em três categorias: 
usuários que tem uma alta probabilidade de estar onde o sistema espera que esteja, 
usuários que possuem uma média probabilidade de estar onde o sistema espera que 
estejam, e usuário cuja posição em um dado momento é imprevisível. No entanto, este 
modelo foi baseado em redes homogêneas sem fio, não explicando como e onde as 
informações de perfil são armazenadas. O parâmetro de localização é baseado em 
topologia celular, o que resulta em dados com baixa acurácia. 

 No trabalho apresentado por [Silva et al., 2009] é utilizado um sistema para 
predição de mobilidade. Esse trabalho utiliza um modelo determinístico para descrever 
o movimento de células ATM sem fio baseadas em padrões regulares de usuários e um 
modelo estocástico baseado na velocidade, direção e posição para modelar movimentos 
intra-células, não utiliza classes de usuários ou classes de zona temporais, mas utiliza o 
tempo de permanência como um novo parâmetro. Em [Härri et al., 2007] é apresentado 
um estudo comparando modelos de mobilidade. Tais modelos não utilizam abordagem 
em perfil centrado no usuário, não adotam nenhum movimento padrão do usuário e não 
demonstram a eficiência no armazenamento destes dados. 

2.2. Predição de Caminhos 

Diversas pesquisas descritas na literatura buscam antecipar a ocorrência de handovers 
através de uma série de mecanismos e algoritmos. Em [Liu and Maguire, 1995] foi 
proposto um algoritmo que permite modelar o movimento diário dos usuários em duas 
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partes: movimento regular e movimento randômico. Na parte regular do movimento, foi 
proposta uma modelagem baseada em MC (Moviment Circle) e MT (Moviement Track) 
modelando os movimentos rotineiros do usuário. Essa abordagem não se adapta a 
ambientes onde existem redes heterogêneas, pois existe a necessidade de armazenar os 
estados mais comumente visitados e, devido à variedade de tamanhos de células, nesse 
esquema apenas as células de menor tamanho são armazenadas. 

 Em [Levine et al., 1997] foi desenvolvido o conceito de Shadow Cluster 

Concept, onde  a “escuridão da sombra” que o usuário possui determina a quantidade de 
recursos que devem ser reservados nas células que recebem influência do terminal ativo 
para suportar o nível de QoS contratado por este usuário. Em [Liu et al., 1998] é 
apresentado um modelo em dois níveis de hierarquia, onde o nível mais alto é um 
modelo determinístico que descreve o movimento intercelular enquanto o nível mais 
baixo é um modelo estocástico que determina a mudança de estados. 

 [Shen et a.l, 2000] apresenta um trabalho onde  a probabilidade de um usuário 
estar em uma determinada célula no próximo movimento depende da distância, da 
velocidade e da direção do movimento. Esse trabalho utiliza uma base de conhecimento 
expressa em termos de regras de inferência fuzzy. Embora a idéia de utilizar técnicas de 
inteligência artificial para predizer a próxima localização do EM seja importante para a 
redução do atraso gerado pelo handover, a complexidade deste tipo de técnica pode 
gerar um atraso adicional, principalmente quando a ocorrência de handover for 
freqüente, como se espera de ambientes heterogêneos de alta velocidade. 

 Em [Hadjiefthymiades et al., 2002] é proposto o uso de predição baseado em 
autômatos de aprendizagem para determinar a quantidade de recursos a serem 
reservados e a quantidade de tráfego que deveria ser realocada para cada uma das 
células mais prováveis de serem visitadas. Em [Kyriakakos et al., 2003] é apresentado 
uma abordagem que utiliza autômatos de aprendizagem, onde as probabilidades de 
transição de estados são armazenadas em uma matriz. Este modelo não é adequado 
devido à grande quantidade de registros necessários para a modelagem de um padrão de 
mobilidade de um usuário em redes heterogêneas.  

 Ainda em [Quintero et al., 2006] é proposto um modelo que utiliza o perfil de 
mobilidade para melhorar o processo de handover. Este modelo propõe o SMIPv6 
(Seamless Mobile IPv6) na predição de caminhos para permitir a antecipação dos 
recursos e a diminuição da latência do handover. Essa abordagem é uma boa alternativa 
para a predição de caminhos baseado em perfil de mobilidade quando consideradas 
tecnologias que possuem um raio celular consideravelmente grande (ex:1000m). Porém, 
esse modelo utiliza o mesmo conceito de armazenagem de células mais comumente 
visitadas, o que torna inadequada a sua utilização em redes heterogêneas, onde existem 
células com tamanho reduzido (ex.:100m). 

 Em [Chew et al., 2007] é avaliado o uso de modelos de gravidade utilizados em 
modelagem de fluxo de transporte em planejamento urbano, para predizer a 
movimentação dos usuários em redes celulares. O modelo de gravidade utiliza o 
conceito de pólos de gravidade, onde usuários que saem de uma região são atraídos para 
alguns destes pólos, sendo assim, sempre serão considerados os pares origem e destino 
dos usuários. Este modelo é utilizado basicamente para modelar o comportamento das 
massas. O modelo analisado por Chew para redes celulares é bastante válido, porém 
quando se trata de usuários que pagam por níveis de QoS, existe a necessidade de uma 
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modelagem individual, uma vez que o uso de generalização pode levar a erros de 
predição levando ao usuário o sentimento de perda de qualidade.  

 [Bellavista et al., 2009] apresenta uma arquitetura primária e um guia para a 
implementação de um middleware que permite facilitar a seleção de redes em um 
ambiente heterogêneo, ajudando a lógica da aplicação a escolher a rede mais adequada 
para uma dada aplicação utilizada.  

3. Modelo Proposto 

Para minimizar o atraso de handover e aumentar a eficiência no acesso e 
armazenamento dos dados relacionado ao perfil e preferências do usuário, nesta seção é 
proposto o modelo de perfil de mobilidade e predição de caminho para ambientes 
heterogêneos. Este modelo considera que as preferências do usuário são inseridas e 
armazenadas no Equipamento Móvel (EM) pelo próprio usuário. O perfil de mobilidade 
é armazenado na memória do EM e uma cópia armazenada em uma base de dados na 
infraestrutura de comunicação. A Figura 2 apresenta o modelo proposto, que será 
detalhado nas seções 3.1 e 3.2. 

 

 
Figura 2: Modelo Proposto 

3.1. Perfil de Mobilidade 

O perfil de mobilidade (Pu) é utilizado por usuários móveis que possuem um padrão de 
comportamento. O processo para que um perfil de mobilidade seja determinado para um 
dado usuário pode ser descrito através dos seguintes procedimentos: 

1. Registro inicial dos parâmetros do usuário: O equipamento móvel (EM) do usuário 
(User_id) registra as informações da Tabela 1 durante um ciclo de uma semana 
através da variável dia={"1=domingo", "2=segunda", ..., "7=sábado"}; 

Tabela 1. Criação do perfil de mobilidade 

      

2. Cálculo do Índice de atratividade (Ia): Este índice representa o percentual de horas 
que um usuário permaneceu em uma área de interesse (H) em um determinado dia; 
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Ia = ∆T/24 = (Toi – Tii)/24                            (1) 

3. Atualização do rótulo da Área(H): Uma área visitada por um usuário é designada 
como área de interesse se o respectivo índice de atratividade (Ia) for maior que 0,1.  

H={0,1}, onde H=1 para Ia>=0,1  e H=0 para Ia < 0,1  (2) 

  Após um ciclo de registros, o EM do usuário pode definir se o usuário tem perfil 
de mobilidade. Este perfil contém informações sobre as áreas de interesse (H) do 
usuário e indicam as áreas mais freqüentadas por ele em um dia da semana específico. A 
partir dos dados da Tabela 1, será verificado se o usuário tem perfil de mobilidade. O 
usuário terá perfil de mobilidade se tiver pelo menos 2 (duas) e no máximo 5 (cinco) 
áreas de interesse em um determinado dia, e a soma dos dois maiores índices de 
atratividade for maior ou igual a 0,6. O perfil do usuário (Pu) será igual a 1 (um) se o 
usuário for considerado com perfil de mobilidade e 0 (zero) caso contrário. A variável 
QH representa a quantidade de áreas de interesse daquele dia específico.  Seja a variável 
Ia_ordenado = {Ia1, Ia2, Ia3, ..., Iam}, um vetor ordenado tal que (Ia1 > = Ia2 >= Ia3 >=, 
..., Iam), então: QH = ∑(H | H=1). Logo, teremos: 

     Pu={0,1}, onde Pu=1 para ((2 < QH <= 5) ^ ( (Ia1 +  Ia2) > 0,6))       (3) 

A Equação 4 é utilizada para determinar se um EM está em uma área de interesse :  
      (Ld-La)

2 + (Lg-Lo)
2 ≤ r2                        (4) 

Onde: 

 

 Dessa forma, um perfil de mobilidade será composto pela tupla:{Dia, net_id, Ti, 
Ld, Lg}, como ilustra a Tabela 2. Uma vez que um determinado usuário foi verificado 
como tendo perfil de mobilidade, essas informações são armazenadas na base de dados 
na memória do EM e deve ser também armazenada em uma Base de Perfis Móveis 
(MPB) localizada na infraestrutura do operador de preferência do usuário. Essa 
transferência é feita nos pacotes de sinalização de power-off através de piggybacking ou 
por mensagem de sincronização SMS. Outra forma de sincronizar esta base ocorre a 
cada sete dias a partir da última transmissão de sinalização power-on, caso ocorram 
mudanças na base.  

Tabela 2. Um exemplo da base de dados de perfil 

                

 

3.2. Mecanismo de Predição de Caminho 

A base dessa abordagem consiste em modelar a mobilidade de um EM em uma lista de 
vetores, onde esta lista contém a coleção de pontos com � � ��, ��, ou seja o 
movimento de um EM pode ser descrito por uma coleção de vetores, isto devido a 
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topologia das ruas das cidades. A coleção de pontos pode ser representada por uma lista 
de posições denotada por: � � 	H|�], onde H é a primeira posição e X correspondo ao 
corpo da lista, este corpo pode ser vazio ou pode conter uma outra lista. A posição 
inicial do EM e a posição final, que é representada pelo primeiro elemento da lista H, 
formam o vetor de gravidade, ou seja, a abordagem consiste em modelar os movimentos 
do EM através de vetores que exercem uma pseudo-força gravitacional no movimento 
do EM. Quando um EM em determinado dia da semana δ e em um determinado 
intervalo do dia β segue em direção a um ponto H, e ele repete pelo menos uma vez este 
caminho, diz-se que H possui uma força de atração sobre o EM, e que o vetor formado 
pelo ponto inicial da locomoção e H exerce uma força sobre o EM. Assim, a 
probabilidade de o EM ir em direção a H seguindo o vetor de gravidade será uma 
probabilidade considerada. 

 

3.2.1. Funcionamento 

Quando o EM passa por um caminho pela primeira vez, este ponto final é 
anotado e é dado um valor γ que representa o valor de acerto, o valor que é dado 
inicialmente a γ é 1. Se o EM na hora β do dia da semana δ inicia uma nova trajetória, 
os pontos de mudança de direção são armazenados, e é verificada a força exercida pelo 
ponto H previamente anotado. Se o EM estiver indo em direção a H, significa que ele 
tem uma probabilidade de estar indo para o centro de atração de H, e todos os pontos 
devem ser armazenados na lista L com H sendo o primeiro elemento. Caso o EM não 
tenha ido para H, a lista é apagada, e o novo ponto é armazenado em H, com o valor γ 
ajustado para 1. Caso o EM desloque-se para H, a lista deve ser armazenada, e γ deve 
receber um incremento de uma unidade. 

A lista de pontos é descrita da seguinte forma:  � � �H, �, ���, ���, … , ��, �� (5) 

Onde L é a lista propriamente dita, H é o ponto de chegada, xn é a curva mais próxima 
de H, e x é a próxima curva na trajetória do dispositivo. A topologia em curvas é 
utilizada devido ao formato das ruas, uma vez que, se o EM entra numa curva, ele irá 
seguir em linha reta até a próxima curva.  

Quaisquer dois pontos dentro da lista formarão um vetor, ou seja, �� ����� , ���� sendo � � �, forma um vetor na direção de xn-j sujeito ao mesmo princípio 
de gravidade. Desta forma, se um vetor entre xn e xn-i com � � 0 for formado e o 
caminho entre eles for uma linha reta, então a gravidade deste vetor terá um valor 
máximo. Se um determinado EM percorre cotidianamente um modelo de movimentação 
que possa ser representado por L, então L pode ter uma alta probabilidade de ser 
repetido. Se L é um modelo de movimentação ótimo ou semi-ótimo, então é possível 
calcular um termo de aderência ou de gravidade, que indica o grau de proximidade na 
movimentação do EM do vetor fundamental.  

Este princípio permite retirar alguns elementos da lista L, ou seja, se existirem 
três elementos de forma que �´ � ���� , ���, ���� com � � � � �, e a lista L tiver um 
alto valor de acerto γ, então xn-i pode ser eliminado da lista da seguinte forma: se existe 
um vetor entre xn-j e xn-k, e  xn-i for o estado mais próximo de H e do vetor formado por 
xn-j e xn-k entre todos os próximos estados, então a aderência da trajetória L' deve indicar 
que se o dispositivo sai de xn-k e vai para xn-j ele provavelmente passará por xn-i, o que 
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lhe permitira diminuir um elemento da lista. Caso L tenha um alto valor γ, L só 
precisará ter o valor de H, e o caminho restante será o caminho mais próximo entre a 
primeira posição e a posição H.  

O valor de acerto γ servirá como entrada para a função taxa de aderência: 

� � ��� ! " 1 $ � �% &�'(!� (6) 

onde t é a taxa de aderência, e γ é o valor de acerto. A taxa de aderência, indica a 
pseudo-probabilidade de acerto do próximo estado do usuário móvel. O valor de acerto 
é anexado junto a um vetor de gravidade.  

3.2.2. O Esquema de Mobilidade 

O esquema de mobilidade deve ser armazenado em uma túpla de forma E(L, γ) onde L é 
o esquema de mobilidade disposto em lista e γ é a quantidade de acertos de L. Se L tiver 
posições que estejam muito distantes do vetor principal, então E(L, γ) pode ser 
decomposto e assumir a forma da equação 7. Sendo E' uma lista de esquemas de 
mobilidade. A Figura 3 mostra a forma do modelo composto: 

 )* � �)%�, γ,', )��%���, γ,��',… , )�%��, γ�'� (7) 

 

 
Figura 3: Composição de vetores 

Desta forma é possível descrever a mobilidade de um usuário em uma coleção 
de esquemas de mobilidade, onde cada esquema Ei representa um vetor de gravidade Li 
sujeito a todos os fenômenos descritos sobre vetor de gravidade. 

Dessa forma, mesmo que um único vetor contenha uma grande quantidade de 
estados, se acontecer um erro em algum destes estados, o valor de acerto γ será 
penalizado. Nesse caso, se ocorrer um erro na predição, o valor γ é dividido por dois, e 
se a taxa resultante for menor que um limiar λ, o vetor de gravidade é quebrado. A parte 
do vetor anterior ao erro é mantida até o atual estado, ou seja, do ponto inicial até o 
estado atual, e do estado atual até o estado final.  Uma nova coleção de vetores é 
produzida com um novo vetor de gravidade entre o ponto atual e o ponto final do 
trajeto. 

A idéia é que mesmo com a ocorrência de erros em um determinado estado, o 
EM manterá a tendência de atração pelo vetor de gravidade. Caso o EM continue a se 
mover em estados mais afastados do vetor, há fortes indícios de que o centro de atração 
está sendo substituído, e que o EM está mudando sua trajetória. Neste caso, a rede deve 
criar uma lista paralela de pontos iniciando do ponto de deserção até o ponto de chegada 
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da nova trajetória. O algoritmo de predição neste momento a ser usado deve ser 
modelado por outras técnicas tais como Cadeias Semi-Markovianas, ou outros modelos 
de gravidade. 

 A partir de uma quantidade limite de erros, o valor de acerto γ do vetor de 
gravidade não deve mais ser penalizado, uma vez que podem ocorrer mudanças 
eventuais de caminhos. Quando ocorrem tais mudanças pode-se optar por criar vetores 
paralelos como medida preventiva. Caso o EM surja com outra trajetória, a trajetória de 
menor acerto deve ser descartada. 

 Sendo ε um conjunto de pontos que representa o próximo estado, com ε �
��1, �2 , … , �/�, então o ponto mais provável será aquele em que a distância D e D’ 
forem as menores, onde D é a distância entre o ponto ρi e o centro de atração do vetor, e 
D’ é a distância entre o ponto ρi e o vetor de gravidade, como demonstra a equação 8. 

0� � 123�3�4 �5 " �5 $ 2"�6 $ 23�3�4 �641
723�3�4� $ 1

       %8' 

 Onde �:;:<! será igual a reta tangente do vetor de gravidade, Xa e Ya o ponto de 

atração e, Xo 
e Yo o valor do ponto no próximo estado. 

 Para exemplificar, quando o usuário começa a se locomover, o sistema procura 
na base do perfil de mobilidade para aquele dia, qual será o próximo ponto de 
atratividade, que no caso será o primeiro valor do esquema de mobilidade E' 
mencionado nesta seção. Quando o sistema descobre o próximo ponto de atratividade, 
ele recupera o esquema de mobilidade E' e em seguida utiliza o modelo proposto para 
desenhar o caminho no qual o usuário estará mais propenso a percorrer. O caminho é 
desenhado do ponto de atração onde o usuário está até o ponto de atração onde o usuário 
tem maior chance de ir (H) através do conceito de back track.  

3.2.3. O Método de Composição dos Vetores 

Observado o conceito da técnica proposta, percebe-se que se existir um vetor 
modelando um caminho em linha reta, significa que todos os pontos neste caminho 
podem ser excluídos, ficando apenas o estado onde o terminal móvel irá mudar a sua 
direção. Baseado nesta suposição é possível criar um método para a composição de 
vetores onde é possível estabelecer uma quantidade mínima de estados necessários para 
o armazenamento. 

 Sendo assim, classifica-se um estado como “mudança de direção” se, dado a 
lista de estados �� � ���, ��, ��, os vetores formados por (x2, x1) e (x1,x) possuírem um 

ângulo = > 45°, então x1 é considerado um estado de mudança de direção. Tomando BC 
como a quantidade de estados de mudança de direção, temos a seguinte equação: 

DC � BCEF " 2      %9' 
 Onde DC representa o coeficiente de curvas, BC é a quantidade de curvas 
existente na movimentação dos usuários, e EF é a quantidade total de estados existentes 

XXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 953



  

na movimentação subtraído em duas unidades, por existirem dois estados que não 
podem ser de mudança, neste caso o primeiro estado e o último. A partir da equação 9 é 
possível encontrar a quantidade esperada de pontos a serem armazenados (QEesp), como 
demonstra  equação 10: 

QEesp = TE * CC       (10) 

 Baseado nestes cálculos é possível observar que a quantidade de pontos reais 
armazenados será QEreais ≤ QEesp, uma vez que outros pontos podem ser retirados 
utilizando as regras propostas neste trabalho. 

4. Simulações 

Para avaliar a eficiência desta abordagem, foram feitas 100 simulações com 1000 EM 
em um ambiente controlado contendo 101 células, executando 100 handovers, 
resultando em uma amostragem com distribuição normal. Com a observação da 
normalidade das amostras é possível extrair intervalos de confiança com nível de 
significância de 95%. Foi utilizado para a simulação o framework Discrete-Event 

Modelling and Simulation [Desmoj, 2006], com o propósito de avaliar a taxa de acertos 
com relação à predição de handovers e a quantidade de registros armazenados para a 
representação do caminho de cada EM. Os resultados são comparados com o algoritmo 
proposto em [Liu e Maguire, 1995]. Nesse ambiente de simulação foi utilizado um 
parâmetro modelado por uma distribuição de Poisson representando o grau de repetição 
do movimento, ou seja, a quantidade de acertos γ descrita na seção 3.2.1.  

Para avaliar o modelo proposto integrado com o SMIPv6, é utilizada para a 
modelagem e simulação as Redes de Petri Estocásticas Generalizadas, através da 
ferramenta de modelagem TimeNET versão 4.0 [TimeNet, 2007]. Nas simulações 
estacionárias foi feito uma comparação entre o protocolo MIPv6 padrão e o SMIPv6 
com o modelo proposto incluso. Para avaliar a eficiência de armazenamento do perfil do 
usuário em comparação com o proposto em [Quintero et al., 2006], foi utilizada como 
parâmetro  a quantidade de informações registradas pelo EM durante cinco dias em um 
percurso diário de 50km, variando o tamanho das células em 0,1 km2, 1 km2 e 9 km2. Os 
modelos criados no TimeNet para o MIPv6 é apresentado na Figura 4(a), assim como, o 
modelo proposto na Figura 4(b). Os principais parâmetros adotados como tecnologia, 
diâmetro das células, velocidade e tempo de transição são baseados em [Quintero et al., 
2006] acrescidos de velocidades do usuário com valores de 18, 36, 64, 72, 90 e 108 
Km/h, valores da transição(γ) 3, 4, 6, 8, 10, 20, considerando as tecnologias IEEE 
802.11 e UMTS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelagem do MIPv6 (a) e SMIPv6 (b) 
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5. Análise dos Resultados 

Como resultado dos primeiros testes de armazenamento de perfil de usuário móvel para 
o período de uma semana útil (5 dias), a Figura 5 apresenta que o modelo SMIPv6 
original [Quintero et al., 2006] , já no primeiro kilômetro percorrido, é melhor adaptado 
para tecnologias com células com área maior, no caso 9km2, armazenando 200bytes, 
visto que células com 100m2 ou 1 km2 armazenam 3Kbytes e 400bytes respectivamente.  

 Pode-se também verificar que o modelo proposto é mais eficiente quando o 
usuário possui no mínimo duas áreas de atratividade e percorre mais de 10 km diários,  
assim como, para os que possuem o máximo de 5H, e percorram mais de 20 km diários. 
No caso de um percurso diário de 50 km, a eficiência de armazenamento chega a 400% 
caso o usuário só possua 2H e 100% para o caso de 5H. 

 
Figura 5: Perfil armazenado em 5 dias 

  Para a capacidade de predição, ao analisar a Figura 6(a), verifica-se que o 
modelo proposto possui uma média de acerto crescente superior ao modelo de [Liu e 
Maguire, 1995], chegando a 100% de acerto para os casos em que o usuário possui 
maior regularidade ao utilizar o modelo. Verifica-se também que com a utilização do 
sistema, aumenta o grau de certeza do modelo, e a quantidade de células guardadas para 
predição diminui comparado ao modelo que armazena todas as células percorridas pelo 
usuário, como se verifica na Figura 6(b). 

 

Figura 6 – média de acertos (a) e número de registros (b) 

 Embora os gráficos obtidos demonstrem uma melhora tanto para a o aumento da 
taxa de predição de caminho, como para a diminuição da quantidade de registros 
necessários, apenas os valores não são suficientes para afirmar o grau de eficiência do 
modelo proposto. Para este fim foi elaborado um teste de hipótese sobre os dados 
colhidos para avaliar a existência ou não de diferença de eficiência. 
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O teste utilizado para a análise foi o teste de Wilcoxon [Siegel, 1995] para amostras 
independentes. Na primeira avaliação, testou-se a existência de igualdade entre a 
mediana da taxa de acerto dos dois métodos:  H0: M1-M2=0; Ha: M1-M2<0. 

 Com H0 sendo a hipótese nula, Ha como a hipótese alternativa, e M1 e M2 sendo 
as medianas do método proposto e o método proposto por [Liu e Maguire, 1995]. Com 
um grau de confiança de 95%, encontrou-se o valor de Z = 1,25641, valor este que está 
dentro da região de aceitação, o que indica que não rejeita-se a hipótese nula H0 sobre a 
igualdade das medianas. O resultado obtido por este teste de hipótese demonstra que o 
modelo possui uma taxa de acerto em predição de caminho comparável ao método 
proposto por [Liu e Maguire, 1995]. 

 O segundo Teste realizado levou em consideração a quantidade de registros 
armazenados necessários para montar a movimentação do usuário. Neste teste temos as 
seguintes hipóteses: H0: M1-M2=0; Ha: M1-M2<0. 

 Onde H0 representa a hipótese de que os dois métodos armazenam a mesma 
quantidade de registros para descrever a movimentação do usuário, e Ha representa a 
hipótese de que o método proposto por este trabalho necessita de uma quantidade menor 
de registros. Com um grau de confiança de 95%, encontrou-se o valor de Z = -2.179, 
valor que está fora da região de aceitação, o que permite rejeitar a hipótese nula, 
mostrando que o método proposto necessita de uma quantidade menor de registros. 

 Um teste de hipótese de Wilcoxon para amostras pareadas foi realizado para 
estimar a diferença entre as medianas, e obteve-se o resultado de -33,29, o que permite 
observar que este modelo necessitou de uma quantidade média aproximada de 33,29 
registros a menos que o método de [Liu e Maguire, 1995]. 

 A Figura 7 demonstra que, utilizando o SMIPv6 com o modelo de mobilidade e 
com o método de predição de caminho proposto, obtém-se um atraso menor em relação 
ao MIPv6. Este aumenta o atraso em até 11 vezes para a velocidade média de 90Km/h.  

 
Figura 7: Relação atraso por velocidade em redes 802.11 (a) e UMTS (b) 

Se for considerado que o usuário passa um período de 1000 segundos em 
deslocamento e conectado à rede de acesso, é possível observar que o MIPv6 consegue 
gerar atraso abaixo de 5% (50s do tempo total) quando o usuário está trafegando a uma 
velocidade média de 18Km/h. Acima desta velocidade o atraso total pode chegar a 32% 
(320s do tempo total). Por outro lado, o SMIPv6, utilizando o método de predição de 
caminhos proposto juntamente com o modelo de mobilidade, permite um atraso sempre 
abaixo de 5% (menor do que 50s do tempo total) mesmo em um ambiente com células 
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de pequeno diâmetro, como as células IEEE802.11, onde em baixa velocidade o atraso é 
cerca de 0,48% (4,8s do tempo total), e em alta velocidade chega a 3,24% (32,4s do 
tempo total). 

6. Conclusões 

Neste trabalho foi proposto um modelo eficiente para criação e armazenamento de 
perfis de mobilidade e predição de caminho para uma arquitetura centrada no usuário 
com padrão de comportamento. Este modelo foi adicionado ao protocolo SMIPv6, 
resultando em uma eficiência de 100% no armazenamento de perfil do usuário, assim 
como, no percentual de acertos na predição do caminho. Quanto ao atraso no handover 
vertical, verificou-se a diminuição de no mínino 27% para o pior cenário, que possui 
velocidades médias de 18km/h na tecnologia IEEE802.11. Dessa forma, verifica-se que 
o modelo permite uma melhor transparência de handover vertical, contribuindo para os 
desafios da Internet do Futuro. 

 Como trabalho futuro pretende-se desenvolver uma técnica de seleção de redes 
que utilize o modelo proposto em conjunto com a qualidade de experiência do usuário 
(QoE). 
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Resumo. Este artigo apresenta um método para obter topologias sintéticas da
Internet no ńıvel dos sistemas autônomos a partir de amostragem aleatória
do grafo original. A abordagem mais comum para a geração de topologias
sint́eticasé construir um grafo a partir de modelos da topologia real. No en-
tanto, a complexidade das interações que produzem a topologia realé dif́ıcil
de ser captada pelos modelos. Além disso, devidòa evoluç̃ao da rede, os mo-
delos precisam ser continuamente atualizados. A abordagem de redução do
grafo elimina a necessidade de construir modelos da topologia. Os resulta-
dos indicam que reduções de at́e 80% no grafo original preservam suas carac-
teŕısticas. Os resultados são comparados com ḿetodos similares encontrados
na literatura e com grafos gerados por geradores sintéticos.

Abstract. In this paper, we present a method to generate synthetic graphs that
mimics the Internet topology at the autonomous systems level based on ran-
dom sampling of the original graph. The most common approach to obtain a
synthetic topology is to build a graph based on models of the real topology.
However, the complexity of interactions that produce the real topology is dif-
ficult to be reproduced through models. Moreover, due to the evolution of the
network, the models must be continually updated. The approach of graph mi-
noring eliminates the need of building models of the topology. The results show
that reductions of up to 80% in the original graph preserve their characteristics.
The results are compared to similar methods and also to synthetic graphs from
topology generators.

1. Introdução

A construç̃ao de topologias sintéticas similares̀a topologia dos sistemas autônomos da
Internet para uso em simulações e estudos ainda encontra vários problemas. Geradores
de topologias sintéticas, baseados em estudos e modelagem de caracterı́sticas da topolo-
gia real, s̃ao usados rotineiramente para este fim. No entanto, a topologia realé com-
plexa, e capturar e reproduzir simultaneamente várias de suas caracterı́sticasé um proble-
ma ñao resolvido [Tangmunarunkit et al. 2002, Chang et al. 2004, Alderson et al. 2005,
Oliveira et al. 2007]. A dificuldade da tarefaé reforçada pelo fato de que a topologia está
sempre em evolução e, portanto, os modelos precisam ser continuamente atualizados.

Os geradores de topologias sintéticas constr̃oem grafos similares̀a topologia real
a partir de um grafo vazio, adicionando progressivamente vértices e arestas, até obterem
um grafo do tamanho desejado pelo usuário. A construç̃ao do grafoé guiada por
modelos mateḿaticos e estatı́sticos definidos em cada gerador [Winick and Jamin 2002,
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Mahadevan et al. 2006a, Maciel and Murta 2008]. Em geral, o tamanho do grafo, repre-
sentado pelo ńumero de v́ertices,́e o principal par̂ametro de entrada do gerador.

Um grafo sint́etico da topologia deve apresentar pelo menos duas caracterı́sticas:
deve ser pequeno e suas métricas precisam ser similaresàs ḿetricas observadas na topolo-
gia real. A similaridadée essencial para que o grafo sintético possa efetivamente repre-
sentar a Internet nos experimentos, o que contribuirá para a confiabilidade dos resultados.
O tamanho reduzidóe importante em experimentos cujo tempo para finalização depende
do tamanho da rede utilizada nos testes. A função de complexidade de tempo pode ser
quadŕatica ou ćubica em relaç̃ao ao ńumero de nodos na rede, o que indica a necessidade
de redes menores.

Recentemente, uma nova abordagem para a construção de grafos sintéticos
foi proposta no contexto da topologia da Internet [Krishnamurthy et al. 2005,
Krishnamurthy et al. 2007]. Esta abordagemé baseada no conceito de minoração ou
reduç̃ao de grafos [Robertson and Seymour 1985, Lovász 2006], e consiste em aplicar
operaç̃oes de eliminaç̃ao e/ou contraç̃ao de v́ertices e arestas em variadas combinações
para gerar grafos reduzidos da topologia original. No contexto do presente trabalho, as
operaç̃oes de eliminaç̃ao e contraç̃ao visam reduzir o grafo preservando as suas principais
caracteŕısticas. O objetivóe obter o menor grafo possı́vel que preserve as caracterı́sticas
da topologia real.

A construç̃ao de topologias sintéticas por reduç̃ao de grafos é par-
ticularmente interessante porque elimina a necessidade de produzir modelos
que representem as caracterı́sticas da topologia. A produção de modelos de
topologias é uma tarefa complexa [Mahadevan et al. 2006b, Oliveira et al. 2007,
Latapy and Magnien 2008, Alves and Murta 2008]. Estudos mostram que os geradores
de topologias da Internet mais avançados não s̃ao capazes de capturar alguns aspectos
da topologia, o que revela a complexidade do grafo dos sistemas autônomos da Inter-
net [Winick and Jamin 2002, Mahadevan et al. 2006a, Maciel and Murta 2008]. A abor-
dagem de redução do grafo da topologia real elimina a complexa etapa de modelagem
da topologia real para cada métrica do grafo e posterior composição destes modelos nos
geradores de topologias sintéticas. A construç̃ao de topologias sintéticas por reduç̃ao de
grafos requer que sejam definidas estratégias para excluir v́ertices e arestas a partir do
grafo real. Uma vez definidas estas estratégias, a reduç̃ao consiste em aplicá-las ao grafo
original. Portanto, o custo da soluçãoé menor.

Al ém disso, os modelos utilizados nos geradores de topologias sintéticas requerem
atualizaç̃ao frequente para refletir a situação mais recente do sistema real. Assim, outra
vantagem importante dos métodos de redução é a facilidade de gerar grafos reduzidos
que refletem a topologia mais recente pois, para isso, basta coletar um grafo recente da
topologia da Internet, disponı́vel diariamente na Web [IRL 2009], e aplicar os métodos de
reduç̃ao, para obter imediatamente uma topologia sintética similar.

Seguindo as primeiras propostas para produzir grafos sintéticos da topologia dos
sistemas autônomos a partir do ḿetodo de reduç̃ao de grafos [Krishnamurthy et al. 2005,
Krishnamurthy et al. 2007], este artigo apresenta um novo método para redução do grafo
da topologia real. Este ḿetodo, denominado ḿetodo hist́orico, consiste em reduzir
o grafo da topologia real considerando a ordem histórica de numeraç̃ao dos sistemas
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aut̂onomos, que s̃ao os v́ertices do grafo que representa a topologia. Este métodoé fun-
damentado no modelo de conexão preferencial (preferential attachment) [Barabási 2002,
Newman et al. 2006].

A numeraç̃ao dos sistemas autônomos agrega um contexto histórico que revela a
import̂ancia espećıfica de cada v́ertice na evoluç̃ao do padr̃ao de conectividade da rede,
em funç̃ao de seu ńumero. O ḿetodo hist́orico é projetado para considerar este contexto
histórico e o respectivo papel de cada vértice na rede ao fazer as escolhas dos vértices a
serem retirados, com o objetivo de preservar as caracterı́sticas da topologia real no grafo
da topologia reduzida.

Os resultados apresentados neste artigo indicam que o método proposto apresenta
melhores resultados do que o melhor método encontrado nas tentativas anteriores. Uti-
lizando o ḿetodo hist́orico, podemos obter topologias sintéticas similares̀a topologia
real dos sistemas autônomos, reduzindo o grafo real em até 80% do seu tamanho. Os
resultados anteriores produziram reduções de 70%. Aĺem disso, nossos experimentos in-
cluem um ńumero maior de ḿetricas para comparação das topologias e nossos critérios de
comparaç̃ao s̃ao mais rigorosos. O ḿetodo proposto foi comparado também com grafos
produzidos por topologias sintéticas.

Este artigo está organizado em seis seções. A pŕoxima seç̃ao apresenta os tra-
balhos relacionados. A Seção 3 descreve a topologia real utilizada neste trabalho, bem
como as ḿetricas utilizadas para comparar os grafos real, reduzido e os grafos sintéticos
gerados. A Seç̃ao 4 apresenta o ḿetodo proposto para redução da topologia e os demais
métodos utilizados para comparação. A Seç̃ao 5 apresenta e discute os resultados e a
última seç̃ao conclui o trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

A topologia dos sistemas autônomos é um aspecto estrutural fundamental da rede
mundial. A caracterizaç̃ao desta topologia e sua reprodução em escala menor
são essenciais no estudo de vários aspectos da Internet [Tangmunarunkit et al. 2002,
Bu and Towsley 2002, Chang et al. 2004]. A topologia dos sistemas autônomos é
modelada por um grafo não dirigido cujos nodos são os sistemas autônomos e
as arestas são as conex̃oes ĺogicas entre eles. Para gerar topologias sintéticas
para experimentos e simulações, v́arios geradores de topologias foram projeta-
dos, dentre eles o Inet [Winick and Jamin 2002], o Brite [Medina et al. 2001] e o
NIT [Maciel and Murta 2008].

Estes geradores constrõem a topologia a partir de um grafo vazio, no
qual s̃ao adicionados v́ertices e arestas, seguindo modelos especı́ficos em cada
gerador. Estes modelos tentam reproduzir vários aspectos da topologia. A
produç̃ao destes modelos requer caracterização sisteḿatica da topologia real. Ape-
sar dos intensos esforços de caracterização e modelagem da topologia, os
geradores ainda não reproduzem nas topologias sintéticas v́arios aspectos da
topologia real [Alderson et al. 2005, Mahadevan et al. 2006b, Mahadevan et al. 2006a,
Oliveira et al. 2007, Latapy and Magnien 2008].

Uma nova abordagem para produzir topologias sintéticas foi proposta
em [Krishnamurthy et al. 2005, Krishnamurthy et al. 2007]. A ideiaé gerar uma topolo-
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gia sint́etica reduzindo por amostragem o grafo da topologia original. Os métodos uti-
lizados para a redução do grafo foram (i) retiradas aleatórias de v́ertices e arestas, (ii)
contraç̃oes de v́ertices adjacentes e (iii) exploração do grafo com busca em largura e em
profundidade. Os grafos reduzidos foram analisados considerando-se a distribuição dos
graus dos v́ertices, o grau ḿedio, o desvio padrão do grau e a análise espectral. Dentre os
métodos de redução avaliados pelos autores, o método h́ıbrido 0.8 foi o que apresentou
os melhores resultados. Este métodoé uma combinaç̃ao de dois ḿetodos de remoção de
arestas, em proporções de 20% e 80%.

Este artigo se diferencia dos trabalhos anteriores citados acima pois propõe um
novo ḿetodo para fazer a redução do grafo. Este novo ḿetodo faz uma amostragem mais
criteriosa dos v́ertices a serem retirados, tentando preservar as caracterı́sticas da rede.
Esta amostragem considera a ordem histórica de numeraç̃ao dos sistemas autônomos,
bem como o modelo de conexão preferencial, que explica a distribuição dos graus dos
nodos na topologia da Internet, da Web e em várias redes complexas [Barabási 2002,
Newman et al. 2006].

Outra diferença importante do nosso artigo em relação aos trabalhos anteri-
ores [Krishnamurthy et al. 2005, Krishnamurthy et al. 2007] refere-seà maneira de veri-
ficar a similaridade entre as topologias real e reduzida. No nosso caso, comparamos as
topologias reduzidas com a topologia real a partir da qual as topologias reduzidas foram
obtidas. A comparaç̃aoé feita por meio de ḿetricas de grafos. Nos trabalhos citados, os
autores comparam as topologias sintéticas com uma topologia real antiga, que apresente
o mesmo ńumero de v́ertices da topologia sintética gerada. Devidòa grande evoluç̃ao da
rede nośultimos anos [Alves and Murta 2008], nós entendemos que esta comparação ñao
é interessante pois, ao utilizar o grafo reduzido, o usuário estaŕa fazendo testes com uma
topologia cujas caracterı́sticas s̃ao similares a uma instância da Internet do passado, e não
à topologia atual da Internet.

3. A Topologia Real e Ḿetricas de Ańalise de Grafos

Os dados da topologia real dos sistemas autonômos da Internet utilizados neste estudo
foram gerados peloInternet Research Laboratoryda UCLA [IRL 2009]. Esta base de da-
dos da topologia, denominada IRL nesse trabalho, foi escolhida por ser bastante completa,
uma vez que a coleta de dadosé feita em diversas fontes [Zhang et al. 2005]. Além disso,
a atualizaç̃aoé díaria e a base de dados fica disponı́vel na Web. As topologias analisadas
neste trabalho foram coletadas em março e outubro de 2009.

A numeraç̃ao dos sistemas autônomośe conhecida como ASN (Autonomous Sys-
tem Number) e segue padrões do IETF (Internet Engineering Task Force) [IETF 2009].
Os ńumeros s̃ao atribúıdos por organizaç̃oes de alocaç̃ao e registros de endereços Inter-
net, em ordem de solicitação. Assim, os sistemas autônomos mais antigos têm ńumeros
menores. A numeração segue majoritariamente a notação ASPLAIN, em que o ASŃe
um ńumero inteiro positivo. Dados recentes indicam que já foram criados cerca de 40.000
sistemas autônomos, dos cerca de 65.500 disponı́veis. O grafo coletado em 1 de março
de 2009 apresentou 38.740 vértices e 233.942 arestas.

As métricas utilizadas para avaliar e comparar as topologias reais, reduzidas e
sint́eticas s̃ao as seguintes: estatı́sticas e distribuiç̃ao dos graus dos vértices, estatı́sticas
da dist̂ancia entre pares de vértices, coeficiente de agrupamento e análise espectral.
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O graug(v) de um v́erticev é definido como o ńumero de arestas que incidem
sobre ele. O grau ḿedio de um grafóe a ḿedia dos graus de todos seus vértices. A
distribuiç̃ao dos graus dos vérticeśe considerada uma propriedade estrutural caracterı́stica
da topologia da Internet e segue uma lei de potência [Faloutsos et al. 1999], o que indica
grande variabilidade nos graus e revela a propriedade “livre de escala” [Barabási 2002,
Pastor-Satorras and Vespignani 2004, Newman et al. 2006].

A distância entre dois v́ertices de um grafo conectadoé o comprimento, em
número de arestas, do menor caminho entre eles. A distância ḿedia do grafoé a
média das dist̂ancias entre todos os pares de vértices. A dist̂ancia é outra ḿetrica
caracteŕıstica da topologia e está relacionadàa lat̂encia da rede e ao desempenho
dos acessos e operações [Leskovec et al. 2007]. A pequena distância observada na
topologia da Internet caracteriza a propriedade conhecida comosmall world, que in-
dica que pares de vértices est̃ao conectados por caminhos bem curtos [Barabási 2002,
Pastor-Satorras and Vespignani 2004, Newman et al. 2006].

O coeficiente de agrupamento de um vértice quantifica a conectividade de seus
vizinhos, istoé, qũao longe est̃ao os vizinhos de formar um subgrafo completo (clique).
O coeficiente de agrupamentoc(v) de um v́ertice v é a proporç̃ao entre o ńumero de
conex̃oes observadas entre os vizinhos dev e o ńumero ḿaximo posśıvel de conex̃oes.
O número ḿaximo de conex̃oes entre vizinhos dev é dado porg(v) ∗ (g(v) − 1)/2. O
coeficiente de agrupamentoé dado por:

c(v) =
2|ENv|

g(v) ∗ (g(v) − 1)

em que|ENv| é o ńumero de conex̃oes entre os vizinhos dev e g(v) é o grau do v́ertice.
O coeficiente de agrupamento globalé a ḿedia dos coeficientes de agrupamento de todos
os v́ertices de um grafo.

A análise espectral de matrizes examina os autovalores e autovetores cal-
culados das matrizes de adjacências normalizadas dos grafos. Os maiores auto-
valores e seus correspondentes autovetores representam propriedades estruturais da
rede [Gkantsidis et al. 2003]. A análise espectral captura aspectos da hierarquia dos no-
dos da rede e do agrupamento entre os nodos. Portanto,é tamb́em uma medida dos
agrupamentos observados em uma rede. Estudos anteriores indicam que os resultados da
ańalise espectral da topologia dos sistemas autônomos s̃ao pouco alterados com o cresci-
mento da rede [Gkantsidis et al. 2003, Vukadinovic et al. 2001].

4. Métodos de Reduç̃ao da Topologia
A reduç̃ao ou minoraç̃ao de grafos da topologia da Internet, no contexto deste trabalho,
tem como objetivo gerar topologias sintéticas menores, reduzidas a partir do grafo origi-
nal, preservando suas caracterı́sticas. Os ḿetodos de redução s̃ao baseados no mecanismo
de sorteio e exclusão de v́ertices e/ou arestas. A escolha do elemento a ser retirado -
vértice ou aresta - e a forma de sorteio deste elementoé o que diferencia os diversos
métodos aplicados. As entradas de dados desses métodos s̃ao o grafoG(V,E), com |V |
vértices e|E| arestas, obtido da topologia real, e o percentualp de v́ertices ou arestas a
ser exclúıdo. Os ḿetodos s̃ao aplicados a esta entrada, reduzindo o tamanho do grafo até
o tamanho desejado.
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Cada remoç̃ao de v́ertice ou aresta pode gerar componentes separados no grafo,
tornando-o um grafo ñao conectado. Uma remoção de v́ertice tem como consequência a
remoç̃ao de todas as arestas que o conectam a outros vértices. Assim, pode ser o caso de
um ou mais destes vértices tornarem-se desconectados do maior componente. Portanto,
uma remoç̃ao de v́ertice ou de aresta pode implicar na remoção de mais v́ertices e arestas.
Em conseqûencia, aṕos cada procedimento de remoção, s̃ao executados algoritmos de
busca em grafos para identificar seus componentes e filtrar o maior componente, que
seŕa a entrada para a execução da pŕoxima retirada. Nesta etapa, o maior componente
é mantido e as estatı́sticas de retirada são atualizadas. A execução prossegue até que o
maior componente tenha alcançado o maior valor menor ou igual ao percentualp dado na
entrada de dados. Cada método de reduç̃ao aplicado neste trabalhoé descrito a seguir.

Remoç̃ao de v́ertices Consiste na redução do grafo por remoção aleat́oria do percentual
desejado de v́ertices. Todos os v́ertices t̂em a mesma probabilidade de serem sorteados.
As arestas adjacentes a cada vértice sorteado são tamb́em exclúıdas do grafo. Como a
distribuiç̃ao dos grauśe muito varíavel, o ńumero de arestas removidas a cada exclusão
de v́erticeé tamb́em varíavel.

Remoç̃ao de arestas Consiste na redução do grafo por remoção aleat́oria do percentual
desejado de arestas. A escolha da aresta a ser removidaé feita a partir de um v́ertice,
da seguinte forma: um vértice é sorteado e, dentre as arestas que nele incidem, umaé
sorteada e excluı́da. Os v́ertices e arestas são selecionados por escolha uniforme, istoé,
todos t̂em a mesma probabilidade de serem escolhidos.

Remoç̃ao de arestas simples Consiste na redução do grafo por remoção aleat́oria do
percentual desejado de arestas. As arestas são numeradas e umáe sorteada. Todas as
arestas t̂em a mesma probabilidade de serem sorteadas. Este métodoé computacional-
mente mais caro do que o método de reduç̃ao de arestas pois, se a numeração de arestas
nãoé alterada, pode ser necessário realizar v́arios sorteios até que se encontre uma aresta
ainda ñao retirada.

Remoç̃ao h́ıbrida Neste ḿetodo, o objetivoé obter um grafo com um certo per-
centual do ńumero de v́ertices do grafo original; porém, as remoç̃oes s̃ao baseadas em
arestas. Portanto, consiste na redução do grafo por exclusão aleat́oria de arestas até
que seja alcançada a redução desejada no número de v́ertices. A exclus̃ao de arestas
é feita com uma composição da aplicaç̃ao dos ḿetodos remoç̃ao de arestas e remoção
de arestas simples (descritos acima). Aplica-se a remoção de arestas com probabili-
dadew e a remoç̃ao de arestas simples com probabilidade1 − w. Este ḿetodo, des-
crito em [Krishnamurthy et al. 2007], foi o que apresentou o melhor resultado naquele
trabalho, o que nos motivou a incluı́-lo em nossos testes para comparação. Utilizando o
método h́ıbrido comw = 0.8 foi posśıvel reduzir o grafo original em até 70% mantendo
suas principais propriedades [Krishnamurthy et al. 2007].
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Figura 1. Grau m édio a cada sequ ência de mil v értices na topologia real

Remoç̃ao histórica O método consiste em excluir vértices da topologia real, até o limite
indicado na entrada. No entanto, a escolha do vértice a ser removido leva em consideração
a seqûencia hist́orica dos registros dos sistemas autônomos. Os sistemas autônomos
são numerados sequencialmente, sendo que os mais antigos possuem numeração menor.
Vértices mais antigos e mais recentes têm import̂ancia distinta na rede e o objetivo da
remoç̃ao hist́oricaé preservar parte destes vértices na mesma proporção que s̃ao observa-
dos na rede original.

O método de remoç̃ao hist́orica considera que o crescimento da rede segue o mo-
delo de conex̃ao preferencial [Barab́asi 2002, Newman et al. 2006], composto por dois
componentes: o crescimento contı́nuo da rede e a preferência por estabelecer conexões
com os v́ertices mais conectados. Os vértices ganham novas conexões na proporç̃ao do
número de conex̃oes que j́a t̂em. Assim, os v́ertices antigos s̃ao mais conectados e os mais
recentes apresentam grau menor.

A relaç̃ao entre o ńumero do v́ertice e seu grau, que evidencia o modelo de
conex̃ao preferencial,́e apresentada no gráfico da Figura 1. Este gráfico mostra, para
a topologia real coletada em março de 2009, o grau médio de conjuntos de mil vértices
contados sequencialmente de acordo com o ASN. Observamos que os vértices com menor
número apresentam grau significativamente maior do que os vértices atribúıdos mais re-
centemente, que são os de numeração maior. A curva contı́nua apresenta um ajuste feito
no Matlab para o conjunto de pontos.

O método de remoç̃ao hist́orica procura preservar, no grafo reduzido, vértices
novos e antigos em igual proporção, com o objetivo de preservar as caracterı́sticas da rede
original no grafo minorado. Na implementação deste ḿetodo, os v́ertices s̃ao conside-
rados em seqûencias den elementos, seguindo a ordem crescente da numeração ASN.
Um vértice de cada sequênciaé removido por etapa. Por exemplo, para excluir 10%
dos v́ertices, a remoç̃ao hist́orica sorteia um em cada sequência de dez v́ertices, istóe,
um vérticeé sorteado e excluı́do entre os dez primeiros da lista, mais umé sorteado na
segunda dezena, e assim sucessivamente. O mesmo número de v́erticesé retirado em
toda a faixa de v́ertices da rede. Assim, esperamos manter as principais caracterı́sticas da
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topologia original pois estamos eliminando vértices em igual proporç̃ao ao longo de toda
a extens̃ao de numeraç̃ao dos v́ertices da rede.

5. Resultados

Esta seç̃ao apresenta e discute os resultados da aplicação dos ḿetodos descritos em
inst̂ancias da topologia real. Foram testadas duas topologias reais, coletadas nos dias
1 de março e 1 de setembro de 2009. Os resultados obtidos são muito similares e, devido
à restriç̃ao de espaço, apresentamos somente os resultados para a topologia coletada em
março de 2009. Para verificar a estabilidade dos métodos em relaç̃ao ao procedimento
aleat́orio, os experimentos foram reproduzidos com pelo menos três dezenas de sementes
diferentes. Os resultados indicaram que os métodos s̃ao robustos̀a escolha da semente, o
queé consistente com os resultados da literatura [Krishnamurthy et al. 2007].

As reduç̃oes foram feitas retirando-se o percentual definido de vértices ou arestas
do grafo, de acordo com o objetivo de cada método. Este valor variou de 10% a 90% do
número inicial presente. Aṕos a aplicaç̃ao de cada ḿetodo, analisamos os grafos obtidos,
aplicando algoritmos para estimar as métricas descritas na Seção 3. Analisamos também
o tamanho final do grafo reduzido e a proporção de v́ertices e arestas. Os métodos de
reduç̃ao aplicados ao grafo da topologia real foram os seguintes: remoção de v́ertices,
remoç̃ao de arestas, remoção h́ıbrida 0.8, remoç̃ao hibŕıda 0.5 e remoç̃ao hist́orica. Os
resultados da aplicação dos ḿetodos s̃ao apresentados a seguir. Foram feitas também
comparaç̃oes com topologias sintéticas geradas pelo gerador NIT, que são apresentadas
na seç̃ao 5.2.

5.1. Análise dos Grafos Reduzidos

Os gŕaficos apresentados a seguir descrevem o comportamento das métricas selecionadas
em funç̃ao do grau da redução, para os ḿetodos citados. Em todos os gráficos, a topologia
real é a topologia que aparece com 0% de redução, queé a entrada de dados para os
métodos de redução. O valor de cada ḿetrica da topologia realé o que deve ser preservado
nas reduç̃oes, exceto, obviamente, o tamanho do grafo.

A primeira ańalise da reduç̃ao tem o objetivo de estudar o perfil dos grafos re-
duzidos formados, em relaçãoà sua composiç̃ao,à medida em que o grafóe reduzido. O
gráfico apresentado na Figura 2 mostra os percentuais de arestas e vértices retirados em
cada ḿetodo. Observamos que os métodos, exceto o ḿetodo de reduç̃ao de arestas, ex-
perimentam maior redução de v́ertices do que de arestas. Por exemplo, para uma redução
de 60% dos v́ertices, h́a uma reduç̃ao entre 70% e 80% das arestas. O método de reduç̃ao
de arestas apresenta perfil claramente diferente dos demais.

A Tabela 1 apresenta o número de v́ertices e arestas na topologia real, o cálculo
de 20% deste valor, para comparação com as reduç̃oes de 80%, e o tamanho dos grafos
produzidos por cada ḿetodo aṕos reduç̃ao de 80%. Observamos que o número de v́ertices
na reduç̃ao finalé bastante próximo para todos os ḿetodos, exceto remoção de arestas.
No método remoç̃ao de arestas, a redução é feita sobre as arestas, e podemos observar
que o ńumero de arestas final deste métodoé pŕoximo ao valor de 20% do número de
arestas do grafo original. Para os demais métodos, observa-se uma variação maior quanto
ao ńumero de arestas.
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Figura 2. Composiç ão dos grafos reduzidos: percentual de v értices e arestas
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Tabela 1. Tamanho do grafo original e ap ós reduç ões de 80% em cada m étodo
Grafo Vértices Arestas
Original 38.740 233.942
20% do original 7.748 46.789
Hı́brida 0.5 7.747 20.405
Hı́brida 0.8 7.748 31.478
Histórica 7.739 18.633
Vértices 7.722 21.142
Arestas 1.327 46.776

A seguir analisamos o efeito das reduções nos graus dos vértices. O gŕaficoà es-
querda da Figura 3 apresenta a relação entre o grau ḿedio e o percentual reduzido. Os
métodos reduç̃ao de v́ertices e hist́orico apresentam queda linear do grau médio, diferente-
mente dos ḿetodos h́ıbridos. Observa-se que a redução h́ıbrida 0.8 se difere das demais e
mant́em maior grau para reduções maiores que 30%. O grau médio obtido pelo ḿetodo de
reduç̃ao de arestaśe crescente e se distancia largamente dos demais valores encontrados,
por isso ñao foi inclúıdo no gŕafico.

A métrica expoente do graúe definida como a inclinação dos pontos no gráfico da
freqûencia dos graus, plotado em escala logarı́tmica em ambos os eixos. Este expoenteé o
par̂ametro da funç̃ao de distribuiç̃ao dos graus dos vértices, que segue uma lei de potência.
O gŕafico da freqûencia dos graus foi feito para cada topologia gerada, a inclinação da
curva foi anotada ée apresentada no gráfico à direita da Figura 3. Observamos que o
método hist́orico mant́em o valor desta ḿetrica aproximadamente constante em relação
ao grafo original (0%) até a reduç̃ao de 80%. O ḿetodo de reduç̃ao de v́ertices apresenta
alguns pontos em comum com o histórico mas diverge para reduções maiores. Os demais
métodos divergem quanto ao valor desta métrica especialmente para reduções acima de
50%.

A distância entre pares de vérticesé caracteŕıstica essencial nas topologias. A
ańalise desta ḿetricaé apresentada nos gráficos da Figura 4. O gráficoà esquerda apre-
senta a dist̂ancia ḿedia calculada para as diversas topologias,à medida que s̃ao reduzi-
das. Observamos que o método hist́orico é o que melhor preserva a distância ḿedia para
reduç̃oes de at́e 80%. O aumento significativo da distância ḿedia nas reduç̃oes acima de
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Figura 3. Grau m édio (esq) e expoente do grau (dir) nas topologias.

80% deve-sèa retirada de um AS especı́fico, queé o mais conectado. Como a rede já
est́a bem reduzida, o impactóe maior, e representa uma situação de pior caso. O ḿetodo
de reduç̃ao de arestas apresenta um decréscimo significativo na distância ḿedia enquanto
os demais ḿetodos geram topologias com distâncias ḿedias cada vez maiores. O gráfico
à direita da mesma Figura apresenta a maior distância observada em cada topologia. O
método de reduç̃ao de v́ertices apresenta maior estabilidade nesta métrica, seguido pela
reduç̃ao hist́orica. Os demais ḿetodos divergiram mais em relaçãoà topologia original.

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 5.5

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

D
is

tâ
nc

ia
 m

éd
ia

Percentual reduzido (%)

Distância Média

Híbrido 0.8
Híbrido 0.5

Histórico
Vértices
Arestas

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

D
is

tâ
nc

ia

Percentual reduzido (%)

Maior Distância

Híbrido 0.8
Híbrido 0.5

Histórico
Vértices
Arestas

Figura 4. Impacto nas estatı́sticas de dist ância: dist ância m édia (esq) e maior
diat ância (dir)

O coeficiente de agrupamento quantifica a formação de agrupamentos no grafo. A
Figura 5 apresenta o coeficiente de agrupamento médio de acordo com o percentual re-
duzido. Observamos que os métodos hist́orico e reduç̃ao por arestas são os que preservam
melhor o grau de agrupamento da rede real, apresentando poucas variações para reduç̃oes
de at́e 80%. Os ḿetodos h́ıbridos alteram significativamente o coeficiente de agrupa-
mento em suas reduções, produzindo coeficientes menores, ou seja, grafos com padrões
de conectividade significativamente diferentes.

Os resultados da análise espectral são apresentados a seguir. Estes resultados são
apresentados de maneira diferente dos anteriores. A análise espectral foi feita para os
grafos da topologia real e para os grafos reduzidos pelos métodos testados, com reduções
de 70% e 80%. Estes resultados são apresentados na Figura 6. O gráfico à esquerda
apresenta os resultados para as reduções de 70% e para a topologia original. O gráfico
à direita apresenta os resultados para as reduções de 80% e inclui também a topologia
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Figura 5. Coeficiente de agrupamento dos grafos reduzidos.

original. Observamos nos dois casos que tanto o método h́ıbrido 0.8 quanto o ḿetodo de
reduç̃ao de arestas se afastam do resultado da topologia real. As reduções hist́orica e de
vértices acompanham a topologia original nos grafos avaliados.
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Figura 6. An álise espectral para a matriz da Internet e grafos reduzidos.

Uma ańalise conjunta dos resultados indica que os métodos remoç̃ao de arestas
e remoç̃ao h́ıbrida 0.5 apresentam os resultados mais distantes do objetivo, divergindo
dos valores da topologia real em várias ḿetricas. O ḿetodo remoç̃ao de v́ertices ñao faz
uma aproximaç̃ao t̃ao boa quanto o ḿetodo hist́orico para as ḿetricas expoente do grau
e coeficiente de agrupamento. O método remoç̃ao h́ıbrida 0.8, embora preserve um grau
médio maior nos grafos reduzidos, apresenta resultados ruins para as métricas expoente do
grau, dist̂ancia ḿedia, coeficiente de agrupamento e análise espectral. O ḿetodo hist́orico
apresenta os melhores resultados no conjunto de métricas, sendo o que mais preserva as
caracteŕısticas da topologia original.

5.2. Comparaç̃ao com Topologias Sint́eticas

Esta seç̃ao apresenta uma comparação dos grafos reduzidos pelos métodos testados na
seç̃ao anterior, com grafos sintéticos de mesmo tamanho gerados pelo gerador de topolo-
gias sint́eticas NIT [Maciel and Murta 2008]. O experimento ocorreu da seguinte forma:
geramos topologias NIT de tamanho similar aos grafos reduzidos e avaliamos os grafos
gerados por construção (NIT) e por reduç̃ao, utilizando as mesmas métricas.
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A Figura 7 apresenta os resultados das métricas dist̂ancia ḿedia e expoente dos
graus. Observa-se que a remoção hist́orica preserva melhor os valores observados na rede
real (reduç̃ao 0%). A topologia sintética NIT e a remoç̃ao h́ıbrida 0.8 ñao preservam estes
valores.
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Figura 7. Comparaç ão com topologia NIT: dist ância m édia (esq) e expoente do
grau (dir).

A Figura 8 apresenta no gráfico à esquerda o resultado da métrica coeficiente de
agrupamento. Da mesma forma, observamos que remoção hist́orica preserva melhor os
valores da topologia original (redução 0%). O gŕafico à direita da mesma figura apre-
senta os resultados da análise espectral. Novamente, a remoção hist́orica apresenta uma
similaridade maior com os resultados da topologia real (curva Internet no gráfico).
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6. Conclus̃oes

Este artigo apresentou um novo método para geração de topologias reduzidas da Internet.
Estas topologias são úteis em simulaç̃oes e pesquisas naárea de redes de computadores.
O método apresentado, denominado remoção hist́orica, tem o objetivo de preservar as
caracteŕısticas da rede original. O ḿetodo proposto apresentou, nos testes realizados,
resultados melhores do que os demais métodos testados, incluindo o melhor método de-
scrito na literatura, a remoção h́ıbrida 0.8. Aĺem disso, alcançamos reduções de at́e 80%,
em comparaç̃ao com 70% dos trabalhos anteriores.
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O método de remoç̃ao hist́orica permite gerar rapidamente uma topologia
reduzida, a partir de uma instância da topologia dos sistemas autônomos. Sua
implementaç̃aoé simples.É possivel gerar pequenos grafos similaresà qualquer inst̂ancia
da topologia dos sistemas autônomos da Internet, tanto atual como de qualquerépoca.

O método de remoç̃ao hist́oricaé baseado no modelo de conexão preferencial, que
explica o crescimento da rede e o perfil da distribuição dos graus dos vértices. Este modelo
de crescimento mostrou-se adequado como base teórica para a redução. Em contrapartida,
os resultados apresentam mais uma evidência da validade desse modelo. Além disso, este
método pode ser indicado para produzir grafos reduzidos de outras redes complexas que
são modeladas pelo modelo de conexão preferencial.

Os desafios futuros incluem a proposta de novas formas de redução do grafo, bem
como a ampliaç̃ao do conjunto de ḿetricas para avaliação da similaridade. Uma questão
interessantée o limite de reduç̃ao que pode ser alcançado. Por exemplo, podemos ter uma
topologia similarà topologia da Internet que tenha apenas 1% do seu tamanho? Há um
limite teórico para a reduç̃ao?
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Abstract. This work shows a pricing scheme for broadband Internet traffic ba-
sed on user behavior during the day which could be fair to users and profitable
for Internet Service Provider (ISP). The design of this scheme is driven by the
results of a recent characterization of broadband traffic logs from an ISP with
respect to user behavior. The validation and the comparison of the scheme with
previously proposed ones are carried out with trace-driven simulation. The re-
sults of experiments show that the scheme leads to significant bandwidth savings
and benefits to users and ISP, when compared to the other schemes analyzed.

Resumo.Este artigo apresenta um esquema de precificação de tráfego de In-
ternet de banda larga baseado no comportamento dos usuários ao longo do
dia, que pode ser justo sob o ponto de vista dos usuários e vantajoso para o
provedor de serviços. O projeto desse esquema é direcionado pelos resultados
de uma caracterização recente de comportamento de usuários de Internet de
banda larga, realizada com dados reais de um Internet Service Provider (ISP).
A validação e a respectiva comparação do esquema de precificação com outros
descritos na literatura são realizadas por simulação com dados reais. Os resul-
tados mostram que a economia de banda e os benefícios de usuários e ISP com
o uso desse esquema podem ser melhores que os esquemas simulados.

1. Introdução

O uso de Internet de banda larga está cada vez mais frequente e importante. De
fato, relatórios da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) e
das Nações Unidas [OECD 2008, UNCTAD 2006] apontam o crescimento e a importân-
cia econômica e social do uso da Internet de banda larga nos últimos anos. De acordo
com a [OECD 2008] houve um crescimento de 13% no número de assinantes de Internet
de banda larga nos 30 países que fazem parte dessa organização1. Em média, os paí-
ses membros da OECD possuem uma taxa de 24 assinaturas para cada 100 habitantes

1Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados
Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México,
Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça, Turquia.
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[OECD 2008], sendo que Dinamarca, Holanda, Noruega, Suíça, Islândia, Suécia, Coréia
e Finlândia possuíam, em 2008, as maiores taxas de utilização desse tipo de tecnologia
(acima de 30%). No Brasil, conforme pesquisa divulgada em 2008 pelo CETIC2, cerca de
58% dos domicílios da área urbana que têm acesso à Internet utilizam conexões de banda
larga. O estudo apresentado por [Bruder 2009] mostra que a taxa de utilização da Internet
de banda larga no Brasil está em torno de 6%, totalizando quase 11 milhões de conexões,
das quais 89% são assinaturas residenciais.

O relatório sobre a economia da informação produzido em 2006 pelas Nações
Unidas [UNCTAD 2006] já ressaltava que a Internet de banda larga pode contribuir para
o desenvolvimento econômico de países emergentes e até mesmo ser comparada com um
bem de consumo básico, tal como a água potável e a energia elétrica. Por outro lado, o
crescimento do uso da Internet de banda larga gera preocupações para os provedores do
serviço de acesso (Internet Service Providers– ISPs). Enquanto prestadores de serviços,
os ISPs precisam reduzir seus custos, recuperar os seus investimentos e aumentar seus
lucros [Varian 2006]. Para isso, eles precisam conhecer e monitorar a demanda de seus
usuários para definirem o preço que será cobrado pelo serviço.

A precificação do acesso à Internet de banda larga com tarifa mensal plana (flat
monthly rate), atrelada a uma velocidade máxima de transmissão que, geralmente, deter-
mina as classes de assinaturas sem restrições de horários de uso ou de variação do vo-
lume de tráfego de dados, é um esquema de precificação cuja simplicidade facilita tanto
a operação do ISP quanto a previsibilidade de gasto do usuário com o serviço de acesso
[Courcoubetis and Weber 2003]. Contudo, apesar da sua simplicidade, o uso da tarifa
mensal plana pode não ser justo sob o ponto de vista daqueles que pagam, principal-
mente, se estiverem em um ambiente em que os usuários têm padrões de comportamento
bastante heterogêneos. Se uma classe de usuários de um ISP que pratica a tarifa mensal
plana utiliza poucos recursos se sente prejudicada, seus usuários podem resolver utilizar
mais recursos do ISP para compensar o que estão pagando. Este fenômeno é denominado
pelos economistas por:a Tragédia dos Comuns[Hardin 1968]. Dessa forma, a prática da
tarifa mensal plana pode não ser vantajosa para o ISP sob o ponto de vista de investimen-
tos e remuneração, pois, o comportamento dos seus usuários pode comprometer a carga
de trabalho do seubackbonee, consequentemente, criar uma situação que prejudique a
qualidade do serviço que oferece.

Este artigo apresenta e valida um esquema de precificação de tráfego de Internet
de banda larga baseado nos padrões de comportamento dos usuários ao longo do dia.
Este esquema, chamadoBroadband Pricing Scheme(BPS), pode ser justo sob o ponto
de vista dos usuários e vantajoso para o provedor de serviços. O BPS foi proposto pelos
autores deste artigo em [Marques-Neto et al. 2007]. Como principal contribuição sobre
o artigo [Marques-Neto et al. 2007], este apresenta uma análise muito mais detalhada do
BPS e apresenta resultados de simulações com dados mais recentes, avaliando os benefí-
cios deste esquema para diferentes classes de usuários. Em outras palavras, enquanto em
[Marques-Neto et al. 2007] a análise foi feita considerando todos os usuários indistinta-
mente de forma agregada, aqui, a análise é feita para usuários com diferentes perfis (uso
ou não de aplicações par-a-par (P2P)).

2Centro de Estudos do CGI (Comitê Gestor da Internet no Brasil) sobre as Tecnologias da Informação e
da Comunicação (http://www.cetic.br).
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A seção 2 apresenta os principais esquemas de precificação existentes. Uma visão
geral do esquema de precificação proposto é apresentada na seção 3. Alguns resultados
das comparações do BPS com outros esquemas de precificação são apresentados e discu-
tidos na seção 4. Conclusões e trabalhos futuros são sumarizados na seção 5.

2. Contextualização e Trabalhos Relacionados

O acesso à Internet de banda larga é realizado tanto através de redes a cabo, ge-
ralmente de propriedade de empresas de TV por assinatura, quanto através de redes DSL
(Digital Subscriber Line), normalmente construídas sobre a infra-estrutura da rede de te-
lefonia fixa das companhias de telecomunicações [Dischinger et al. 2007]. A alta dispo-
nibilidade do acesso (always-on) e a velocidade de transmissão de dados, que pode variar
de 256 Kbps (Cabo ou DSL) até 1 Gbps (FTTH –Fiber-to-the-home), são características
importantes da Internet de banda larga que influenciam o comportamento dos usuários.

Além de consolidar e ampliar a utilização de aplicações como o correio eletrônico
e a navegação na rede (browsing), o acesso à Internet através de banda larga também pro-
move o crescimento do uso de outras aplicações, tais como, aplicações par-a-par (P2P) e
aplicações de transmissão de vídeo e áudio sob demanda (download). Alguns trabalhos de
caracterização estabelecem uma ligação direta da expansão do uso dos sistemas par-a-par
com a popularização da banda larga [Hamada et al. 2004, Lakshminarayanan et al. 2004,
Marques-Neto et al. 2009]. Todavia, ressalta-se que aplicações que geram essa carga de
trabalho (P2P e transmissão de vídeo e voz) são capazes de verificar os recursos dis-
poníveis e ajustar suas respectivas taxas de transferência de dados em resposta à mu-
danças do ambiente e, por isso, podem ser classificadas comoaplicações adaptativas
[Wang and Schulzrinne 2006].

De acordo com [Courcoubetis and Weber 2003], a precificação pode ser utilizada
como um mecanismo para controle do uso de recursos e para gerenciamento da sua res-
pectiva demanda. Sendo assim, com o propósito de controlar a sobrecarga de trabalho
da rede, de aumentar o faturamento dos provedores de acesso e de garantir qualidade do
serviço prestado aos usuários, alguns esquemas de precificação de serviços de Internet
vêm sendo propostos nos últimos anos.

O esquema de precificação denominadoParis Metro Pricing(PMP) foi proposto
por [Odlyzko 1999] com o objetivo de prover serviços diferenciados em redes como a
Internet. Este esquema foi inspirado no tempo em que o metrô de Paris diferenciava o
preço de alguns vagões sem, entretanto, oferecer algum tipo de serviço adicional. No
PMP, a rede é dividida em canais, cuja única diferença é o preço de uso de cada um.
De acordo com [Odlyzko 1999], a precificação pode integrar o conjunto de ferramentas
de gerenciamento de tráfego. Como os canais com preço mais alto terão um tráfego
menor daqueles com preço mais baixo, o provedor de acesso pode oferecer um serviço
diferenciado apenas ajustando o preço e a capacidade de transmissão de cada canal.

[Wang and Schulzrinne 2006] propõem um esquema de precificação de recursos
de rede para aplicações adaptativas baseado tanto no custo do provimento de diferentes
níveis de serviço quanto na demanda de recursos das possíveis classes de serviço. Neste
esquema, denominado aqui porWang & Schulzrinne Scheme(WSS), a atualização do
preço é feita periodicamente considerando os níveis de serviço oferecidos, bem como o
uso e o estado de sobrecarga de trabalho da rede para incentivar as aplicações adaptarem
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a sua taxa de envio de requisições. A estratégia de preço utilizada pelo WSS é baseada
na quantidade de bytes transferidos (volume-based pricing), dependente das classes de
serviços existentes e o preço é atualizado periodicamente de acordo com o estado de so-
brecarga de trabalho da rede (congestion-price-based), independente da “hora do dia”. O
preço é decomposto em (i) preço de retenção (holding price), utilizado para cobrar a co-
nexão dos usuários, provendo um controle de admissão, (ii) preço de uso dos serviços do
provedor (usage price) e (iii) preço de congestionamento (congestion price), determinado
a partir de um percentual da quantidade total da banda e também pelo uso do espaço de
memória dos roteadores, e utilizado para incentivar os usuários escolherem um plano de
acesso compatível com sua demanda real.

Uma forma alternativa para efetuar a cobrança do serviço de banda larga seria
através da contabilização da quantidade de banda utilizada por cada usuário (usage-based
pricing) [Courcoubetis and Weber 2003]. Esse tipo de cobrança pode ser mais justo sob
o ponto de vista da maioria dos usuários, pois, cada um paga somente o que realmente
foi utilizado e, consequentemente, os usuários que utilizam menos deixam de subsidiar
aqueles que utilizam mais. Porém, estimar o custo de cada tipo de serviço e contabilizar
a quantidade de bytes enviados e/ou recebidos (billing) não são tarefas fáceis, pois, o
volume de tráfego processado pelos ISPs é muito grande e, em alguns casos, difícil de ser
classificado precisamente.

A partir da análise das observações apresentadas por [Fukuda et al. 2005] e
[Cho et al. 2006] percebe-se que alguns usuários de Internet de banda larga concentram
o início de suas atividades na rede em alguns períodos do dia, principalmente, no período
da manhã e no início da noite. Este comportamento é de certa forma previsível, pois,
vários usuários residenciais realizam atividades rotineiras fora de casa (trabalho e escola)
durante períodos típicos do dia. Isso implica em um aumento da demanda dos recursos do
ISP em alguns intervalos de tempo e em uma ociosidade parcial dobackbonedo provedor
em outros momentos. Ou seja, um cenário propício para uso de um esquema de preci-
ficação baseado no horário de uso (time-based pricing) [Courcoubetis and Weber 2003].
Nesse tipo de esquema, horários de alta demanda possuem preços mais elevados que os
horários de menor demanda. Esse modelo é utilizado em outras áreas que precisam cobrar
por serviços prestados, tais como, energia elétrica e telefonia.

O esquema de precificaçãoBroadband Pricing Scheme(BPS), apresentado neste
trabalho, conjuga a cobrança de um valor mensal fixo (flat monthly pricing) para definir
os créditos de cada usuário e a cobrança baseada no consumo e em horários específi-
cos do dia (usage-based pricinge time-based pricing) para garantir que períodos, que
no passado tiveram alta demanda, tenham um preço de uso superior a períodos que ti-
veram baixa demanda. Como proposto em [Wang and Schulzrinne 2006], o preço é cal-
culado com base no histórico de uso dos recursos do ISP. Ainda em consonância com
[Wang and Schulzrinne 2006] o BPS define os momentos de sobrecarga de trabalho da
rede a partir de um percentual de uso da banda total disponível. Uma diferença impor-
tante deste esquema de precificação está relacionada à predição do consumo futuro do
usuário com base em seu comportamento. Ou seja, [Wang and Schulzrinne 2006] não
contemplam o padrão de uso da rede por parte dos usuários para definir a quantidade de
créditos que será utilizada para o consumo.
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Tabela 1. Parâmetros utilizados no BPS.
Parâmetro Descrição

B Capacidade dobackbonedo ISP (bytes)
β

T

i
Créditos do usuárioi para o intervalo de tempoT

d
t

i
Demanda do usuárioi em t (bytes)

D
t Total de demanda emt (bytes)

δi Estimativa de crédito para o usuárioi até o final deT
Hi Conjunto com o número de conexões do usuárioi

Ω Fração deqT

i
que é garantida pelo ISP

p
t Preço de uso da Internet de banda larga emt

P Conjunto de preços de uso em T
q

T

i
Largura de banda contratada pelo usuárioi paraT

mi Preço médio pago pelo usuárioi

µ
t Média de uso dobackboneem unidades de tempot passadas

N Número de usuários do provedor
S Total de banda contratada por todos os usuários do ISP (bytes)
θ

t Ajusta o preçopt com base emtsh1 e tsh2
t Unidade de tempo, por exemplo, uma hora ou um minuto
T Intervalo de tempo, por exemplo, uma semana ou um dia

tsh1 Limiar que caracteriza uma sobrecarga de trabalho muito altadobackbone
tsh2 Limiar que caracteriza uma sobrecarga de trabalho alta dobackbone
ui Função utilidade do usuárioi
w Número de unidades do intervalo de tempoT

3. Precificação de tráfego de Internet de banda larga

Esta seção apresenta um esquema de precificação de tráfego de Internet de banda
larga chamadoBroadband Pricing Scheme(BPS), que pode auxiliar um provedor de
acesso tanto no gerenciamento da sua infra-estrutura quanto no planejamento da capa-
cidade de recursos necessários para alcançar seus objetivos. O BPS incentiva o uso, prin-
cipalmente, de aplicações que impõem uma grande carga de trabalho nobackbonedo pro-
vedor, em períodos de baixa demanda de recursos do ISP, promovendo assim uma redistri-
buição da carga de trabalho ao longo do dia. Isto se aplica, por exemplo, para os sistemas
P2P. Ou seja, os usuários do BPS poderiam obter benefícios configurando algumas de suas
aplicações para aumentar suas respectivas taxas de transmissão de dados para períodos
tipicamente de baixa demanda dos recursos do provedor, tais como, nas horas da madru-
gada. A construção e o aprofundamento do estudo do BPS foram motivadas pela análise
dos resultados obtidos em caracterizações de tráfego de Internet de banda larga apresen-
tados, respectivamente, em [Marques-Neto et al. 2004] e [Marques-Neto et al. 2009].

A Tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados no esquema de precificação BPS,
cujos componentes arquiteturais são detalhados nas sub-seções a seguir, da mesma forma
que foi realizado em [Marques-Neto et al. 2007].

3.1. Banco de dados de assinaturas

O banco de dados de assinaturas contém a identificação de cada um dosN usuários
do provedor de acesso à Internet de banda larga, bem como a sua respectiva classe de as-
sinatura. Para o funcionamento do BPS, a principal característica da classe de assinatura
de um usuário é o valor da velocidade máxima de transmissão que pode ser alcançada em
suas conexões à Internet, pois, o BPS utiliza esse banco de dados para construir e atualizar
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o banco de dados com os créditos dos usuários (vide próxima seção).

Além disso, o banco de dados de assinaturas permite calcular o total de banda
contratada pelos usuários do provedor:S =

∑N
i=1 qT

i , onde,qT
i é a velocidade máxima

de transmissão da classe de assinatura do usuárioi para cada intervalo de tempoT , por
exemplo as 24 horas de um dia. Tal definição pode ser utilizada pelo ISP para estimar
a possibilidade de sobrecarga de trabalho do seubackbone, sendo que, quanto menor a
diferença entre o total de banda contratada por todos os usuários (S) e a capacidade total
dobackbone, maior será a possibilidade de sobrecarga.

3.2. Banco de dados de créditos

Periodicamente, em um intervalo de tempoT , cada usuário do provedor recebe
uma verba, proporcional à velocidade máxima de transmissão da sua respectiva classe de
assinatura, que forma os seus créditos. O crédito (budget) do usuário é o “dinheiro” que
ele possui para pagar pela transmissão de cada byte recebido da Internet de banda larga
oferecida pelo ISP no intervalo de tempoT . Os créditos de cada usuário são atualizados
no banco de dados quando (i) ocorre o uso da Internet por parte desse usuário, (ii) na
recarga realizada antes de cada intervalo de tempoT ou (iii) quando esse usuário resolve
adquirir mais créditos além daqueles correspondentes a sua classe de assinatura. No BPS,
os créditos só são válidos emT , ou seja, antes de uma recarga para um novo intervalo de
tempoT , o valor residual é anulado. O acúmulo de créditos por um período indetermi-
nado aumentaria a possibilidade de sobrecarga dobackbonedo provedor, pois, também
aumentaria a capacidade de consumo futuro dos usuários. Consequentemente, essa situa-
ção dificultaria tanto o gerenciamento da capacidade do ISP quanto o planejamento de
suas atividades enquanto prestador de serviços.

Os créditosβ do usuárioi para o intervalo de tempoT são definidos por

βT
i = qT

i Ω (1)

ondeΩ é a fração deqT
i que será garantida pelo ISP. O valor deΩ depende do total de

assinaturas do provedor (S) e do total de banda disponível (B), sendo proporcional à razão
entreS eB. Como o ISP não consegue garantir que apenas um grupo de usuários utiliza
a Internet em um determinado momento, ele não pode garantir o uso de toda a banda
contratada pelo usuário.

3.3. Cálculo do preço de uso

O total da demanda gerada por todos os usuários em uma unidade de tempot é
definida porDt =

∑N
i=1 dt

i, ondedt
i é a demanda do usuárioi emt. O congestionamento

do backbonedo ISP e, consequentemente o aumento da perda e do atraso dos pacotes,
pode ocorrer quandoDt é superior à capacidadeB dobackboneem bytes.

Em um intervalo de tempoT , formado porw sub-intervalos,{t0, t1, t2, ..., tw−1},
para cadat ∈ T , como por exemplo para cada hora de um dia, um preço de usopt é
definido. Cadapt é proporcional à média de todos os valores deDt em valores anteriores
de t. Por exemplo, sew = 24 e t11 correspondesse ao período entre 11:00 e 11:59, o
valor dep11 seria proporcional à média da demandaD11 de todos os períodost11 dos dias
anteriores, ou seja, a média da carga de trabalho dobackbonedo ISP entre 11:00 e 11:59.
Portanto,ptx < pty implica emDtx < Dty .
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O conjunto de preços de uso dobackbone,P = {p0, p1, p2, ..., pw−1}, é calculado,
publicado e divulgado pelo BPS para todos os usuários antes do início det0 de cadaT ,
como por exemplo, no início de um dia. Cadapt é determinado por

pt =

(

θt +
µt

B

)

(2)

onde,µt é a média de uso dobackbonee θt é o parâmetro para ajuste do preço propor-
cionalmente à carga de trabalho passada. O valor deθt, tal que0 ≤ θt ≤ 1, é definido
com base em dois limiares deB, tsh1 e tsh2, que indicam níveis de sobrecarga dos re-
cursos do ISP: (i) sobrecarga de trabalho muito alta, i.e.,(µt/B) ≥ tsh1, (ii) sobrecarga
de trabalho alta, i.e.,tsh2 ≤ (µt/B) < tsh1 e (iii) não há sobrecarga de trabalho, i.e.,
(µt/B) < tsh2.

Quando a sobrecarga de trabalho é alta, ou seja,(µt/B) ≥ tsh1, θ = 1 e 1 <

pt ≤ 2. O valor deθ = 1 − (µt/B) e pt = 1 quandotsh2 ≤ (µt/B) < tsh1. Por fim,
quando não há sobrecarga de trabalho,θ = 0 e 0 ≤ pt < 1. O preçopt é um valor entre
zero e dois, ou seja,0 ≤ pt ≤ 2. Esse valor é utilizado para incrementar ou diminuir a
quantidade de créditos que o usuário precisa gastar para utilizar a Internet emt.

3.4. Estimativa de créditos para o futuro

No BPS, os créditos necessários para o usuárioi utilizar os recursos do provedor
até a próxima recarga (créditos para o futuro) são estimados com base no seu histórico
de conexões em cada unidade de tempot ∈ T (Hi), no preço médio pago (mi) por ele
até o momentotx e no tempo restante para a próxima recarga de créditos ((w−tx)

w
). O

preço médio pago pelo usuárioi é a média ponderada dos preços praticados pelo ISP em
cada unidade de tempot, sendo que a quantidade de conexões desse usuário em cadat

estabelece a importância relativa do preço. Considerando quew é o número de unidades
do intervalo de tempoT , tx é a unidade de tempo corrente tal quetx ∈ T e (w − tx) é
o tempo para a próxima recarga, os créditos para o futuro necessário para o usuárioi são
estimados por

δi = βT
i

(w − tx)

w
mi

(

w
∑

k=0

Hk
i

)

(3)

onde, a razão(w−tx)
w

é utilizada para determinar a fração dos créditosβT
i necessário para

que o usuárioi utilize os recursos do ISP de banda larga até o final do intervalo de tempo
T , caso continue seguindo o seu padrão de conexões determinado pelo preço médio pago
(mi) até o momentotx e pelo histórico de conexões do usuário (Hi). Ou seja,δi é a
quantidade de “dinheiro” que o usuárioi precisa para utilizar os recursos do provedor de
acesso à Internet de banda larga até a próxima recarga de créditos.

3.5. Cobrança do uso da Internet de banda larga

Os usuários precisam utilizar frações dos seus créditos para acessar a Internet de
banda larga oferecida pelo provedor de acesso. O custo do uso para o usuárioi no inter-
valo t é dado porptdt

i. Quandopt = 1, cada byte recebido pelo usuário é trocado por
uma unidade que compõe os seus créditos. Sept > 1, o usuário deverá pagar mais por
cada byte recebido, e quandopt < 1, o usuário acumula o correspondente a(1− pt) dt

unidades de seus créditos. Levando em consideração que o preço de cada unidade de
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tempo (pt) é diretamente proporcional à carga de trabalho dobackbonedo ISP em unida-
des de tempot passadas, essa prática de precificação pode incentivar o deslocamento da
demanda dos usuários para períodos nos quais, historicamente, há ociosidade de recursos,
pois, os preços de uso nestes períodos são menores do que um.

No BPS, o deslocamento da demanda com base no preço de uso dos recursos
do provedor é realizado a partir da configuração de aplicações adaptativas do usuário
i, como por exemplo, os sistemas P2P. As taxas de transmissão de tais aplicações são
configuradas com base na “tabela de preços” (P) publicada pelo ISP, nos créditos do
usuárioi (βi) e na estimativa de créditos (δi) necessário até o final deT , de tal forma que
o usuárioi não precise adquirir mais unidades para compor os seus créditos. Se houverem
créditos suficientes para realizar tanto a demanda emt quanto a demanda estimada até a
próxima recarga debudget, então os créditos do usuárioi são atualizados de tal forma
que: βi ← βi − ptdt

i. Caso contrário, ou seja, quando não há créditos suficientes para o
uso presente e nem para o uso futuro,dt

i é ajustada de tal forma que os créditos do usuário
i sejam iguais à sua estimativa de créditos para o futuro. Ou seja,βi deverá ser igual aδi

após a atualização dos créditos do usuárioi.

3.6. Benefícios do BPS para usuários e provedor

O BPS pode ter benefícios tanto para o usuário quanto para o provedor do ISP.
Do ponto de vista do usuário, ele incrementa o resultado da função utilidade, que define
seus benefícios quando utiliza os serviços prestados pelo provedor em períodos de baixa
demanda dobackbone. Nesses períodos, o usuário gasta uma fração menor dos seus
respectivos créditos, pois, o preço de uso da Internet em períodos de baixa demanda é
menor que o preço do uso em períodos nos quais obackbonedo ISP fica, normalmente,
sobrecarregado. Sendo assim, a função utilidade do usuárioi pode ser definida como

ui =
w
∑

t=0

(

1− pt
)

dt
i (4)

Caso a utilização dos recursos advindos do provedor ocorrer quando0 ≤ pt < 1,
o usuário gastará menos unidades de créditos na troca pelos bytes recebidos e, conse-
quentemente, não aumentará o seu custo de acesso à Internet de banda larga. Esse tipo
de comportamento do usuário transfere a carga de trabalho dos recursos do provedor de
períodos de alta demanda para períodos de baixa demanda. Tal transferência poderá via-
bilizar o aumento das taxas de transferência das aplicações adaptativas a partir do uso das
economias feitas em períodos de alta demanda se o uso ocorrer em períodos nos quais,
tipicamente, ocorre ociosidade dobackbonedo ISP.

Do ponto de vista do provedor, o BPS pode ser benéfico, pois ele pode recupe-
rar seus custos e investimentos, principalmente, através dos valores das assinaturas pagos
pelos seus usuários. Os recursos do ISP são estimados, normalmente, com base na quan-
tidade da largura de banda contratada pelos usuários. A remuneração do ISP no BPS
não é menor que a remuneração alcançada com o esquema de precificação de tarifa men-
sal plana. Contudo, no BPS, o provedor pode aumentar a sua remuneração quando os
usuários pagam mais para utilizar o seubackboneem períodos de alta demanda e ainda
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oferecer os seus serviços para mais usuários de Internet que estariam utilizando as eco-
nomias de banda alcançadas com a transferência da carga de trabalho para os períodos de
baixa demanda.

O esquema de precificação proposto ainda pode evitar o desperdício de recursos,
otimizando o seu uso a partir da distribuição da carga de trabalho dobackboneao longo
do dia e da criação de um ambiente no qual o ISP possa aumentar racionalmente o seu nú-
mero de assinantes. Além disso, o provedor poderá ter melhores condições para gerenciar
os seus recursos e melhorar continuamente a qualidade do serviço prestado.

4. Simulação dos esquemas de precificação

Com o propósito de analisar a economia de recursos do ISP, bem com os bene-
fícios alcançados pelos diferentes grupos de usuários com padrões de comportamento
diferentes, foi construído um simulador capaz de reproduzir o BPS e também o funciona-
mento de três outros esquemas de precificação. São eles: (i) tarifa plana (flat rate pricing
ou FR), normalmente utilizado por ISPs de banda larga, (ii) oParis Metro Pricing(PMP)
com dois canais – comum epremium–, proposto por [Odlyzko 1999] e (iii) um esquema
proposto em [Wang and Schulzrinne 2006] e denominado aqui por WSS (Wang & Schulz-
rinne Scheme). Os parâmetros do simulador construído são os limiares (thresholds)tsh1
e tsh2, que identificam os níveis de sobrecarga dos recursos do ISP, a fração da banda
máxima contratada pelo usuário que é garantida pelo provedor (Ω), o intervalo entre duas
recargas dos créditos (w) dos usuários e classes de assinaturas praticadas pelo ISP.

As simulações foram realizadas com os mesmos dados reais utilizados no traba-
lho de caracterização hierárquica do comportamento dos usuários de sistemas par-a-par
de um ISP de banda larga brasileiro que pratica o esquema de precificação de tarifa plana
[Marques-Neto et al. 2009]. Nesse trabalho de caracterização, uma metodologia foi pro-
posta e aplicada com um conjunto significativo de dados reais coletados na infra-estrutura
do provedor, cujos conteúdos permitem a organização da carga de trabalho em sessões
de usuários. Tais sessões foram classificadas com base na presença ou não de transações
de protocolos P2P, mais especificamente eDonkey/eMule e BitTorrent. As análises foram
realizadas tanto com o conjunto geral de sessões quanto com sub-conjuntos de sessões,
permitindo realizar uma caracterização hierárquica em três níveis: (1) todas as sessões,
(2) sessões não-P2P vs. sessões P2P e (3) sessõeslight-P2P vs.heavy-P2P. Estes dois
últimos grupos de sessões (light-P2P eheavy-P2P) são definidos pelo volume de tráfego
eDonkey/eMule e BitTorrent existentes na sessão [Marques-Neto et al. 2009].

Uma visão geral da carga de trabalho dos dois primeiros níveis hierárquicos dessa
caracterização é provida na Tabela 2 e do terceiro nível hierárquico é apresentado na
Tabela 3. A partir da Tabela 2 observa-se que mais de 90% das sessões foram classificadas
como não-P2P e transferiram apenas 40% de todos os bytes recebidos e 16% dos bytes
enviados. Com base na Tabela 3 pode-se destacar que menos de 3% de todas as sessões
(heavy-P2P) são responsáveis por aproximadamente 58% de todos os bytes recebidos e
74% dos bytes enviados. Além disso as sessõesheavy-P2P duraram cerca de 12 vezes
mais que as sessões não-P2P.

Os quatro esquemas de precificação discutidos acima são avaliados, via simula-
ção, quanto aos benefícios para os usuários (em termos de quantidade de créditos gasto
para uso do recurso desejado) e para o provedor (em termos de horas com economia de
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Tabela 2. Visão geral da carga de trabalho.

Período: 08/06/2008 a 05/07/2008 (28 dias) Todos não-P2P P2P
Total de sessões 1.879.315 1.703.919 175.396
Total de bytes enviados (TB)(%P2P) 59,15 (80,23%) 9,37 (0,00) 49,78 (95,33%)
Total de bytes recebidos (TB)(%P2P) 116,44 (45,45%) 47,06 (0,00) 69,38 (76,28%)
Média (CV) da duração das sessões (hora) 1,79 (3,17) 1,29 (2,66) 6,65 (2,15)
Média (CV) de serviços distintos / sessão 1,96 (0,59) 1,94 (0,59) 2,55 (0,61)
Média (CV) de amostras / sessão 3.053,68 (15,79) 1.129,56 (5,19) 21.745,92 (7,15)
Média (CV) de bytes enviados / sessão (MB) 33,00 (26,58) 5,77 (122,08) 297,57 (6,15)
Média (CV) de bytes recebidos / sessão (MB) 64,97 (14,68) 28,96 (16,64) 414,76 (6,54)

Tabela 3. Visão geral da carga de trabalho de sessões P2P.
Período: 08/06/2008 a 05/07/2008 (28 dias) P2P light-P2P heavy-P2P
Total de sessões 175.396 127.963 47.433
Total de bytes enviados (TB)(%P2P) 49,78 (95,33%) 6,00 (93,87%) 43,78 (95,53%)
Total de bytes recebidos (TB)(%P2P) 69,38 (76,28%) 2,08 (28,38%) 67,30 (77,76%)
Média (CV) da duração das sessões (hora) 6,65 (2,15) 3,50 (1,42) 15,16 (1,60)
Média (CV) de serviços distintos / sessão 2,55 (0,61) 2,43 (0,60) 3,32 (0,60)
Média (CV) de amostras / sessão 21.745,92 (7,15) 8.238,02 (2,13) 58.187,04 (5,06)
Média (CV) de bytes enviados / sessão (MB) 297,57 (6,15) 49,13 (5,58) 967,81 (3,51)
Média (CV) de bytes recebidos / sessão (MB) 414,76 (6,54) 17,03 (1,40) 1.487,76 (3,40)

banda). A avaliação é feita utilizando os dados dos logs reais, considerando alguns ní-
veis da caracterização hierárquica do comportamento de usuários de Internet de banda
larga. Neste ponto, o presente trabalho difere do estudo preliminar apresentado em
[Marques-Neto et al. 2007], no qual não se analisou o BPS separadamente para grupos
de usuários com comportamentos distintos. Em outras palavras, foram realizadas simula-
ções com cada um dos esquemas, considerando (1) todas as sessões, (2) sessões não-P2P
e (3) sessõesheavy-P2P durante todas as horas da quatro semanas da carga de trabalho
real utilizada. As sessõeslight-P2P não serão discutidas neste trabalho devido a baixa
representatividade da sua quantidade de bytes recebidos.

Na simulação do BPS, para cada usuárioi do log real, o simulador estima os
créditos necessários para o usuário chegar até a próxima recarga de orçamento e verifica
o preço (pt) do uso dos recursos do ISP no intervalo de tempot. Para cadat ∈ T , o preço
pt é calculado com base no histórico de uso dobackbonedo provedor e nos limiarestsh1
e tsh2, como explicado na seção 3. Se há créditos suficientes para realização da demanda
estimada do usuárioi, os créditos são atualizados e a simulação continua. Se os créditos
não são suficientes para cobrir toda a demanda, somente parte desta é realizada e o restante
é armazenado para ser realizado após a próxima recarga de orçamento ou quando houver
créditos suficientes.

A simulação do esquema de precificação de tarifa plana (FR) reproduz o uso real
da Internet de banda larga, já que o ISP pratica tal esquema. Na simulação do PMP
(Paris Metro Pricing), para cada entrada dolog, a sobrecarga de trabalho dobackbone
do ISP é verificada. As aplicações dos usuários decidem utilizar o canalpremiumse o
uso dobackboneestá acima do segundo limiartsh2 que indica momentos de uma certa
sobrecarga de trabalho dobackbonedo provedor. Na simulação do esquema WSS, ins-
pirado no trabalho de [Wang and Schulzrinne 2006], para cadat ∈ T , o preço de acesso
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(c) FR e WSS.

Figura 1. Simulações com todas as sessões.

à Internet é composto pelo (i) preço de retenção (holding price), utilizado para cobrar
a conexão dos usuários, (ii) preço de uso dos serviços do provedor (usage price) e (iii)
preço de congestionamento (congestion price), determinado a partir de um percentual da
quantidade total da banda e utilizado para incentivar os usuários escolherem um plano de
acesso compatível com sua demanda real. Como a análise não contempla o controle de
admissão dos usuários, para o propósito da simulação desse esquema, o preço de retenção
foi ajustado para zero. Os demais preços são calculados tais como são apresentados em
[Wang and Schulzrinne 2006].

Foram realizadas diversas simulações, variando os valores dos parâmetrostsh1,
tsh2, w e Ω. No cenário de simulação apresentado neste trabalho, os limiares de sobre-
carga de trabalho foramtsh1 = 0, 8 e tsh2 = 0, 6, i.e., períodos passados com média de
uso de banda superior a 80% do total da largura de banda do ISP são períodos de alta de-
manda e, por isso, têm um preço de uso mais elevado no BPS. No PMP, as aplicações dos
usuários utilizam a Internet de banda larga através do canalpremiumquando a média da
banda é superior a 60% da largura de banda total. Esses dois parâmetros não interferem
na simulação WSS. Ainda nesse cenário,Ω = 0, 15 ew = 24, ou seja, o ISP garante 15%
da largura de banda contratada pelos usuários cujos créditos são atualizados em intervalos
de 24 horas. Estes dois parâmetros afetam apenas o BPS e o WSS. Como os créditos do
usuário são proporcionais aoΩ, quando o valor deste parâmetro aumenta, as restrições de
uso diminuem. O valor deΩ = 0, 15 foi definido a partir da observação de que, nos logs
reais utilizados, mais de 55% dos usuários, criam sessões que usam menos de 15% do va-
lor máximo da largura de banda contratada. Também foi observado que valores mais altos
dew, por exemplo 168 horas (uma semana), concentram o consumo de recurso próximo
ao momento de recarga dos créditos dos usuários.

As Figuras 1(a), 1(b) e 1(c) mostram o consumo de banda para cada um dos quatro
esquemas de precificação simulados: FR, BPS, PMP e WSS, durante a segunda semana
doslogsutilizados (de 15/06/2008 a 21/06/2008). Note que a banda para o FR equivale à
carga de trabalho real, uma vez que o ISP pratica exclusivamente este esquema de preci-
ficação. Esses gráficos representam o consumo de banda de todas as sessões de usuários,
independente da sua classificação quanto ao uso de sistemas P2P. Observa-se nas duas
curvas das Figuras 1(a) e 1(c) que uma parte da demanda de períodos, normalmente, com
consumo de banda intenso são distribuídos ao longo de outras horas do dia. Nos esquemas
BPS e WSS, a carga de trabalho dos usuários é postergada em decorrência do aumento
no preço de uso dos recursos do ISP em períodos nos quais, historicamente, há grande
demanda de uso. Esta redistribuição da carga de trabalho não ocorre com a mesma inten-
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Figura 2. Simulações com as sessões não-P2P.

sidade na simulação do esquema PMP (Figura 1(b)), pois, apenas dois valores de preço
de uso são praticados neste esquema.

A economia de banda, se comparada com o esquema de precificação tradicional
de tarifa plana (FR), ocorre em 54% das horas da semana analisada com o BPS, sendo
que, o consumo é, em média, 13% menor que o consumo do FR. Com o uso do PMP,
registra-se uma economia média de banda de 12% em 8% das horas da semana apresen-
tada. Destaca-se que o PMP funcionou como FR em aproximadamente 86% das horas
da segunda semana doslogs. Isso indica que tal esquema (PMP) só passa a ser efetivo
quando há sobrecarga de uso dobackbonedo ISP. Com a simulação do WSS percebe-se
uma economia de banda, em relação ao FR, em 58% das horas da semana em análise.
O consumo é, em média, 37% menor que o esquema praticado pelo ISP. Entretanto, na
simulação do WSS, observa-se um consumo médio 65% superior ao FR nas horas onde
não há economia (cerca de 42% das horas). Todavia, no BPS, esse consumo médio supe-
rior é 17% maior quando comparado com o FR. Isto aponta um melhor equilíbrio entre
horas com economia e horas com gastos adicionais do BPS em relação ao WSS. No geral,
a análise desses horários onde há (ou não) economia de banda pode conduzir um estudo
mais preciso sobre a quantidade de assinantes suportada pelo ISP.

As Figuras 2(a), 2(b) e 2(c) mostram a comparação do consumo de banda dos
esquemas de precificação BPS, PMP e WSS com o esquema de tarifa plana praticado pelo
ISP, considerando apenas as sessões que não usam sistemas P2P. A separação das sessões
não-P2P aponta que o número de horas onde há economia de banda no BPS cresce de
54% para 62% na semana analisada. Um crescimento de 58% para 64% de horas com
economia de banda também é percebido com a simulação do WSS. Contudo, isso não
ocorre com o PMP, que tem uma queda de 8% para 6% das horas da segunda semana.
Para esse grupo específico de sessões, as não-P2P, também ocorre uma grande diferença
entre a economia média e o gasto médio no WSS: 30% e 95%, respectivamente. Isso
não ocorre no BPS, que tem uma economia média de 19% e um gasto médio de 23%,
comparando sempre com o esquema real de tarifa plana praticado pelo ISP. Novamente o
BPS apresenta um melhor equilíbrio entre economia e despesa gerada ao longo do dia.

Pode-se observar nas Figuras 3(a), 3(b) e 3(c) que, também nas sessões de usuá-
rios heavy-P2P, os períodos com alta carga de trabalho são redistribuídos para outros
períodos do dia. Quanto a quantidade de horas onde há economia de banda em relação
à carga de trabalho real, ela ocorre em 45%, 30% e 56% para o BPS, PMP e WSS, res-
pectivamente. Nota-se que o PMP passa a ter um resultado mais interessante do que nas
análises anteriores. Apesar de se perceber uma queda na quantidade de horas onde há

984 Anais



 0

 5e+10

 1e+11

 1.5e+11

 2e+11

 2.5e+11

 3e+11

 168  192  216  240  264  288  312  335
 0

 0.5

 0.6

 0.8

 1

La
rg

ur
a 

de
 B

an
da

 (
B

yt
es

)

Li
m

ia
re

s

Horas da Semana 02

Consumo de Banda (Semana 02)

FR
BPS

(a) FR e BPS.

 0

 5e+10

 1e+11

 1.5e+11

 2e+11

 2.5e+11

 3e+11

 168  192  216  240  264  288  312  335
 0

 0.5

 0.6

 0.8

 1

La
rg

ur
a 

de
 B

an
da

 (
B

yt
es

)

Li
m

ia
re

s

Horas da Semana 02

Consumo de Banda (Semana 02)

FR
PMP

(b) FR e PMP.

 0

 5e+10

 1e+11

 1.5e+11

 2e+11

 2.5e+11

 3e+11

 168  192  216  240  264  288  312  335
 0

 0.5

 0.6

 0.8

 1

La
rg

ur
a 

de
 B

an
da

 (
B

yt
es

)

Li
m

ia
re

s

Horas da Semana 02

Consumo de Banda (Semana 02)

FR
WSS

(c) FR e WSS.

Figura 3. Simulações com as sessões heavy-P2P.

economia de banda, mais importante é destacar um melhor equilíbrio entre a economia e
o gasto médio: 16% e 18% para o BPS e 22% e 23% para o WSS, respectivamente. Esses
resultados evidenciam a importância do comportamento dos usuários nos benefícios que
um esquema de precificação pode proporcionar para um ISP de banda larga.

Considerando todas as sessões, em média, 31% dos usuários alcançam benefícios
e apenas 1% tem o resultado da função utilidade menor que zero quando o BPS é utilizado.
Já com o PMP, nenhum usuário possui benefício e 13% gastam mais créditos do que
possuem. Com o WSS, 28% tiveram a função utilidade maior que zero, mas, para 23%
dos usuários essa função ficou negativa. Quando a simulação é realizada para apenas
um grupo de usuários, os benefícios alcançados por eles se modificam. Por exemplo, na
simulação que considera apenas sessõesheavy-P2P, 15% dos usuários do BPS conseguem
benefícios e 7% dos usuários do WSS têm a sua função utilidade maior que zero. O
uso do PMP continua sem usuários que conseguem benefícios ao usar este esquema de
precificação. Isso mostra mais uma vez a importância do entendimento do comportamento
do usuário para definição de um esquema de precificação de tráfego.

5. Conclusões

A caracterização hierárquica do comportamento dos usuários de Internet de banda
larga, apresentada em [Marques-Neto et al. 2009], indica que um pequeno grupo de usuá-
rios consome um valor muito alto dos recursos do ISP. Observa-se que o esquema tradi-
cional de precificação de Internet de banda larga com tarifa mensal plana (flat monthly
rate) pode não ser justo para os usuários e ainda pode prejudicar a remuneração do ISP.
Este artigo apresenta oBroadband Pricing Scheme(BPS), que é baseado no comporta-
mento dos usuários ao longo do dia. A validação e a respectiva comparação do esquema
apresentado com outros esquemas de precificação descritos na literatura foram realizadas
por simulação com dados reais coletados na infra-estrutura de um ISP de Internet de banda
larga brasileiro. Os resultados mostram que o BPS pode apresentar ganhos tanto para o
ISP quanto para os seus usuários, principalmente, por promover o uso mais adequado dos
recursos utilizados para acesso à Internet de banda larga.
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Abstract. SAMCRA (Ad Hoc Network Monitoring, and Configuration System) is
a system to support the development of routing algorithms for Ad Hoc networks.
SAMCRA is implemented in Java and offers modules to monitor, configure, col-
lect data, trace messages, and perform automatic network executions, for ex-
perimental evaluation of routing algorithms. We present a detailed description
of SAMCRA and results for a routing algorithm running on a 20-node sensor
network.

Resumo. SAMCRA (Sistema de Automação, Monitoração e Configuração de
Redes Ad Hoc) é um sistema de apoio ao desenvolvimento de algoritmos de ro-
teamento para redes Ad Hoc. SAMCRA está implementado em Java e oferece
módulos de monitoração, configuração da rede, coleta de dados, rastreamento
de mensagens e execuções automatizadas para avaliação experimental de algo-
ritmos de roteamento. Apresentamos uma descrição detalhada do SAMCRA e
resultados de um algoritmo de roteamento executado em uma rede de sensores
sem fio com vinte dispositivos.

1. Introdução
O roteamento de mensagens em redes Ad Hoc sem fio [Corson and Macker 1999] tem
sido objeto de várias pesquisas[Kini et al. 2006, Novatnack et al. 2005] e os algorit-
mos de roteamento propostos são adequados para classes especı́ficas de aplicações. A
avaliação desses algoritmos em uma rede real é importante, mas a construção de ex-
perimentos em redes Ad Hoc apresenta dificuldades práticas, o que leva a maioria dos
trabalhos a recorrer a simulações, cujos resultados deveriam ser validados em ambientes
reais [Cavilla et al. 2004].

Para avaliar este tipo de rede, especialmente algoritmos de roteamento, é preciso
que se conheça o comportamento de variáveis, tais como a quantidade de mensagens que
foi trocada entre os nós, a quantidade de mensagens descartadas, quais foram os grupos
formados na rede, a eficiência dos mecanismos de controle de propagação de mensagens,
o custo de envio das mensagens, a capacidade de transmissão da rede sem perdas, atraso
de entrega, entre outras [Novatnack et al. 2005].

Neste trabalho, apresentamos uma ferramenta chamada SAMCRA (Sistema de
Automação, Monitoração e Configuração de Redes Ad Hoc), criada para apoiar o pro-
cesso de avaliação de algoritmos de roteamento para redes Ad Hoc reais. Ela permite
configurar a rede, monitorar a execução de aplicações, coletar dados sobre os nós da rede
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e informações sobre a interação entre eles, que podem ser usadas para gerar grafos do
comportamento da rede, rastrear mensagens (trace), controlar execuções automatizadas e
gerar planilhas eletrônicas com dados consolidados de múltiplas execuções. SAMCRA é
usado atualmente para realizar experimentos de um novo protocolo para redes Ad Hoc,
tanto para avaliar o seu funcionamento quanto para a sua comparação com os algoritmos
de inundação e Gossip.

O restante deste texto está organizado da seguinte forma: na Seção 2, é apresen-
tada a motivação para o desenvolvimento do trabalho. Na Seção 3, o sistema SAMCRA
é descrita em detalhes. Na Seção 4, o estado atual do sistema é apresentado. Na Seção 5
são delineadas oportunidades de trabalhos futuros e, finalmente, na Seção 6, é detalhada
a demonstração que será feita para apresentar as funcionalidades da ferramenta.

2. Motivação
Uma etapa importante no desenvolvimento de algoritmos de roteamento para redes Ad
Hoc é a avaliação do seu funcionamento e desempenho em cenários realistas. Dentre as
dificuldades encontradas nessa avaliação, se destacam: a grande quantidade de variáveis
que precisam ser monitoradas e que devem ser analisadas tanto de forma global quanto
individual em cada nó; a dificuldade para a realização de execuções repetidas, para au-
mentar a confiabilidade estatı́stica dos resultados; e a necessidade de configurar a rede de
forma homogênea com várias configurações diferentes, para avaliar os impactos causados
pela variação dos parâmetros do algoritmo.

Durante o desenvolvimento de um protocolo para redes Ad hoc, chamado
REPI [Dutra and Amorim 2010], buscamos ferramentas para nos auxiliar neste tipo de
avaliação. Os principais requisitos de tal ferramenta eram: oferecer as capacidades de
avaliação listadas anteriormente, atender ao projeto da arquitetura computacional pro-
posta, oferecer flexibilidade para reorganização fı́sica dos nós, além de suporte e disponi-
bilidade integral para a realização de experimentos.

Uma das opções que avaliamos foi a utilização de um ambiente para testes (test-
bed) como o proposto em [Werner-Allen et al. 2005]. Porém, este tipo de ambiente não
cumpria todos os nossos requisitos, pelos seguintes motivos: o ambiente é compartilhado
e os usuários possuem cotas de uso limitadas; a posição dos nós não pode ser alterada;
não há garantia de suporte em caso de falhas dos dispositivos e do serviço em si, apenas
um relatório de quais deles estão funcionando; a coleta de dados oferecida é simples, se
resumindo a um registro das mensagens trocadas entre os dispositivos.

Em [Viterbo et al. 2006] é proposta uma arquitetura de software chamada de
MoCA, cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento e execução de aplicações em redes
formadas por dispositivos móveis. MoCA foi projetada para o desenvolvimento de
aplicações sensı́veis ao contexto e por isso coleta informações especı́ficas para este fim,
como qualidade da conexão sem-fio, carga da bateria, uso da CPU e memória livre. Ou
seja, é uma ferramenta para que as aplicações possam se beneficiar do contexto da rede
e não para avaliar o seu desempenho. Por esta razão ela também não atende aos nossos
requisitos.

Em função da flexibilidade que buscávamos para atender os requisitos propostos,
decidimos desenvolver um sistema, chamado SAMCRA, para a realização de experimen-
tos em uma rede de sensores sem fio com vinte dispositivos Tmote Sky [Moteiv 2006].
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Embora os ambientes de testes de redes [Werner-Allen et al. 2005] não tenham
sido utilizados neste trabalho, SAMCRA também pode ser utilizado para monitorar ex-
perimentos realizados com eles. Para isso, seria necessário o desenvolvimento de uma
aplicação Java capaz de se comunicar com SAMCRA, como mostrado na Seção 4, e de
coletar os dados dos dispositivos disponibilizados por esses ambientes.

Uma vantagem da utilização do ambiente de testes é a maior quantidade de dispo-
sitivos, com até setenta e quatro no mesmo ambiente. Além disso, ele permite reprogra-
mar todos os nós de uma única vez, funcionalidade ainda não incluı́da em SAMCRA.

3. SAMCRA
A Figura 1 apresenta a arquitetura de uma rede Ad Hoc monitorada por SAMCRA. Nesta
rede existem três elementos computacionais principais: (1) um servidor, onde o SAM-
CRA é executado e cujo endereço é conhecido por todos os nós da rede; (2) um ou mais
nós computacionais que executam uma ou mais instâncias da aplicação Java que coleta os
dados dos dispositivos de comunicação conectados a essas máquinas; (3) os dispositivos
de comunicação sem fio capazes de formar a rede Ad Hoc.

Figura 1. Esquemático de conexões entre SAMCRA, a rede móvel e a rede fixa.

Na Figura 1, duas redes distintas são apresentadas. A rede sem fio, usada para a
execução da Rede Ad Hoc e que é controlada pelo algoritmo que está sendo avaliado; e
uma rede TCP/IP, usada para a coleta de dados e configuração da rede Ad Hoc. O objetivo
dessa configuração é isolar a instrumentação da rede Ad Hoc, evitando que possı́veis
overheads de medição gerem distorções na avaliação da rede.

SAMCRA atua na rede TCP/IP, configurando os nós através da distribuição de um
arquivo XML com as configurações da rede e coletando as informações enviadas pelas
aplicações Java através de invocação remota de métodos - RMI [Number et al. 2002].

SAMCRA realiza as seguintes tarefas:

Configurar a rede
Durante a avaliação de um protocolo de roteamento é muito importante que seus
parâmetros possam ser variados e avaliados. Por isso, SAMCRA oferece um
módulo de configuração, onde todos os nós podem ser configurados em uma única
interface;
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Coletar dados sobre a execução
Outra etapa importante é a avaliação do comportamento da rede. Por isso, o sis-
tema coleta trinta e cinco variáveis que descrevem de forma detalhada o compor-
tamento de cada nó, além de obter dados detalhados sobre a interação entre eles,
tanto em relação aos nós com troca direta de mensagens quanto fim-a-fim;

Realizar execuções automatizadas
Para validar um algoritmo de roteamento, ele precisa ser testado em vários
cenários, repetidas vezes. Por isso, o sistema oferece uma ferramenta que executa
experimentos na rede de forma automatizada, repetindo as execuções automatica-
mente e consolidando os dados gerados em planilhas eletrônicas.

A Figura 2 apresenta a tela inicial do SAMCRA. Como é possı́vel notar, o sis-
tema é organizado em abas. Na tela da primeira aba, mostrada na Figura, estão os qua-
tro painéis onde é possı́vel configurar a rede e realizar execuções automatizadas. Nas
próximas subseções são descritos os três módulos do sistema: Módulo de Coleta de da-
dos; Módulo de Configuração; e Módulo de Execução Automatizada.

Figura 2. Tela inicial do SAMCRA contendo o painel de configuração da rede e o
painel de execução automatizada.

3.1. Módulo de Coleta de dados

Este módulo é responsável pela coleta dos dados dos nós da rede. Cada nó envia as
informações que coletou para o servidor a cada dez segundos e elas são consolidadas em
nove tabelas diferentes, apresentadas a seguir 1.

Tabela Dados de participação por Tmote
Esta tabela é onde estão as principais informações para a análise da rede. Ela

1Uma tabela foi omitida da apresentação, pois apresenta dados especı́ficos do algoritmo REPI
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consolida os valores de trinta e cinco variáveis que apresentam as seguintes
informações sobre cada nó da rede:

• quantidade de mensagens recebidas, encaminhadas e enviadas, de acordo
com o tipo;
• quantidade de mensagens descartadas, de acordo com o motivo do des-

carte;
• descrição de erros ocorridos nos dispositivos de comunicação sem fio,

classificados em oito tipos;
• número médio de saltos de todas as mensagens da rede e apenas das que

foram entregues aos seus destinatários;
• atraso médio de entrega, em milissegundos, das mensagens da rede com e

sem o overhead da aplicação Java de controle;
Tabelas com detalhamento de mensagens recebidas por nó - último salto

Nessas três tabelas são detalhadas as mensagens recebidas pelo nó de acordo com
o último salto. Esta distinção é fundamental em uma rede Ad Hoc, pois neste
tipo de rede as mensagens podem ser encaminhadas por vários nós antes de serem
entregues aos destinatários finais. A primeira delas contabiliza as mensagens que
foram entregues aos destinatários finais; a segunda, as que foram descartadas; e a
terceira, o somatório de todas as mensagens, incluindo as que foram descartadas;

Tabelas com detalhamento de mensagens recebidas por nó - fim-a-fim
Essas três tabelas são similares às descritas no item anterior, com a diferença que
elas contabilizam as mensagens de acordo com o endereçamento fim-a-fim, ou
seja, em relação ao nó que inseriu a mensagem inicialmente na rede;

Tabela com rastreamento de mensagens
Esta tabela apresenta o rastreamento de uma execução na rede, armazenando dez
variáveis com metadados de todas as mensagens recebidas por todos os nós na
rede. Essas variáveis são: hora de recebimento, endereço do nó que recebeu a
mensagem, endereço do nó de origem da mensagem (fim-a-fim), endereço do
último nó por onde a mensagem passou (último salto), valor do HTL (Hops-to-
live) ao chegar no destino, número sequencial, indicador se a mensagem foi des-
cartada, o motivo do descarte e duas variáveis particulares do protocolo REPI.

3.2. Módulo de Configuração
Nos dois painéis superiores, chamados “Configuração dos parâmetros da rede” e “Nome
dos canais públicos”, o usuário determina os parâmetros que definirão o comportamento
da rede. Estas informações são transmitidas para os nós através da rede TCP/IP durante a
inicialização das aplicações Java distribuı́das na rede. Esta configuração é feita através de
um arquivo XML, disponibilizado em um servidor Web e acessado pelas aplicações em
sua inicialização. Os parâmetros que podem ser configurados são os seguintes2:

Memória
Indica como será a “memória” da rede, ou seja, como ela controlará a duplicação
de mensagens, evitando que um mesmo nó encaminhe a mesma mensagem mais
de uma vez. Esta configuração tem três opções: controle com número sequencial,
controle com tabela hash e sem memória;

2As configurações Encaminhamento Colaborativo e Nomes dos Canais Públicos não serão detalhadas
por serem especı́ficas do algoritmo REPI
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Tipo de Filtragem na rede
Esta configuração define o critério que determinará se as mensagens da rede serão
encaminhadas ou não. Ela pode ter os seguintes valores: algoritmo de inundação;
parcial e completo, que são duas configurações do protocolo REPI; Gossip, na
qual os pacotes são encaminhados seguindo um algoritmo probabilı́stico em que
cada mensagem tem um probabilidade P de ser encaminhada;

HTL
Esta configuração indica qual será o HTL (Hops-to-live) da mensagem, ou seja,
por quantos nós a mensagem pode passar antes de ser descartada;

3.3. Configuração da execução automática
Os dois painéis inferiores, chamados “Configuração da execução automatizada” e “Dispo-
sitivos com inı́cio automático”, fazem parte da ferramenta de execução automatizada, que
permite que mensagens sejam enviadas na rede por até vinte nós simultaneamente sem a
intervenção do usuário. Além disso, a ferramenta também permite que essas execuções
sejam repetidas várias vezes, para aumentar a confiabilidade dos dados coletados.

Ao realizar uma execução com repetições, o sistema salva os resultados de todas
as execuções em planilhas eletrônicas e, ao final, cria uma planilha adicional com a média
aritmética e desvio padrão dos resultados. Para realizar uma execução automatizada no
SAMCRA, é preciso configurar onze parâmetros, a saber:

Número de dispositivos; Execuções e Núm de Msgs
Determinam, respectivamente, as quantidades de nós usados na execução automa-
tizada, de execuções e de mensagens que os nós com inı́cio automático enviarão;

Espera dispositivo e Espera Servidor
Determinam, respectivamente, quanto tempo cada nó irá esperar para notificar ao
servidor que sua execução terminou e quanto tempo o servidor irá esperar para
iniciar uma nova execução depois que receber todas notificações de término;

Intervalo entre mensagens
Determina o intervalo de tempo entre o envio de duas mensagens consecutivas;

Nome Script; Nome planilha e Salvar em
Determinam, respectivamente, o nome do script que será executado para inciar as
aplicações Java nos nós remotos, o prefixo dos nomes das planilhas eletrônicas
que serão gravadas com os dados coletados e o diretório onde elas serão salvas;

Enviar Trace?
Determina se os nós remotos enviarão o rastreamento da mensagens recebidas;

Dispositivos com inı́cio automático
Determina quais nós enviarão mensagens durante a execução automatizada.

A execução automatizada é realizada em um ciclo, no qual o script especificado
inicia as aplicações Java nos nós remotos e estas buscam no servidor as configurações da
rede. Após a execução do script, o SAMCRA entra em modo de espera, aguardando que
os nós notifiquem o término de suas execuções. Ao concluir a execução, os nós aguardam
o perı́odo especificado e notificam o seu término. Após receber todas as notificações, o
sistema aguarda o tempo especificado para encerrar a rodada de experimentos.

Ao concluir uma rodada, todos os dados coletados são salvos em nove planilhas
eletrônicas e uma nova rodada é iniciada. Ao final da última rodada, o servidor cria um
nova planilha com os dados consolidados e encerra a execução.
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4. Estado atual do sistema
SAMCRA é usado atualmente para realizar experimentos do protocolo REPI, tanto para
avaliar o seu funcionamento quanto para a comparação com os algoritmos de inundação
e Gossip. Na Figura 3 são apresentados gráficos construı́dos com dados coletados em
experimentos realizados com SAMCRA. Em ambos os casos, os experimentos foram
feitos com vintes nós e, para cada uma das configurações, representadas pelos pontos no
eixo das abscissas dos gráficos, foram realizadas vinte execuções de forma automática.

O sistema é usado há cerca de quatro meses e já foram executados cinco tipos
de experimentos com mais de oitenta tipos de configurações. Até o momento, o uso do
sistema têm se mostrado promissor, apresentando grande estabilidade em testes de longa
duração, que demoram de algumas horas até alguns dias para sua conclusão.

Figura 3. Imagem que mostra dois gráficos criados com os dados coletados pelo
sistema SAMCRA para a avaliação do protocolo REPI .

A utilização de SAMCRA com outras aplicações é simples, bastando que o de-
senvolvedor importe uma classe em seu código e utilize os três métodos que ela oferece,
um para a inserção das variáveis e tabelas com os dados do nó, outro para inserção de
entradas de rastreamento de mensagens e um para notificar o servidor o fim da execução
em um nó. Este procedimento e os métodos são descritos em detalhes na documentação
de SAMCRA, inclusive com uma aplicação de exemplo.

A documentação e o sistema podem ser obtidos no seguinte URL:
http://www.lcp.coppe.ufrj.br/samcra/

5. Trabalhos Futuros
Apesar de já estar sendo utilizado em experimentos, o SAMCRA ainda é um trabalho em
desenvolvimento. Durante a realização de experimentos e a discussão dos seus resultados
é comum que surjam sugestões de novas funcionalidades e, durante os quatro meses de
uso, ela já sofreu algumas alterações, para aumentar sua flexibilidade e desempenho.

As principais melhorias que identificamos como oportunidades de trabalhos futu-
ros para o sistema SAMCRA são:

• Criação de um módulo para execução de experimentos em lote, para que diversas
configurações possam ser testadas várias vezes com apenas um comando;
• Criar mecanismos para adição de novos protocolos de forma dinâmica;
• Aprimorar a configuração dos experimentos, permitindo que a configuração do

intervalo e quantidade de mensagens enviadas seja definida para cada nó;
• Criar um módulo para gerar os grafos da rede automaticamente.
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6. Descrição da Demonstração
A demonstração do sistema será feita com a construção de uma Rede Ad Hoc sem fio
formada por dez dispositivos de comunicação Tmote Sky, ligados a pelo menos três
máquinas. A rede executará experimentos com pelo menos duas configurações diferen-
tes, demonstrando como o sistema controla os nós remotamente, iniciando e finalizando
as aplicações, e como é feita a coleta e consolidação dos dados.

Além disso, também será ilustrada a situação em que usuários reais utilizam a rede
e esta é monitorada pelo SAMCRA, gerando o rastreamento dos metadados de todas as
mensagens trocadas.
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Abstract. This paper examines an event-based component model for wireless
sensor networks called LooCI (Loosely-coupled Component Infrastructure) and
discusses an application of LooCI for river monitoring in creeks that flow through
São Carlos. Our sensor network application which is based on LooCI monitors
flood, pollution and human tampering and warns potential stakeholders when-
ever they are at risk (e.g. of floods). Our pollution monitoring system is used
to inspect rivers and issues a warning whenever the condition of water reaches
an unacceptable level. In addition, our depth sensor monitors rivers and is
used to predict potential floodings. Finally, our three dimensional accelerome-
ter detects any improper vibration caused by tampering with the deployed node.
Our component model for sensor networking environments has a novel loosely-
coupled binding model which is particularly designed to support intermittent
connections between the components. This reflects the nature of wireless sensor
networks that are often subject to unreliable networking.

1. Introduction

Wireless sensor networks (hereafter, WSNs) are composed of tiny embedded computers
known as “motes”. A mote will have an embedded CPU, low power wireless networking
and simple sensors. WSN is been increasingly employed in a large number of applications
including habitat monitoring, flood prediction, disaster management, military intelligence
and surveillance. As they are normally resource constrained devices, WSNs often require
lightweight and reconfigurable platforms. This is because reconfigurable platforms often
allow systems to deploy only those functionalities that are required. There are numerous
lightweight platforms to program WSNs such as OpenCom [2], RUNES [1], NesC [3].
The main problem with them is that they have a steep learning curve and each of them
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relies on a different approach (e.g. component-based, active-messages, etc.). In addition,
most of them are based on a RPC (Remote Procedure Call) type of binding, which is not
suited to the WSN software domain as they do not reflect the dynamic features of WSN
environments. This is because connections in WSN environments are often intermittent
and thus, RPC-based bindings do not scale well with them; as well as this, they may
require developers to deal with a complex fault-tolerant RPC-based binding.

This paper examines a component model tool (LooCI – Loosely Coupled Compo-
nent Infrastructure) [4] for WSNs and also explores a case study which is implemented to
illustrate river monitoring in creeks that flows through São Carlos – SP. The aim is to give
a brief description of LooCI and show the implementation of LooCI in river monitoring
on SunSPOT sensor platforms1. Both implementations (i.e. of the component model and
the case study) can be downloaded athttp://code.google.com/p/looci/. The
blog athttp://sp-river.blogspot.com/ provides rich material for our case
study work.

The remainder of this paper is structured as follows: Section 2 summarizes the
existing component models and outlines the benefits of our tool. Subsequently, we give
details of our LooCI component model for WSNs in Section 3. Following this, Section
4 details an application of LooCI to a WSN-based river monitoring system in creeks
running through São Carlos (São Paulo). Finally, Section 6 wraps up this paper with
some concluding remarks.

2. Existing Component Models for WSNs and their Limitations

Run-time reconfigurable component models address many critical problems encountered
in WSN environments, which have limited resources, are highly dynamic and, as they
are expected to operate unattended for long periods of time, must evolve to meet chang-
ing application requirements. In our view, component-based approach can reduce these
problems, as they can naturally deal with:

• Dynamism. Sensor networks are highly dynamic. Component-based reconfigura-
tion offers adaptation mechanisms to handle this dynamism (e.g. by only deploy-
ing required functionalities at runtime).

• Evolution. As application requirements change over time, component based ap-
proaches allow systems to evolve through the deployment of new components.

The Loosely-coupled Component Infrastructure (LooCI) [4] is designed to support
embedded Java ME (micro edition) platforms such as the SunSPOT or Java ME smart-
phones. LooCI comprises an easy-to-use component model and a simple yet extensible
networking framework. Each LooCI node is connected via a common event-bus com-
munication substrate. Like other embedded component platforms, such as RUNES [1] or
OpenCOM [2], LooCI components support run-time reconfiguration, concrete interface
definitions, introspection and support for the re-wiring of bindings.

Unlike OpenCOM or RUNES, LooCI components are indirectly bound over the
event bus. Thus, all LooCI components define their interfaces as the set of LooCI events
that they publish. The receptacles of a LooCI component can be defined in a similar way
to the events which they subscribe. Each LooCI event has a globally unique identifier

1www.sunspotworld.com
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which classifies the event type in terms of a global descriptive hierarchy. In our view, a
loosely-bound component model such as LooCI is an excellent fit with adaptive resource
management. As the LooCI binding model is inherently indirect, operating over an event
bus, it is possible for a service manager to modify bindings based upon execution context
in a manner that is transparent to the upper layers. The fact that binding modification is
transparent, makes it easier for us to separate the concerns of resource management and
application functionality. This allows end-users to specify the services they require and
WSN administrators to tailor system behavior without the need to implement new com-
ponents. The LooCI event bus also provides a common point of interception to support
the gathering of contextual data.

3. The LooCI Component-based Programming Tool

Further details are given here of the implementation aspects of LooCI showing how LooCI
developers deal with the event model (e.g. creating events). We also provide an overview
of the component model and component types that are supported by LooCI in Section
3.2. It should be noted that the implementation described in this section is particularly de-
signed to run on SunSPOT sensor platforms. However, given that LooCI is a generic form
of technology, it can be adopted to run on a variety of platforms. This implementation is
compatible with SunSPOT SDK v5.0 Red (090706).

3.1. The Event System

Events are created in two different ways, either by a component wanting to publish an
event through the Event Manager or by the Event Manager itself when it receives an
event via the radio. In the latter case, the Event Manager recreates the event from the
message’s payload and dispatches it to the subscribed components. This is handled by the
Event Manager and should not be a concern of the application developer. In the former
case however, the application developer has to create the event himself. This can be done
in the following manner.

PayloadBuilder payload = new PayloadBuilder();
payload.addInteger(lightSensor.getAverageValue());
Event event = new Event(EventTypes.LIGHT_READING,

payload.getPayload());
publishEvent(event);

The PayloadBuilder class is a utility class used to create event payloads. The
construction of an event payload is as follows:

# of elements length of element 1 ... length of elementn element 1 ... elementn

An element can be a String, an integer or a byte and these can be stored in the
payload by using the appropriate add-methods. The PayloadBuilder is responsible for
filling in the specific fields of the payload.

Once the payload is created, an event can be instantiated. This is done by calling
the following Event constructor:

public Event(byte type, byte[] payload) { ... }
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The first parameter defines the event type and can be chosen from the EventTypes
class. The second parameter is the payload that was previously created. These two pa-
rameters are the only values which go on the wire when an event is transmitted. However,
the following additional flags can be set for events by a user.

• critical: this declares that the event should be transmitted by using a reliable trans-
port protocol

• remote address: this represents the address of the specific remote node which this
event should be sent to.

As these flags are optional, the respective setters have to be explicitly called on
the event to set them.

The event system creates a distributed “Event Bus” to which all the LooCI com-
ponents are connected. A per-node instance of the LooCI Event Manager implements
a simple topic-based publish-subscribe event model wherein events are disseminated to
subscribers based upon their type. For example, a software element may subscribe to
events of type “TEMPERATURE” (created by the above-mentioned operations) and may
then be wired to a component at a given network location (local, a remote node or a remote
group of nodes) that produces these events. The interface to the event bus is simple and
lightweight, however, when combined with the LooCIs global, hierarchical type system,
the event manager allows for rich modeling of interactions between the nodes.

3.2. The LooCI Component Model

Two types of components are implemented in the SunSPOT version of LooCI, both rely-
ing heavily on the Isolates provided by the SunSPOT SDK. Isolates are process-like units
of computation which are isolated from other isolates. The two types of components are
macro- and microcomponents.

• Macrocomponents each run in a separate child isolate and communicate with the
LooCI runtime middleware in the master isolate via II-RPC (Inter Isolate-Remote
Procedure Call). They can execute multiple threads and use utility libraries.

• Microcomponents are finer-grained components which run alongside the LooCI
runtime in the master isolate. They must be single threaded and self-contained,
and not use any utility libraries.

Once they are deployed and initialized, both macro and microcomponents are con-
trolled (started, stopped, put into quiescent mode) by the Reconfiguration Engine. They
can be in 3 states:

• 0 = stopped. The component is stopped, meaning unsubscribed to any events and
unregistered at the Reconfiguration Engine.

• 1 = running. The component is running, meaning subscribed to certain events,
registered at the Reconfiguration Engine and providing some functionality.

• 2 = quiescent. This provides a safe state for reconfiguration (e.g. suspending I/O),
meaning unsubscribed to any events.

Components can currently only be deployed, undeployed and initially started by
the action executor (via ant scripts on the command line or the Network Manager). Wire,
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unwire, make quiescent, resume and stop however can be executed using a Reconfigura-
tion (see the next section for further information on this). Starting a component for the
1 first time should be done using either the command line or the Network Manager as it
requires the isolate to be initiated, once it is then made quiescent it can be restarted by
sending a COMPONENTSTART event.

Furthermore, every component has a component ID. By default this is Component-
Types.TESTAPPLICATION which translates to 0 but it is expected that every compo-
nent implementation overrides the getComponentID() method and thus providing a more
meaningful id.

Components can communicate with each other and the LooCI runtime via the
Event Manager. The interfaces which components provide and require are defined by
publishing and subscribing to certain event types.

4. A WSN-based River Monitoring System Using LooCI

There will be now an examination of an application of LooCI to a river monitoring system
in the network of creeks that flows through São Carlos (São Paulo). In this application,
WSN is deployed to measure the water depth and pollution levels of the creeks. In par-
ticular, we will investigate how new software and hardware technologies can be used to
(1) improve the accuracy of flood warning forecasts, (2) support the designing of better
environmental models and (3) respond effectively to flood-based events.

Details will first be given of the hardware prototype before we address the software
aspects of our platform. It should be noted that our sensor network platform is called
REDE which acronym of “REde de sensores paraDetecção deEnchentes”. From now
on, our platform will be referred to simply as REDE.

4.1. Hardware Components

4.1.1. Overview

Figure 1 shows a complete hardware prototype of our monitoring system. The prototype
is based on SunSPOT; SunSPOT is particularly well suited to the rapid prototyping of
sensor network applications as it runs standard Java ME (like many cell phones) and
offers plenty of computational resources. The SunSPOT runs the LooCI tool which was
described above.

After integrating the SunSPOTs with solar panels, batteries, depth and pollution
sensors, the entire package was mounted in a weather-proof case and deployed on the
creeks of São Carlos. The solar panels feed a large (12V, 7AH) reservoir battery, which
in turn feeds the SunSPOT lithium-ion battery and this process maintains a continuous
operation without the need for battery replacement. The deployed REDE mote is shown
in Figure 1.

4.1.2. Use of Sensors

A vented-gauge hydrostatic pressure sensor is used to measure the water depth. Using
this sensor, software components provide warnings when the water level approaches that
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of the river-bank. in addition, conductivity-based pollution sensors are used by software
computers to issue a warning whenever the pollution of the river is reaching an unac-
ceptable level. We use an off-the-shelf conductivity sensor for industrial applications that
provides a voltage output in the range of 1V to 5V that varies linearly with the level of
conductivity. Finally, a three dimensional accelerometer is used by software components
to detect human tampering and vandalism. The detection of vandalism and pollution are
particularly beneficial in urban rivers such as the Tietê, which runs through densely pop-
ulated areas.

solar panels

Sun SPOT (mote+temperature, light and

−+

12V Battery

vibration sensors)

pressure
conductivity−based

pressure and pollution sensors are kept immersed in the river

three sensors: temperarature, light and viabration sensors
this case contains a battery, SunSPOT mote along with

pollution sensor
sensor

Figure 1. Our hardware prototype of the REDE node

Our platform has been built and an evaluation of REDE carried out at two creeks
in the city of São Carlos. The deployment site is given in Figure 2, which shows two
creeks and a tributary. Sensors were deployed before and after the confluence of the two
creeks so that the relationship between the degree of pollution and the water level in each
creek could be investigated. The base station (represented as BS) receives all the data
from the deployed sensors, and acts as a data-logger and transmitting sensor readings
back to the lab using 802.11b. Each REDE mote sensor transmits data to the base station
at an interval of five minutes, which is the maximum sampling frequency recommended
by our Environmental Science partners.

Figure 2. Map of the deployment site in S ão Carlos-SP. Deployment locations:
BS = Base Station, C1 = Creek 1, C2 = Creek2, T1 = Tributary
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4.2. The REDE Software Platform

The Loosely-coupled Component Infrastructure (LooCI) is a component model for Wire-
less Sensor Networks as mentioned earlier. LooCI allows for the creation of generic
units of software functionality, known as “components” that communicate over an “event
bus”. By composing together generic components (e.g. a depth sensing component, a
flow sensing component and a logging component), application developers can quickly
develop rich application functionality (e.g. a flood monitoring application).

Our river monitoring application is implemented in four distinct modules: 1) Vi-
bration module; 2) Depth sensor module; 3) Conductivity module; and finally the backend
module that runs on the base station acting as a data-logger. Figure 3 shows our backend
application running on the base station. Such an application logs data sent by pollution,
depth and accelerometer sensors; it then updates that information on each textbox of the
GUI. We constructed our application using NetBeans IDE with Java Sun 1.6 compiler
toolkit.

Figure 3. Our river monitoring application demo

5. Presentation Plans and Ongoing Work
This section outlines a tentative plan for the presentation of both the WSN component-
based building technology and the application developed to validate the proposed tool.

The application itself that is based on LooCI is entirely implemented and has been
demonstrated in seminars such as the one that took place at INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) recently. A project is now under construction to replicate this tech-
nology and deploy it along the Tietê river in São Paulo. The purpose of this is primarily to
monitor potential pollution and flood hazards and provide people with a warning when-
ever they are at risk. With regard to the SBRC’s tools session, our aim is to concentrate
on three key aspects:

• REDE Hardware Platform. The complete hardware platform can be presented at
the SBRC’s tool session. This includes the SunSPOT microprocessor which is
connected to the conductivity, depth and vibration sensors. The REDE kit also
includes two solar panels that feeds the battery. Both SunSPOT and the battery
are placed inside the weather-proof case as shown in Figure 1.
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• LooCI Component Model. LooCI represents the underlying technology which en-
ables us to construct lightweight runtime reconfigurable WSN applications. Our
technology is based on component approach, which fosters modularity and more
importantly, helps us to ensure that the application deploys components that are
tailored to the target needs. The above-mentioned LooCI website includes a tuto-
rial that can be exercised during the tool session.

• River Monitoring Application-based on LooCI. The last part concerns the presen-
tation of the application of LooCI to constructing a real-world application scenario
showing the benefits of our tool to the WSN domains. For this, we will show our
river monitoring application running on a SunSPOT along with the conductivity,
depth and vibration sensors.

6. Conclusions

This paper has provided an outline of LooCI – our tool for constructing runtime recon-
figurable component-based applications to the domain of WSNs. We have also exam-
ined an application that adopted LooCI for building a WSN-based river monitoring sys-
tem at São Carlos-SP. Unlike most of the existing models, our component model (i.e.
LooCI) has an event-based binding type, which we argue reflects the nature of the WSN
applications more closely. In WSNs, the connections between the nodes tend to be in-
termittent and thus, technologies should be able to handle unreliable environments. In
SBRC’s tools session, we plan to cover three aspects of our research: (i) the REDE hard-
ware prototype, (ii) the LooCI component technology; (iii) a WSN-based river monitor-
ing application written in LooCI. A general idea of our work can be found athttp:
//code.google.com/p/looci/ andhttp://sp-river.blogspot.com/.
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Abstract. Pervasive home health care applications require an infrastructure of spe-
cialized hardware and software capable of collecting and processing data from the
patient and the environment. We present here a remote monitoring home health care
prototype, whose patients, following a prescribed care plan, have their data (physio-
logical and activity) collected by sensors and analyzed to identify their health status.
The information is stored in a local database and transmitted to a central supervisory
station, which is able to respond to emergency situations. This prototype is part of
a Remote Assisted Living Health Care System project, which integrates various key
aspects regarding the telemonitoring of patients at home.

Resumo. Aplicações pervasivas de assistência domiciliar à saúde exigem uma infra-
estrutura especializada de hardware e software capaz de coletar e processar dados
do paciente e do ambiente. Apresentamos neste artigo um protótipo de monitora-
mento remoto em ambiente domiciliar, cujo paciente, seguindo prescrições definidas
num plano de cuidados, tem seus dados (fisiológicos e atividade) coletados por sen-
sores e analisados para a identificação da sua situação de saúde. As informações
são armazenadas localmente e transmitidas para uma central de supervisão capaz
de atender a situações de emergência. Este protótipo é parte do projeto de um Sis-
tema de Assistência Domiciliar à Saúde, o qual integra diversos aspectos relevantes
ao telemonitoramento do paciente em sua casa.

1. Introdução
A quantidade de pessoas idosas, em especial aquelas com doenças crônicas ou condições
crı́ticas de saúde, tem crescido substancialmente nos últimos anos. Este cenário provoca uma
alta demanda, exigindo cada vez mais da atual infraestrutura de serviços de saúde. A assistência
domiciliar à saúde [Koch 2006] com o uso da tecnologia de computação pervasiva, pode repre-
sentar uma solução. Através de sensores utilizados no ambiente domiciliar, o paciente pode ser
monitorado a todo momento e em qualquer parte da casa. Dados fisiológicos (pressão arterial,
frequência cardı́aca, etc.), atividades realizadas pelo paciente (se está caminhando, dormindo,
comendo, etc.) e condições do ambiente (temperatura e umidade) podem ser obtidos continu-
amente. Profissionais de saúde (por exemplo, cuidadores, enfermeiros, médicos) têm a opor-
tunidade de acompanhar, por meio do telemonitoramento, o dia-a-dia do paciente e ajustar o
seu plano de cuidados de acordo com a evolução do tratamento. Para o paciente pode significar
menos visitas aos consultórios médicos e perı́odos mais curtos de hospitalização.

Diante disso, estamos desenvolvendo o SADS (Sistema de Assistência Domiciliar à
Saúde) que integra, através de uma infraestrutura baseada em computação pervasiva, diversos
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aspectos relevantes ao monitoramento remoto da saúde do paciente em seu ambiente domici-
liar. No contexto deste projeto implementamos um protótipo que tem como foco a contı́nua
identificação da situação de saúde do paciente associada à definição de um plano de cuidados.
O protótipo coleta dados fisiológicos e a atividade realizada pelo paciente e os analisa usando
um modelo em lógica fuzzy. Foram empregados dispositivos com comunicação sem fio, como
um sensor de pressão arterial e frequência cardı́aca, e sensores de movimento.

Neste artigo apresentamos a estruturação e detalhes de funcionamento do protótipo. O
artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a estrutura geral do projeto SADS;
a Seção 3 aborda os detalhes e mecanismos do protótipo; a Seção 4 mostra a configuração do
ambiente de testes feitos em laboratório e a Seção 5 traz a conclusão.

2. Sistema de Assistência Domiciliar à Saúde
A Figura 1 mostra a estrutura geral do SADS (Sistema de Assistência Domiciliar à
Saúde) [Copetti 2010, Copetti et al. 2009].

Figura 1. Estrutura geral do SADS

Localizada na casa do paciente, a Central de Saúde Residencial (CSR) recebe e processa
dados do paciente (fisiológicos e atividades) e dados do ambiente coletados por sensores, com
o objetivo de determinar a situação de saúde do paciente. Dados fisiológicos do paciente cor-
respondem a, por exemplo, pressão arterial e frequência cardı́aca, enquanto que as atividades
referem-se às ações que o paciente pode realizar, tais como caminhar, dormir, comer, ou alguma
atividade doméstica. A importância de se considerar a atividade está relacionada à necessidade
de precisão na identificação da real situação de saúde do paciente. Por exemplo, um paciente
com uma frequência cardı́aca de 120bpm pode estar varrendo a casa, caracterizando uma ativi-
dade doméstica de esforço. Mesmo com a alta frequência cardı́aca é possı́vel, dependendo do
paciente, que isso seja normal. Em relação ao ambiente, variáveis como temperatura e umidade
do local, podem também influenciar na identificação da situação de saúde. Tanto os sensores
de atividade do paciente quanto os de condições do ambiente devem estar integrados à rede
residencial para o envio dos dados para a CSR.

O processo de monitoramento tem inı́cio com o Plano de Cuidados, o qual é composto de
uma série de prescrições elaboradas pelo profissional de saúde, tais como quais medições o pa-
ciente deve realizar (pressão arterial, frequência cardı́aca, etc.) e com qual periodicidade, quais
medicamentos e quando devem ser tomados, recomendações de dieta e de exercı́cios fı́sicos,
e outras recomendações personalizadas conforme o tratamento. De acordo com o plano, o
SADS pode gerar notificações ao paciente, lembrando-o de cumprir os procedimentos defini-
dos. O profissional de saúde pode também modificar o plano, prescrevendo novos horários para
a medicação, ou mesmo modificando a periodicidade de uso dos sensores.
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Os dados coletados na CSR são representados por variáveis fuzzy e analisados por meio de
técnicas de inteligência artificial baseadas em regras produzidas em cooperação com especialis-
tas médicos (detalhes do Módulo de Decisão em [Copetti et al. 2009]). A eventual identificação
de uma situação anormal do paciente pode ativar um dispositivo local (uma TV, por exemplo),
aumentar a frequência de monitoramento [Sztajnberg et al. 2009] ou ainda, dependendo da gra-
vidade, enviar um alarme de emergência para a Central de Supervisão Médica (CSM).

A CSR armazena em uma base de dados um histórico completo e individualizado da
situação de saúde do paciente. Além de armazenar e processar dados localmente, a CSR age
como um gateway entre a residência do paciente, os provedores de saúde (prestadoras de as-
sistência domiciliar, instituições médicas, profissionais de saúde, etc.) e os familiares. Essa
funcionalidade de comunicação da CSR permite:
• enviar imediatamente avisos de emergência para a CSM ou profissional de saúde;
• enviar periodicamente os dados do paciente (fisiológicos, atividade e situação de saúde)

para a CSM;
• receber o plano de cuidados elaborado pelo profissional de saúde;
• disponibilizar os dados aos familiares do paciente;
• estabelecer uma comunicação direta do paciente com o profissional de saúde e/ou com os

seus familiares.
A CSM recebe a informação processada por várias CSRs e pode armazenar dados de

longo prazo. Isso torna possı́vel, com o apoio de operadores especializados, o monitoramento
de diversos pacientes e outros tipos de avaliação, tais como verificações de tendências, análises
estatı́sticas e comparativas com dados de vários pacientes.

Determinadas funcionalidades da aplicação, como a obtenção de dados dos sensores, as
notificações ao paciente, o envio de mensagens e alarmes ao profissional de saúde, e a trans-
missão de dados e informação de emergência da CSR para a CSM, necessitam de um suporte
diversificado de comunicação. Tais funcionalidades apresentam requisitos especı́ficos de qua-
lidade e tolerância a falhas, bem como a demanda de programação e integração também es-
pecı́ficos (veja Subseção 3.4).

Outro aspecto importante de comunicação no âmbito da aplicação está relacionado ao
sistema de notificação (reminder) e alarme. Lembretes para a realização de uma atividade
podem ser enviados e exibidos em dispositivos cadastrados no sistema, tais como sistemas de
TV Digital na residência do paciente, aparelhos de telefonia celular ou PDAs. O envio destas
notificações depende da configuração da CSR e de informações de contexto (por exemplo, a
localização do paciente dentro de sua residência), conforme descrito em [Rodrigues 2009].

3. Protótipo
Implementamos um protótipo1 cujo projeto tem como foco a contı́nua identificação da situação
de saúde do paciente associada à definição de um plano de cuidados. Como estudo de caso,
manipulamos dados fisiológicos referentes à pressão arterial/frequência cardı́aca e determinadas
atividades exercidas pelo paciente.

Os seguintes módulos foram implementados: obtenção dos dados fisiológicos e de ativi-
dade, análise dos dados para identificação da situação do paciente, armazenamento, e trans-
missão (Figura 2). Os módulos operam na CSR e iniciam a execução de acordo com a
programação pré-estabelecida no plano de cuidados, cujas prescrições são inseridas diretamente
na CSR. Supondo que a programação estabeleça que o paciente deve medir sua pressão arte-
rial/frequência cardı́aca duas vezes ao dia, às 8h e às 18h, o protótipo irá iniciar um ciclo de
execução, em cada um destes horários. Interfaces especializadas também estão presentes no
protótipo, provendo visões dos dados apropriadas a cada um dos atores do sistema. Módulos

1Disponı́vel em http://www.tempo.uff.br/sads
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para identificação de usuários por nome e senha e para cadastramento de pacientes, médicos,
operadores e administradores também estão disponı́veis2.

Figura 2. Estrutura geral do Protótipo.

3.1. Obtenção dos Dados
Para a obtenção dos dados empregamos dois sensores (Figura 3): o sensor de medição Wrist-
Clinic3 para os dados fisiológicos, e o sensor SPOT (Small Programmable Object Technology)4

para a atividade do paciente.

Figura 3. (a) Wrist Clinic. (b) SPOT.

O WristClinic tem capacidade de medir pressão arterial/frequência cardı́aca, entre outros.
Ao ser devidamente ajustado ao pulso e acionado, o WristClinic realiza as medidas e envia
os valores para um dispositivo denominado MiniGate (do mesmo fabricante), acoplado à porta
USB do computador CSR. O Minigate estabelece uma arquitetura de comunicação centrali-
zando o recebimento de múltiplas leituras de medidas de vários sensores diferentes.

O módulo de obtenção foi implementado na linguagem de programação C#, uma vez que
o fabricante do WristClinic disponibiliza APIs nesta linguagem para a manipulação dos dados
oriundos do sensor de medição. A cada uso do WristClinic para a tomada de uma medida, este
módulo recebe os dados e inicia o procedimento para a obtenção da atividade do paciente.

A atividade do paciente é obtida através do SPOT, um acelerômetro capaz de realizar a
leitura da aceleração do dispositivo em três eixos espaciais, o que torna possı́vel a verificação
do seu deslocamento. A partir desse recurso, usamos o SPOT como um sensor vestı́vel com
o propósito de identificar o grau da intensidade da atividade do paciente: pouca, moderada
ou intensa. O SPOT envia para a estação-base, conectada à porta USB da CSR, os dados dos
três eixos (x, y e z), os quais são processados. Eventualmente, para casos em que o módulo

2Detalhes no manual de utilização: http://www.tempo.uff.br/sads.
3Telcomed Advanced Telemedicine Industries: http://www.telcomed.ie
4Sun Microsystems Laboratories: http://www.sunspotworld.com
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de obtenção não detecta nenhuma transmissão do SPOT, o sistema solicita ao paciente a sua
atividade. Desse modo é possı́vel a prevenção quanto a possı́veis falhas na leitura do sensor.
Foram definidas seis possı́veis atividades: repouso, comendo, caminhando, fazendo atividade
doméstica, indo dormir, acordando. Essas atividades foram escolhidas por influenciarem na
medição da pressão arterial, conforme diretrizes médicas encontradas em [Mion Jr et al. 1995].

Seja pelo SPOT, seja pela informação do próprio paciente, a obtenção dos valores para a
atividade servem de subsı́dio para o sistema, juntamente com os dados coletados pelo WristCli-
nic, realizar a análise da situação de saúde do paciente, descrita na Seção 3.2.

3.2. Análise
O módulo de análise é responsável por determinar a situação de saúde do paciente, definida
em três faixas possı́veis: normal, alerta ou emergência. Seis variáveis de entrada devem estar
disponı́veis para o funcionamento do módulo: pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial
diastólica (PAD), frequência cardı́aca (FC), atividade, média de PAS e média de PAD. As qua-
tro primeiras são coletadas pelo módulo de obtenção (Seção 3.1) e as demais correspondem às
médias de pressão arterial, às quais devem ser obtidas em exame prévio junto ao profissional de
saúde. Uma das formas de obtê-las é por meio do exame de MAPA (Monitorização Ambulato-
rial da Pressão Arterial), que consiste na realização da medição de pressão arterial do paciente
fora do consultório médico durante 24 horas, com intervalos de 15 a 20 minutos durante a
vigı́lia e 30 minutos durante o sono. Este exame serve como uma calibração para o protótipo.
As médias são importantes, pois são usadas no cálculo da variação da pressão arterial.

A implementação do módulo de análise foi feita usando lógica fuzzy com regras que se-
guem diretrizes médicas [Mion Jr et al. 1995, Mion Jr et al. 2006]. Caso tenha sido habilitada
pelo profissional de saúde a opção de aplicar a Individualização, o sistema verifica, para os ca-
sos diagnosticados como alerta ou emergência, se a entrada de dados ocorre com frequência. Se
for este o caso, uma redução é aplicada na situação do paciente, podendo modificá-la de faixa,
fazendo com que, por exemplo, uma situação de alerta possa ser considerada uma situação
normal (detalhes em [Copetti et al. 2009]). De qualquer maneira, a variável situação e as de-
mais variáveis do paciente são armazenadas no banco de dados, estabelecendo um histórico de
medições. A Figura 4 mostra informações detalhadas de um paciente e de vários pacientes, as
quais podem ser visualizadas na CSM.

Figura 4. (a) Visualização de um paciente. (b) Visualização de vários pacientes.

A lógica fuzzy foi implementada no Matlab-Simulink5 e convertido em um programa em
C o qual é invocado pela aplicação em C#. Da mesma forma, o programa em C# invoca a
execução do algoritmo APRIORI [Agrawal and Srikant 1994], no momento em que é necessária
a Individualização.

5The MathWorks: http://www.mathworks.com
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3.3. Armazenamento
O módulo de armazenamento é responsável por atualizar o banco de dados com as informações
oriundas dos módulos de obtenção, análise e do plano de cuidados, formando uma base histórica
e individualizada com informações do paciente.

Localizado na própria casa do paciente e instalado na CSR, o banco de dados, estruturado
com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL6 , mantém armazenados os dados
fisiológicos, a atividade e a situação de saúde do paciente, registrados a cada ciclo de execução
do protótipo. As médias de PAS e de PAD, utilizadas na identificação da situação de saúde
do paciente, são também armazenadas. Estas médias são utilizadas pelo módulo de análise do
protótipo.

3.4. Comunicação e Tolerância a Falhas
Tanto na CSR quando na CSM vários aspectos relacionados à comunicação e tolerância a fa-
lhas foram observados. Primeiro, a coleta de informação dos diversos sensores na CSR tem
que contemplar os aspectos especı́ficos de cada dispositivo. Isso inclui as interfaces e os es-
tilos de comunicação (push-pull) disponibilizados pelos acionadores de cada fabricante. A
comunicação com estes dispositivos é suscetı́vel a falhas e, portanto, rotinas de tratamento de
falhas foram incluı́das e adaptadas ao plano de cuidados. Por exemplo, o que fazer se no plano
de cuidados uma medida de pressão arterial está prescrita e a captura da medida não está sendo
possı́vel?

Outro aspecto diz respeito à comunicação entre a CSR e a CSM, que pode sofrer descon-
tinuidades, geralmente associadas à qualidade do serviço prestado pelos provedores de acesso,
considerando que primariamente a comunicação é feita através da Internet ”comodity”. Neste
sentido, a aplicação procura tratar as falhas de comunicação através de mecanismos triviais
de time-out e de nova tentativa, mas também provê tolerância a falhas utilizando um canal al-
ternativo via rede celular. A CSR possui autonomia para manter as informações coletadas no
banco de dados de forma que os subsistemas de comunicação possam tolerar descontinuida-
des na conexão com a CSM. Por sua vez, os operadores da CSM têm a informação de que a
comunicação com uma CSR especı́fica está interrompida, podendo realizar os procedimentos
alternativos visando garantir o atendimento ao paciente.

Com requisitos especı́ficos de configuração em cada ambiente domiciliar, a coleta de
informações dos sensores, recorrente em aplicações ubı́quas e pervasivas, segue um padrão de
projeto, o qual denominamos Agente de Recursos, que encapsula os mecanismos especı́ficos
em módulos com interfaces padronizadas (detalhes em [Sztajnberg et al. 2009]). Através deste
padrão a interação pode ocorrer por meio de trocas de mensagens sı́ncronas e assı́ncronas (even-
tos push-pull). Além disso, a própria CSR mantém uma lista de sensores e dispositivos, perso-
nalizados para cada paciente, e detecta quando algum destes está inativo.

4. Ambiente de Testes
O protótipo do SADS voltado para o monitoramento de pressão arterial/frequência cardı́aca foi
testado em laboratório com duas máquinas, sendo uma funcionando como CSR e outra funci-
onando como CSM, ligadas por uma rede sem fio. Além das máquinas, o ambiente de testes
conta com um sensor de medição WristClinic, para a obtenção da pressão arterial/frequência
cardı́aca, e um sensor SPOT, programado para identificar o grau de intensidade da atividade
do paciente. Incluı́mos ainda uma balança, da mesma fabricante do WristClinic, para coletar o
peso do paciente. A Figura 5 mostra a configuração do ambiente.

Para efeito de teste consideramos esta configuração para um determinado paciente em sua
casa. Portanto, como descrito na Seção 3.2, as médias de PAS e PAD do paciente, obtidas em
exame de MAPA feito previamente, devem ser inseridas no sistema. Com todos os sensores

6http://www.postgresql.org
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Figura 5. Ambiente de Testes.

em ordem (o SPOT pode, para efeito de testes, ser acoplado à roupa do paciente), com os
dados de MAPA inseridos e com o plano de cuidados em operação, o módulo de obtenção
de dados da CSR pode iniciar sua operação. Isso ocorre quando o paciente realiza, com o
WristClinic, uma nova medição da pressão arterial/frequência cardı́aca. Assim que os dados
desta medição chegam ao módulo de obtenção, este faz a leitura da intensidade da atividade
realizada pelo paciente (pouca, moderada ou intensa) nos cinco minutos anteriores à medição
com o WristClinic. Se eventualmente nenhuma atividade tiver sido detectada neste perı́odo, o
sistema solicita ao paciente que a informe, conforme descrito na Seção 3.1.

Na sequência, o paciente tem sua situação de saúde inferida por meio do módulo de
análise. Caso seja caracterizada uma situação de emergência, o operador da CSM é avisado
imediatamente e todos os dados do paciente são transmitidos. Na CSM os dados podem ser
visualizados de forma gráfica, como mostrado na Figura 4, com as situações de emergência
destacadas em vermelho7. Em nossos experimentos repetimos os testes para pacientes com di-
ferentes valores de pressão arterial/frequência cardı́aca e atividades, o que pode ser visualizado
na Figura 4-b.

5. Conclusão
Neste artigo, apresentamos um protótipo de monitoramento remoto de pacientes, o qual é parte
do projeto SADS (Sistema de Assistência Domiciliar à Saúde), estruturado com o objetivo
de integrar aspectos relevantes ao telemonitoramento do paciente no seu ambiente domiciliar.
O paciente, ao seguir as prescrições definidas em um plano de cuidados, é monitorado e os
dados obtidos são analisados conjuntamente para se identificar a sua situação de saúde. As
informações identificadas são armazenadas em um banco de dados, estabelecendo um histórico
individualizado do paciente, e transmitidas para uma central de monitoramento especializada e
com condições de atender a situações de emergência.

Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos aplicando a tecnologia de computação per-
vasiva na assistência à saúde. Uma boa revisão da literatura na área pode ser encontrada
em [Orwat et al. 2008]. Por exemplo, em [Leijdekkers et al. 2007] é apresentado um sis-
tema de monitoramento projetado para reagir quando limites pré-estabelecidos dos dados fi-
siológicos do paciente são atingidos. O sistema, no entanto, não integra dados de atividade
na análise da situação do paciente, como no nosso protótipo. Outra proposta, apresentada
em [Lee et al. 2008], usa dados fisiológicos e atividades, discutindo a importância da obtenção
de dados e da sua análise, porém, não contempla mecanismos para identificar situações crı́ticas
do paciente. Outros dois trabalhos, [ElHelw et al. 2009, Wood et al. 2008], têm pontos em co-
mum com nossa proposta, no entanto, não há qualquer menção ao emprego de notificações ao
paciente integrado a um plano de cuidados.

Atualmente estamos aperfeiçoando diversos aspectos do protótipo, tais como:

7Detalhes no manual de utilização: http://www.tempo.uff.br/sads.
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• implementação de técnicas mais precisas de reconhecimento da atividade, com o objetivo
de diminuir a necessidade do paciente de informá-la;
• uso de formas alternativas de transmissão entre as CSRs e a CSM, prevenindo possı́veis

descontinuidades;
• inclusão de canal de comunicação (áudio e vı́deo) envolvendo o paciente, familiares e

profissional de saúde;
• uso de tecnologias da web na implementação da CSR e CSM para tornar mais fácil o

acesso aos dados, principalmente por parte dos profissionais de saúde;
• adoção de um modelo de dados utilizando especificações aceitas internacionalmente

(OpenEHR ou HL7);
• plano de cuidados autoadaptável, que permita a inserção automática de recomendações

ao paciente a partir da análise dos seus dados.
Numa etapa posterior planejamos a realização de avaliações, determinadas por grupos

de pacientes reais utilizando o protótipo e por grupos de controle. O objetivo das avaliações
será verificar os benefı́cios alcançados com a utilização do sistema, principalmente aqueles
relacionados à precisão na coleta de dados e identificação da situação de saúde do paciente e à
confiabilidade na transmissão de dados e avisos de emergência.
Agradecimentos. Os autores agradecem ao CNPq e à FAPERJ pelo financiamento parcial deste trabalho.
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Abstract. The use of technology to support transmission of events (art, 

conferences, sports etc.) makes the Human-Computer Interaction more 

sophisticated, natural and complex, especially from the standpoint of 

computer systems. This paper aimed to address a tool for management and 

transmission of media streams and approaches the software Arthron as an 

alternative for the management of distributed performances that make use of 

streaming video and audio. 

Resumo. O uso da tecnologia para dar suporte à transmissão de eventos 

(artísticos, congressos, esportivos etc) torna a Interação Humano-

Computador mais sofisticada, natural e complexa, especialmente do ponto de 

vista dos sistemas computacionais. Este trabalho tem como objetivo abordar 

uma ferramenta para o gerenciamento e transmissão de fluxos de mídia e 

apresentar o software Arthron que se mostra como uma alternativa para o 

gerenciamento de performances distribuídas que se utilizam de fluxos de vídeo 

e de áudio. 

1. Introdução 

Hoje passamos por uma transformação na área das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) caracterizada pela universalização das formas de conectividade 

(redes de computadores, celulares, TV) e popularização dos dispositivos midiáticos. 

Novas possibilidades emergem das “super” redes de computadores, as quais lidam com 

grande volume de dados e alto poder de transmissão. Um desses cenários é a 

convergência entre Arte e Tecnologia através de uma infra-estrutura de software, 

hardware e serviços que conecte em tempo real pessoas e mídias digitais com propósito 

de colaborar em manifestações artísticas (Melo-2009a).  

 Nesta área, o LAVID forneceu o suporte tecnológico para a realização de 

algumas performances artísticas distribuídas: o Versus (RNP Versus), o (IN)Toque 

(Murilo Junior) e o e-pormundos afetos. Nas duas primeiras não foram utilizados 

nenhum software que proporcionasse o suporte adequado ao gerenciamento dos fluxos 

envolvidos.  

 As experiências na elaboração dos eventos Versus e (In)Toque motivaram a 

sistematização de uma infra-estrutura tecnológica que fornecesse o arcabouço 
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ferramental necessário para dar suporte a tipos de manifestações artísticas distribuídas. É 

precisamente nesse contexto que surge a Arthron
1
. 

2. Arthron 

A Arthron é um conjunto de componentes que juntos facilitam o gerenciamento de 

manifestações artísticas distribuídas, controlando desde a captura até a exibição das 

mídias envolvidas de forma eficiente e intuitiva.  

 Durante a concepção desta ferramenta, bem como a sua utilização em ambiente 

real, foi verificado que, também, existe a real possibilidade de sua utilização em 

manifestações que não tenham caráter artístico, como transmissão de eventos técnico-

científicos, tele-aulas, telemedicina, entre outros.  Isso faz com que a aplicabilidade da 

ferramenta se amplie, tornando-a referência quando se tratar de gerenciamento de fluxos 

de mídia de uma forma geral.  

2.1. Detalhando a ferramenta 

A Arthron é uma ferramenta formada basicamente por quatro componentes: o Decoder, 

o Encoder, o Proxy e o Manager, cada um tem um papel específico para a funcionalidade 

global da ferramenta.  

2.1.1. Decoder 

O Decoder tem como funcionalidade principal a captura de um único fluxo de mídia e a 

sua decodificação para exibição em um dispositivo apropriado. Esse componente se 

utiliza de uma interface simples, pois não pré-supõe nenhum conhecimento prévio para 

sua utilização. A captura do fluxo é feita através do protocolo UDP em uma porta que é 

previamente e automaticamente combinada com o Manager. 

 No Decoder é possível utilizar diversas personalizações de exibição do vídeo 

como, por exemplo, tela cheia, entrelaçamento, aspect-ratio entre outros que promovem 

uma melhor adequação do vídeo para o usuário final, todos esses parâmetros são 

configurados remotamente pelo módulo Manager. Outra funcionalidade introduzida no 

Decoder é a utilização de animações, que são pré-programadas no Manager, sendo 

exibidas sempre em tela cheia, sobrepondo o fluxo de vídeo que esteja sendo recebido. A 

utilização dessa animação com uma taxa de quadro pequeno funciona como Slide Show. 

2.1.2. Encoder 

É responsável por fazer a codificação da fonte de mídia podendo essa ser tanto de um 

dispositivo de captura como por meio de um arquivo de extensão em AVI, WMV ou TS 

e fazer seu envio, codificado ou não, para um Proxy que irá fazer a distribuição para os 

destinos configurados no Manager. O Encoder também se utiliza de uma interface 

simples voltada a usuários principiantes.  

                                                

1 Maiores informações sobre a ferramenta Arthron podem ser obtidas em 

http://www.lavid.ufpb.br/gtmda/arthron.html 
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2.1.3. Proxy 

É o componente cuja principal função é fazer a distribuição dos fluxos de mídia sobre a 

rede. Ele faz isso de duas formas: uma é o envio direto, na mesma taxa que recebeu para 

um Decoder e a outra é transcodificado em uma taxa mais baixa para monitoramento 

pelo Manager e envio para internet. O Proxy pode ser inserido internamente a um dos 

componentes do Arthron, porém tem o objetivo de otimizar o envio de fluxo e é 

recomendável que esteja em pontos estratégicos da rede como pode ser visto no 

comparativo da Figura 1. Outra vantagem do seu uso distribuído é a redução do 

processamento em um componente que não tem na distribuição a sua função principal. 

 

Figura 1. Redução do fluxo no enlace da rede com a utilização do componente 

Proxy. a) Envio de três fluxos sem utilizar o Proxy no Encoder. b) Envio de três 

fluxos utilizando o Proxy separadamente. 

2.1.4. Manager 

É o principal e mais complexo componente da Arthron. Ele é responsável pelo 

gerenciamento remoto dos demais componentes, concentrando grande partes das 

funcionalidades. 

Abaixo são descritas algumas das principais funcionalidades da ferramenta: 

 Programação de fluxos - Permite enviar fluxos de mídia de Encoders para 

Decoders de forma imediata ou a partir de uma programação temporal, podendo 

para isso se utilizar de um Proxy intermediário. É considerada a funcionalidade 

principal do sistema. 

 Programação de animação - Permite programar animações nos Decoders. A 

montagem da animação é feita no Manager ou carregada de arquivos e enviada 

pela rede para os Decoders que irão exibi-la. 

 Chat - permite que o usuário do Manager se comunique com os usuários dos 

módulos conectados através de janelas de bate-papos (vide Figura 2). Desta 

forma, não é necessário tomar conhecimento sobre quem a está operando no 

momento nem encontrar formas de entrar em contato com o operador.  
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Figura 2. Chat entre o Manager e um Encoder. a) A cor do Encoder é alterada 

quando se comunicar com o Manager. b) Encoder se comunicando. 

 Gerenciamento automático dos fluxos de mídia – outra facilidade oferecida pela 

ferramenta é a criação de cenários. Através deles é possível determinar o que será 

exibido nos Decoders em cada parte do evento, bem como as configurações de 

cada módulo e a duração. Com isso, é possível controlar as transições, seja 

automatizada ou manual, com um simples clique em "próximo" quando for mudar 

de uma parte para outra (vide Figura 3).  

 

Figura 3. Módulo do sistema em que o usuário pode visualizar os estados 

(cenários) e fazer o gerenciamento automático ou manual do evento 

 Geração automática de página web – esta funcionalidade é responsável pela 

geração de um página “.html” básica para publicação dos vídeos para exibição na 

internet através da interface do módulo Manager da ferramenta de forma tal que 

o usuário não precise de conhecimentos específicos em programação Web para 

gerá-la (vide Figura 4).  

 

Figura 4. Página gerada automaticamente a partir da escolha de um Decoder 
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3. Estado da arte 

3.1. Visão Conceitual 

A Arthron tem por principal funcionalidade oferecer ao usuário uma interface simples 

para manipulação de diferentes fontes/fluxos de mídia simultâneos. Dessa forma, o 

usuário pode, de forma simplificada, remotamente, adicionar, remover, configurar o 

formato de apresentação e programar a exibição no tempo (quando apresentar?) e no 

espaço (onde apresentar?) dos fluxos de mídia um evento.   

3.2. Visão Arquitetural 

A última arquitetura implementada pode ser vista na Figura 5. Ela visa à diminuição do 

processamento nos módulos Encoders, utilizando-se para isso de um novo componente, 

o Proxy, que é responsável pela distribuição da mídia. A utilização desse novo 

componente também provoca um melhor aproveitamento do uso da rede, pois permite 

inserir um intermediário na retransmissão do fluxo, melhorando assim a utilização da 

mesma. 

 

Figura 5. Arquitetura atual da Arthron 

3.3. Visão Tecnológica 

Para o desenvolvimento foram utilizadas algumas tecnologias especificadas na Figura 6. 

Dentre elas, destacam-se: Java, por possuir uma comunicação com o VLC e por ser 

multiplataforma, o VLC (VLC-2009), um player multimídia altamente portável, o IPerf 

(Iperf-2009) e o SNMP, responsáveis por fazer a medição da rede e o monitoramento, 

respectivamente. 
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Figura 6. Pilha de dependência das tecnologias que foram utilizadas na 

Arthron. 

4. Experiências Realizadas 

A Arthron foi utilizada para transmissão e gerenciamento de fluxos de vídeo ao vivo e 

para a Internet em alguns eventos distintos. Tais eventos são muito importantes, para 

validar e aprimorar o desenvolvimento da ferramenta.  

4.1. WRNP 2009 

Um dos eventos foi o WRNP 2009, ocorrido em Recife. A Arthron, em sua versão 

inicial, foi utilizada para transmitir ao vivo os fluxos gerados em três salas do evento, 

onde foram utilizados Encoders para enviar os fluxos de vídeo ao vivo para o Manager.   

4.2. e-Pormundos Afeto 

Entre os eventos descrito até agora, o e-Pormundos Afeto foi o mais relevante, e 

também o que envolveu pontos geograficamente distribuídos, o único que conectou dois 

países (Brasil e Espanha) de diferentes continentes (America do Sul e Europa). Na 

Figura 7, é mostrado como que se deu distribuição dos equipamentos no espetáculo. 

 

Figura 7. Distribuição dos equipamentos da performance e-Pormundos Afeto. 
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 Além destes dois lugares tinha o ambiente de transmissão do robô Galatéia que 

estava localizado em Natal e que interagiu com o evento através da captura de 

movimentos de um dispositivo com acelerômetro e conectividade sem fio, para permitir 

movimentos livres, que estava conectado a uma dançarina que se apresentava no mesmo 

local em Fortaleza.   Na Figura 8 está ilustrado parte do componente Manager 

controlando todos os fluxos gerados e manipulados durante o evento. 

 
Figura 8. Parte da tela do Manager controlando os Encoders e Decoders e-Pormundos 

Afeto. 

 Na Figura 9 está ilustrada uma visão geral de todos os adereços do espetáculo. 

Em (1), pode ser visto a dançarina localizado no teatro Dragão do Mar, em Fortaleza, 

Brasil. A tela central recebe o fluxo de vídeo oriundo de Barcelona, onde é possível ver a 

dançarina da Espanha (3). Na tela à esquerda, temos o fluxo de vídeo gerado a partir do 

robô Galateia (2) a partir do laboratório NatalNet-UFRN. À direita (4) é possível ver o 

vídeo que foi transmitido para a Internet, na qual as pessoas que estavam conectadas 

poderiam assistir ao evento ao vivo através do site do GTMDA 

(http://gtmda.lavid.ufpb.br). Em (5), pode ser visto o músico, que também estava 

localizado em Fortaleza. 

 

Figura 9. Elementos da performance e-Pormundos Afeto que aconteceu no 

teatro Dragão do Mar gerenciados pela Arthron. 

5. Proposta de demonstração 

Para que se possam ser mostradas a potencialidade real da ferramenta, basicamente 

quatro máquinas serão necessárias para a demonstração. Assim, em duas delas teremos 

Encoders, em uma delas um Decoder e na outra um Manager. Através de vídeos 
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gravados ou ao vivo, o Manager fará uso de todas as funções que lhe contempla, como 

por exemplo: enviar um fluxo de vídeo de um determinado Encoder para um Decoder 

em um tempo estipulado, inserir efeitos no vídeo, fazer o chaveamento desse vídeo com 

outro Encoder em um tempo programado etc. O esquema para a demonstração é 

ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 10. Visão esquemática da demonstração 

6. Considerações finais 

O uso de ferramentas especializadas para o gerenciamento de eventos (artísticos, 

congressos, esportivos etc) diminui a complexidade operacional do experimento e 

aumentam as possibilidades de transmissão. A Arthron é, então, uma ferramenta que visa 

contemplar esses cenários como uma solução integrada para gerenciar fluxos midiáticos 

distribuídos em tempo real. A ferramenta provê o suporte à articulação entre diferentes 

fontes midiáticas, facilitando o modo de interação entre esses agentes e os agentes 

humanos, ou seja, com apenas computadores, câmeras e/ou projetores é possível 

qualquer usuários fazer o seu próprio evento de uma forma simples e barata.  
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Abstract. The advent of the Internet poses great challenges to the design of 
public submission systems as it eliminates traditional barriers, such as 
geographical location and costs associated to physical media and mailing. 
With open global access, it is very hard to estimate storage space and 
processing power required by this class of applications. In this paper we 
argue in favor of a Cloud Computing solution, and propose a general 
architecture in which to built open access, public submission systems. 
Furthermore, we demonstrate the feasibility of our approach with a real video 
submission application, where candidates that want to take part in a 
nationwide reality show can register by submitting a personal video clip. 

1. Problems Addressed 
The Brazilian Big Brother reality show is broadcasted by open TV network with an 
audience of more than eighty million people simultaneously. The idea behind this 
reality show is to portray the life of 16 random anonymous people while living together 
under the same roof, for a total period of three months. They are isolated from the 
outside world but are continuously monitored by television cameras. The housemates 
try to win a cash prize by avoiding periodic evictions from the house. 
 With technological advances the application process evolved from sending a 
video tape by postal mail to uploading a digital video using the Internet. Due to legal 
reasons, videos can not be hosted in websites such as YouTube or Vimeo. Applicants 
are allowed to send videos in the video format of their choice. These must be stored 
until the end of the selection process (three months). All the videos need to be 
transcoded to a standard format, so that the TV show’s production team is spared from 
the hassle of having to deal with a plethora of video formats and different codecs.  
 The system should be able to receive a very large number of videos during the 
three-month application process. With the new digital process it is expected that more 
than 100,000 videos; about 60% of the total submission is uploaded during the last week 
before the deadline.  
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2. Relevance to SBRC 
Investment in infrastructure for high peak situations for a short period of time are 
usually a waste of money and resources as most of the time the resources will not be 
used. In what follows we will argue that Cloud Computing [Armbrust, et al. 2009] 
technology provides the necessary requirements in which to provide a viable solution. It 
provides the necessary infrastructure in which to develop submission applications in 
which both storage and processing needs can be dimensioned as needed. For this 
purpose we propose a general architecture for open, public submission systems – thus 
allowing up and down scalability rapidly responding to external factors. 
 The relevance to SBRC of this demo is the use of Cloud Computing [Vogels, 
2008] to solve a real world problem with a general purpose architecture that could be re-
used in different situations. This architecture provides the necessary flexibility to be 
used in a wide range of applications [Miller, 2008] that deals with large dataset 
processing, such as text corpus processing, audio recognition, and, as described in this 
demo, for mass video transcoding, and, when deployed in a Cloud platform, providing a 
dynamic and efficient resource usage, which might be a critical factor to business 
success. 
 

3. Uniqueness of Design and Implementation 
In this section, we describe the proposed architecture for large, user generated content, 
file submission and processing systems using Cloud Computing. A few specific 
characteristics leverage the use of a Cloud Computer architecture for this project in 
particular: 

• Uncertainty in how much storage and processing capacity will be needed; 
• Resources will be needed during the application and selection processes only. 

After this short period, all storage and computing resources would be idle; 
• Few but extreme high peak situations where the infrastructure will need to scale 

up – 60% of the videos are expected to be sent in the last week; 
 The proposed architecture uses the cloud to store and process all this content, 
and to provide storage availability and scale resources as needed. All user content is 
received through a website where video files can be uploaded without restriction 
regarding the file extension, or video format/codec.  
 The demo is based on Amazon’s Cloud Computing platform and we make use of 
the following services: 
Amazon S3 – Amazon Simple Storage Service is cloud-based persistent storage and 
operates independently from other Amazon services. It can be used to upload data in the 
cloud and pull it back out. 
Amazon EC2 – Amazon Elastic Compute Cloud is a web service [Zhang, 2007] that 
provides resizable compute capacity in the cloud. It provides an API for provisioning, 
managing, and deprovisioning virtual servers inside the Amazon cloud. It’s the heart of 
the cloud and allows remote deployment of virtual server with a single web service call.  
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Amazon SQS – Amazon Simple Queue Service is a highly scalable, reliable, hosted 
queue for storing messages as they travel between computers. It can be used to move 
data between distributed components of an application that perform different tasks, 
without losing messages or requiring the components to be always available. 
 As each submission is made, the video file is stored in Amazon S3 and a 
message is written in SQS Queue with relevant information so that proper processing of 
the job can be done. An EC2 instance is created to process the new submission using the 
information contained in the SQS queue. The message contains relevant information for 
an EC2 instance process a new job, consisting of transcoding the user’s video to a 
standard format, bitrate and spefic codec (MPEG4/h.264/AAC). The output video 
should be easily reproduced by any video player, e.g., Adobe’s Flash video player. 
 Figure 1 illustrates the complete workflow of the system. 

 
Figure 1. Architecture for the public submission system. 

 We detail the process in a following basic steps: 
 

1.  Video submitted by user is stored in Amazon S3; 
2.  Local server writes the message in the input queue of SQS detailing the job to be 

done; 
3.  Local server creates a new EC2 instance to process the job; 
4.  EC2 instance reads the message from the input queue; 
5.  Based on the data of the message the input video is retrieved from S3 and stored 

locally in the EC2 instance; 
6.  Video is transcoded by EC2 and the generated output is stored in S3; 
7.  EC2 instance writes a message in the output queue describing the work 

performed; 
8.  Confirmation of the work completed is read by the local server from SQS output 

queue.  

 The local server illustrated in the picture is the web application responsible for 
receiving the user generated content.  
 Messages use the basic structure format used by mail messages and HTTP 
headers defined in RFC-822 [Crocker, 1982]. Input messages are as follows: 
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 Where Bucket and InputKey are the identifiers of the file in the S3 infrastructure, 
and OriginalFileName is the source filename. Webservices were implemented using the 
Boto library (see References). 
 The output message is defined as: 

 
 Where we also define the hostname of the EC2 instance that processed the job 
and the timestamps when the job was received and when it finished. 
 The EC2 instance that is launched uses a specific Amazon Machine Image 
(AMI) created with all the dependencies necessary to process the video. That includes 
an updated version of the Linux kernel, git to retrieve the latest source code available 
for this framework, Python and the FFmpeg software which does the actual video 
transcoding. 
 Once the AMI image is instantiated it reads a configuration file that keeps 
parameters as: 

•  command line and arguments – in this case the ffmpeg command; 
•  maximum processing time before marking the job as dead; 
•  input queue name to read SQS messages; 
•  output queue name to store SQS messages; 
•  maximum number of retries in case of error; 
•  notification e-mail (for debugging purposes); 
•  python class to be invoked for the processing. 

 Due to the generalization of the configuration file, the framework can be setup to 
a variety of other purposes not restricted to video transcoding. 

 

4. Underlying Implementation Techniques and Used Technologies 
In the complete system there are three different sub-systems: 

•  Web application for receiving video files from users in the Internet; 
•  Back-end system to manage the cloud infrastructure, creating EC2 instances, 

writing/reading in SQS and storing files in S3; 
•  Video transcoding application of the received content – run in the cloud instance; 
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 The web application was developed using PHP and is the only system with an 
interface to the end user – the website itself. 
 The back-end system was written in Python using Boto library (see Reference) 
to consume Amazon’s web services to manage the cloud infrastructure. The use of 
Amazon’s cloud platform allowed the architecture to be scalable and elastic to fulfill the 
high peek demand as needed. 

 Finally, for the transcoding of the video we used FFmpeg, which is a complete 
solution to convert audio and video. FFmpeg’s libavcodec provides support to a great 
number of different video formats and codecs. 

 

5. Description of Presentation 
To begin the submission process the user needs to create an account in the reality 
show’s (Big Brother Brasil) website.   
 

 
Figure 2. Big Brother Brasilʼs web page. 

 The user can either use his existing account or create a new. The user account is 
a requirement so that we can guarantee that the rights of the content are not being 
violated by the end user – the user must accept an agreement claiming he is the owner 
of the content. 
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Figure 3. Sign in / sign up web page. 

 Some meta-data information needs to be filled and the video chosen from his 
local filesystem. 

 
Figure 4. Submission form web page. 
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 Once the video is received by the system, the Cloud is taken into place. Figure 5 
shows the instances created in Amazon EC2 as the videos were being received. 

 
Figure 5. Amazon AWS Management Console. 

 Once the transcoding process is completed the instances are shutdown to avoid 
wasting computing resources from the EC2. 
 If we were to calculate how much money would be spent to process 100,000 
videos with an average size of 15MB, using the small EC2 instance we can process a 
video in 50% real time, that would require 834 hours of CPU running. 

Table 1. Cost analysis of transcoding solution in the Cloud for 100,000 videos. 
Storage 1.5 TB U$0.15 / GB U$ 225.00 

Transfer 1.5 GB U$0.14 / GB U$ 210.00 

Messages 200,000 U$0.01 / 10,000 
requests U$ 0.20  

Computer Resources 834 hours U$0.085 / hour U$ 70.90 

Total   U$ 506.10 

 
 A total of U$506.10 for transcoding and storing 100,000 videos – that’s not even 
a penny for each video. 
 Adding to that the fact that no up-front investment and deployment of 
infrastructure was needed, neither a precise estimation on the expected load of the 
system we can conclude that Cloud Computing is an excellent solution in this specific 
scenario. It is important to remark that economical viability of the proposed architecture 
is such that enables it to quickly deploy at great reduction of the TCO, typical of Cloud 
Computing implementation [Walker, 2009]. 
 

6. Hardware and Presentation Requirements 
If possible we’d like to use the presenter's laptop to run the demo. In this case we only 
need a stable network connection so that we can connect to Amazon Cloud platform. To 
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access Amazon we need to be able to connect to ports TCP/22 and TCP/80 for the 
following IP ranges:  
    * 216.182.224.0/20 
    * 72.44.32.0/19 
    * 67.202.0.0/18 
    * 75.101.128.0/17 
    * 174.129.0.0/16 
    * 204.236.224.0/19 
 

7. A Note on Code Availability 
Because the implementation of this tool relies on computational resources located on a 
public Cloud infrastructure, as opposed to stand-alone applications, it is not possible to 
provide a single URL where the tool is made available. 
 In the hopes that the following provides as a suitable alternative to the referees, 
we invite all to check: 

1.  the server image used in the demonstration described in section 5. Please note that 
one must be registered in the AWS Console / AMI to be able to instatiate a 
machine. 
http://sbrc-cloud-video.s3.amazonaws.com/submission_framework.manifest.xml  

2.  a video of the Submission System framework demo: 
http://sbrc-cloud-video.s3.amazonaws.com/demo_cloud_submission.mp4  

3.  other forums where our related research is presented: 
a.  CloudSlam’10: Architectures for Distributed High Performance Video 

Processing in the Cloud – 
 http://cloudslam10.com/taxonomy/term/33?page=4  

b.  Microsoft Cloud Futures Conference: Cloud TV – 
 http://research.microsoft.com/en-us/events/cloudfutures2010  

c.  Cloud Computing Brazil: Video Processing in the Cloud –  
http://www.ccbrazil.com.br  

d.  Consegi 2010: Desafios e oportunidades em Computação na Nuvem: do 
Big Brother ao Voto Eletrônico – III Congresso Internacional de 
Software Livre e Governo Eletrônico –  
http://www.consegi.gov.br  
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Abstract. BeeFS is a distributed file system that harnesses the free disk space of
machines already deployed in the LAN. Like some special-purpose rack-aware
file systems, it uses a hybrid architecture that follows a client-server approach
for serving metadata and manage file replicas, and a peer-to-peer one for serv-
ing data. This characteristic allows BeeFS to aggregate the spare space of desk-
top disks to build a single logical volume on top of which a general purpose fully
POSIX-compliant file system is implemented. BeeFS is not only more efficient
than the state-of-practice that uses a dedicated server approach (eg. NFS), but
also cheaper and naturally scalable.

Resumo. BeeFS é um sistema de arquivos distribuı́do que agrega o espaço
ocioso dos discos de estações de trabalho de uma rede local. Utiliza uma ar-
quitetura hı́brida que mistura aspectos cliente-servidor para servir os metada-
dos dos arquivos e as caracterı́sticas da arquitetura entre-pares para prover os
arquivos. Esse conjunto de caracterı́sticas permite ao BeeFS agregar o espaço
dos discos e construir um volume lógico de dados que é compatı́vel com a norma
POSIX. BeeFS não é somente mais eficiente do que sistemas de arquivos que uti-
lizam servidores dedicados (ex. NFS), mas é, também, mais escalável e barato.

1. Introdução
O BeeFS [Pereira et al. 2009] é um sistema de arquivos distribuı́do desenvolvido
para atender a requisitos de escalabilidade e manutenabilidade pouco ofereci-
dos por sistemas de arquivos distribuı́dos amplamente utilizados na prática, como
NFS [Pawlowski et al. 1994] e Coda [Satyanarayanan et al. 1990]. O BeeFS é composto
por um único servidor de metadados, que também atua como gerente de replicação; por
diversos servidores de armazenamento de dados, que residem em estações de trabalho de
uma LAN, promovendo a utilização de recursos de armazenamento ociosos e ampliando
a capacidade de armazenamento de dados; e por diversos clientes, que implementam uma
interface POSIX, provendo acesso transparente aos arquivos armazenados pelo sistema.

Os servidores de armazenamento, por residirem em estações de trabalho, estão
sujeito a condições menos controladas de funcionamento. Para aumentar a confiabilidade
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no serviço de acesso aos dados, o BeeFS implementa um modelo de replicação passiva
não-bloqueante que mantém cópias dos dados em servidores de armazenamento distintos,
assegurando um nı́vel desejado de redundância indicado pelo administrador do sistema.

Associado ao mecanismo de replicação, o BeeFS explora a natureza entre-pares
de seus componentes e procura alocar réplicas primárias em servidores que co-existam na
máquina do cliente atual da réplica [Pereira et al. 2009]. Esta estratégia de alocação, ao
favorecer o acesso local ao dados em detrimento do acesso remoto, minimiza o tempo de
resposta das operações bem como a banda passante na LAN.

O BeeFS foi implementado no nı́vel de usuário utilizando a linguagem de
programação Java. A junção entre aplicativo no nı́vel de usuário e os módulos de sis-
temas de arquivos do GNU/Linux foi feito via FUSE [FUSE 2008], o qual foi escolhido
pela facilidade de implementação.

Nesse trabalho, será demonstrado o BeeFS em produção e uma descrição de um
exemplo de uso que se beneficia da intrı́nseca distribuição dos dados para realizar proces-
samento paralelo. Inicialmente, na Seção 2, falamos sobre a arquitetura, detalhando os
componentes, tolerância a falhas, atributos dos arquivos e a segurança de armazenamento
dos dados. Na Seção 3 mostramos uma avaliação de desempenho e escalabilidade feita
comparando-o ao NFS por meio da execução de benchmarks. Uma demonstração de uso
do BeeFS é descrita na Seção 4. Por fim, considerações finais acerca do trabalho são
apresentadas na Seção 5.

2. Arquitetura
O BeeFS é modularizado em três componentes principais: um único servidor de metada-
dos (queenbee), servidores de dados (honeycombs) e clientes (honeybees). Estes com-
ponentes seguem um modelo de arquitetura hı́brido que mistura aspectos dos sistemas
cliente-servidor e entre-pares, o que permite i) reduzir a carga de trabalho no componente
centralizado e ii) atender o aumento da demanda de forma mais granular, através da adição
de novos servidores de dados.

Figura 1. Visão Geral dos Componentes do BeeFS

O servidor queenbee é instalado, preferencialmente, num computador dedicado.
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Ele é responsável pelo serviço de nomes, controle de acesso, coordenação do mecanismo
de replicação e escalanomanento de réplicas. Por outro lado, não se envolve com o ar-
mazenamento dos dados brutos. Clientes honeybee o contactam para obter a localização
dos servidores honeycomb os quais armazenam os arquivos. Depois disso, as transferência
de dados são feitas diretamente entre honeybee e honeycombs.

Servidores honeycomb colaborativamente armazenam os dados servidos pelo
BeeFS. É importante ressaltar que este componente provê apenas primitivas básicas de
acesso a dados brutos, o mapeamento lógico entre uma coleção de dados brutos e um
grupo de replicação, além do mapeamento entre um grupo de replicação e a visão lógica
de arquivos e diretórios é mantida pelo servidor queenbee. Além de prover o acesso aos
dados aos clientes, os honeycombs podem trocar dados entre si, sob a coordenação do
servidor queenbee, durante o processo de atualização das réplicas.

Já o componente honeybee permite que os processos dos usuários tenham acesso
aos arquivos. A localização dos arquivos não é mantida pelos honeybees, visto que esta
informação não é estática. Para obter esta informação, os clientes usam o serviço de
nomes, provido pelo servidor queenbee. Após conseguir a localização dos arquivos, os
clientes contactam os servidores de dados (honeycombs) para realizar operações de es-
crita/leitura.

2.1. Tolerância a falhas
Assim como outros sistemas de arquivos, o principal mecanismo para tolerância a falhas
no BeeFS é a realização de backups periódicos. Entretanto, dada à natural redundância
de sua arquitetura, o BeeFS implementa alguns mecanismos adicionais de tolerância a
falhas que podem evitar que dados sejam perdidos mesmo depois que falhas permanentes
afetem tanto o queenbee quanto os honeycombs.

Para tolerância a falhas no componente honeycomb, o BeeFS implementa uma
estratégia de replicação passiva não-bloqueante [Soares et al. 2009]. Segundo esse mo-
delo ilustrado na Figura 2, o componente honeybee sempre faz operações dos arquivos
no servidor honeycomb primário e posteriormente as atualizações dos arquivos são propa-
gadas para os secundários. Os arquivos armazenados no BeeFS possuem, além dos ar-
tributos definidos na norma POSIX, atributos extendidos que armazenam informações
utilizadas pelo BeeFS. Dentre essas informações, são armazenadas: uma flag indicando
se o arquivo é a cópia primária, o número de versão do arquivo e o seu nı́vel de replicação.

O servidor queenbee é responsável pela coordenação das atualizações das réplicas
secundárias. Isso mantém consistente a visão do estado dos grupos de réplicas associa-
dos a cada arquivo do sistema. Essa visão possui a versão de cada réplica armazenada
nos servidores honeycomb. Segundo a semântica POSIX, o cliente honeybee envia uma
chamada de fechamento de arquivo para o servidor queenbee o qual atualiza sua visão
sobre as réplicas. No final da chamada, o servidor queenbee escalona o processo de
propagação do conteúdo da réplica primária para as demais. O tempo dessa propagação é
definido pelo administrador do sistema por meio do parâmetro “tempo de coerência”.

O componente queenbee é, também, responsável pelo monitoramento dos servi-
dores honeycomb. Quando é detectada a falha de um honeycomb, o grupo de replicação
deve ser reorganizado. Um novo servidor deve substituir o honeycomb comprometido no
grupo de replicação.
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Figura 2. Modelo de Replicação BeeFS

Com relação ao servidor queenbee, existe a possibilidade de ocorrer falhas que
comprometam permanentemente o servidor. Um tipo de falha do servidor queenbee
tornaria indisponı́vel permanentemente todas as referências para os arquivos armazenados
no sistema, tornando-os inacessı́veis. Logo, o BeeFS possui um modelo de armazena-
mento de metadados tolerante a falhas. De acordo com esse modelo, réplicas dos metada-
dos armazenados no servidor queenbee também são mantidas pelos servidores honey-
combs.

Quando ocorre uma falha no servidor queenbee, BeeFS assume um modo de
recuperação de falha do sistema. Neste modo de recuperação, a checagem da consistência
é realizada por meio de checagens nas cópias redundantes dos metadados localizados nos
honeycombs. Desta forma, é possı́vel restaurar o estado no qual o sistema se encontrava
antes da falha ocorrer para a maioria dos casos [Soares et al. 2009].

2.2. Segurança
BeeFS dispersa arquivos entre os desktops da LAN. Esses arquivos devem ser protegidos
contra ataques internos. Ambos privacidade e integridade podem ser comprometidos por
usuários maliciosos. Farsite [Adya et al. 2002], um sistema de arquivo que também uti-
liza o espaço ocioso do disco das máquinas de redes corporativas, resolve esse problema
utilizando criptografia.

Para garantir privacidade e integridade dos arquivos armazenados, assim como
Farsite, nosso sistema incorpora criptografia dos dados armazenados em conjunto com o
mecanismo de controle de acesso provido pelo sistema de arquivos local que é utilizado
pelo servidor honeycomb. No caso do Sistema de Arquivos Linux, os dados brutos são
mantidos com permissão de escrita e leitura apenas para o usuário do sistema que executa
o BeeFS. Assim, privacidade e integridade podem ser facilmente garantidas assumindo
que a permissão para cada arquivo armazenado no servidor honeycomb é definida de tal
forma que apenas os componentes do BeeFS podem acessá-los.

3. Avaliação de desempenho
Nessa seção foi feita a análise de performance do BeeFS, comparando-o contra o NFS. O
NFS representa o estado-da-prática para um serviço de sistema de arquivos numa LAN, e,
portanto, é uma boa escolha para comparação. A seguir, é descrito o benchmark utilizado
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para executar os testes de performance, apresentação dos resultados obtidos e análise dos
mesmos.

O benchmark Andrew foi utilizado para comparação entre o NFS e BeeFS, o qual
simula o workload de desenvolvimento de um software. Ele recebe como entrada a raiz
de uma árvore localizada em um sistema de arquivos diferente do que está sendo testado.
Ele é composto por 5 fases: mkdir, copy, stat, grep e compile.

1. A fase Mkdir cria a hierarquia de diretórios do código-fonte original no sistema
de arquivos que está sendo testado;

2. A fase Copy copia todos os arquivos da árvore original para a árvore criada;
3. A fase Stat busca o status de todos os arquivos na árvore sem examinar seu

conteúdo;
4. A fase Grep lê todo o conteúdo dos arquivos criados durante a fase de cópia;
5. A fase Compile compila e liga os arquivos.

O benchmark Andrew foi executado recebendo como entrada a hierarquia de
arquivos que compõem o código fonte do aplicativo Nagios 3.0.6 (disponı́vel em
http://www.nagios.org/), o qual contém 21 diretórios, 515 arquivos e 9 Mbytes
de informação.

Foram consideradas duas configurações para os experimentos com o BeeFS e uma
configuração utilizando NFS, que são descritas a seguir:

• BeeFS co-alocado, a qual contém o servidor queenbee rodando numa máquina e
o cliente honeybee e o servidor honeycomb co-alocados em outra máquina;
• BeeFS não co-alocado, a qual consiste no servidor queenbee, o cliente honeybee

e o servidor honeycomb instalados em máquinas diferentes;
• NFS, a qual contém o servidor NFS executando numa máquina e o cliente NFS

em outra máquina.

Todas as medidas de performance foram feitas em máquinas com processadores
de dois cores 3.2 GHz Intel e 2 Gbytes de memória RAM cada, executando Ubuntu 9.04
kernel 2.6.28− 11-vserver. Todos os nós foram conectados através de uma rede 100 Mbit
Ethernet que foi isolada do tráfego pesado durante a execução do experimento.1

A Tabela 1 mostra o resultado da execução do benchmark para as 3 configurações
descritas, com 95% de nı́vel de confiança testado estatisticamente.

A Tabela 1 também exibe o percentual de melhoria do tempo de execução
para BeeFS Co-alocado e BeeFS Não Co-alocado em relação ao NFS. Para todas as
configurações BeeFS, ambas as fases Mkdir e Stat possuem melhoria semelhantes —
em torno de 40% para mkdir e 26% para stat —, porque essas fases consistem em
apenas um fluxo de requisição assı́ncrona para o servidor queenbee.

Por outro lado, as fases de leitura e escrita intensa em disco (copy e
grep) tiveram melhorias diferentes, refletindo o benefı́cio da co-alocação; enquanto
configurações co-alocadas realizam operações no disco local, máquinas não co-alocadas
e NFS transmitem os dados pela rede.

1Alguns serviços distribuı́dos como o NTP e IMAP estavam rodando durante a execução do expe-
rimento. Entretanto, o tráfego de rede gerado por esses serviços não é substancial e não gera impacto
significativo nos resultados do experimento.
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Tabela 1. Média do tempo de execução (em ms) para cada fase individual para
cada configuração: NFS, BeeFS co-alocado e BeeFS não co-alocado.

Fase NFS BeeFS
BeeFS co-alocado BeeeFS não co-alocado

Mkdir 29.4 17.8 (40%) 18.4 (37%)
Copy 9,118.5 2,362.3 (74%) 3,954.8 (56%)
Stat 2,434.4 1,794.9 (26%) 1,712.9 (29%)
Grep 3,073.2 2,190.6 (29%) 2,481.5 (20%)
Compile 43,075.0 38,537.3 (10%) 43,472.5 ( -1%)
Total 57,730.5 44,902.9 (22%) 51,640.1 (10%)

4. Demonstração

4.1. Instalação do Sistema de Arquivos BeeFS

A instalação do BeeFS é simples e pode ser feita sem a necessidade de permissão do
administrador do sistema operacional pois sua execução pode ser feita no espaço do
usuário. O BeeFS está disponı́vel em http://www.lsd.ufcg.edu.br/beefs e a
instalação é feita por meio do desempacotamento do software. Feito isso, o BeeFS ocupa
2.4 Mbytes quando instalado e sua estrutura está organizada da seguinte forma:

• Diretório bin, o qual possui os executáveis do BeeFS;
• Diretório conf, no qual estão localizados os arquivos de configuração para cada

componente e arquivo de configuração do ambiente a ser instalado o BeeFS;
• Diretório lib, o qual possui a implementação do BeeFS e as bibliotecas das quais

ele depende.

Após a instalação, deve ser feita a configuração dos componentes que deseja-
se executar na máquina. Para a configuração do componente honeybee é necessário o
preenchimento do endereço da máquina que possui o servidor queenbee instalado e qual
será o diretório que disponibilizará o sistema de arquivos BeeFS. A configuração do com-
ponente honeycomb deve conter qual o diretório no qual serão armazenados os arquivos e
deve indicar, como no honeybee, qual a máquina que possui o componente queenbee.
Já a configuração do componente queenbee deve conter qual será o diretório que ar-
mazenará os metadados do sistema. Esses arquivos de configuração são, respectivamente,
honeybee.conf, honeycomb.conf e queenbee.conf

A inicialização dos serviços é feita apenas executando o arquivo beefs, locali-
zado no diretório bin, e indicando qual o serviço que se deseja iniciar: queenbee, honey-
comb e honeybee.

Após esse procedimento, o BeeFS está pronto para uso e o acesso aos arquivos é
dado a partir do ponto de montagem informado no arquivo de configuração do compo-
nente honeybee.

4.2. Processamento paralelo de forma simples com o BeeFS

Além do habitual uso de um sistema de arquivos, o BeeFS pode ser naturalmente utilizado
por aplicações de processamento distribuı́do sem apresentar degradação de desempenho.
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Isto é possı́vel graças a uma estratégia de armazenamento distribuı́do que dispersa os
arquivos entre os computadores da LAN.

Visando demonstrar a diferença de desempenho entre o BeeFS e o NFS (versão
3), foi elaborado um experimento que realiza um conjunto de tarefas independentes, as
quais acessam simultaneamente o sistema de arquivos. Neste experimento será execu-
tado em 2 cenários construı́dos. O primeiro consiste de um servidor NFS instalado em
uma máquina que compartilha arquivos com outras 4 máquinas, as quais possuem uma
instalação do cliente NFS. Dentre as opções mais relevantes das configurações do cliente e
servidor NFS, destacam-se: transferência de dados pela rede via conexões TCP, buffers de
leitura e escrita com tamanho de 8192 bytes, comunicação assı́ncrona para escrita e cache
de atributos habilitado. O segundo cenário consiste de um servidor queenbee em uma
máquina e outras 4 máquinas com a instalação dos componentes honeybee e honeycomb.

Todas as máquinas utilizadas (remotamente) em ambos os cenários possuem a
seguinte configuração: 2.67 GHz Intel com 16 cores e 8 Gbytes de memória RAM cada,
executando Ubuntu 9.10 kernel 2.6.31−20-vserver, conectadas por uma rede Ethernet
de 100 Mbit.

Um exemplo tı́pico de uso de um sistema de arquivos é a análise do conteúdo
de documentos de texto puro buscando a existência de um determinado conjunto de ca-
racteres. Essa operação pode ser executada por meio do comando grep do GNU/Linux.
No experimento, utilizamos o grep para buscar a ocorrência da palavra SBRC em um
conjunto de arquivos texto com aproximadamente 500 Mbytes cada.

A busca no conteúdo desses arquivos será executada de forma distribuı́da com o
comando grep. A distribuição foi realizada utilizando o bashreduce [Frey 2009] — uma
implementação na linguagem bash do modelo map/reduce [Dean and Ghemawat 2008]
que utiliza aplicativos shell do GNU/Linux. Essa operação foi encapsulada e denominada
como brgrep. Para o exemplo citado anteriormente, a busca pode ser executada da
seguinte forma:

$> b r g r e p SBRC i n p u t f i l e s . t x t

Listing 1. Exemplo de busca com brgrep.

Executando previamente esse caso de uso, no primeiro cenário a execução no
sistema de arquivos NFS durou 43 minutos e 29 segundos, enquanto o segundo cenário,
que utiliza o BeeFS durou 10 minutos e 12 segundos.

O desempenho diferenciado do BeeFS em relação ao NFS foi ocasionado pela
co-alocação dos dados, que possibilitou o acesso direto aos arquivos do disco local da
máquina. Por outro lado, o NFS necessitou do enlace de rede da LAN para acessar os
arquivos armazenados no servidor NFS.

5. Conclusão
Neste trabalho, apresentamos o sistema de arquivos distribuı́do BeeFS, que utiliza o
espaço ocioso do disco das máquinas instaladas em uma LAN para construir uma solução
de armazenamento eficiente e escalável de forma barata.

A arquitetura hı́brida que utiliza um servidor centralizado para armazenamento de
metadados e gerenciamento de operações de réplicas dos arquivos, e a arquitetura entre-
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pares para compartilhamento dos arquivos armazenados no sistema associado à estratégia
de armazenamento co-alocado dos dados, permite a alta eficiência do sistema de arquivos.
O uso dos discos das estações de trabalho e a fácil instalação do software permite que
a capacidade de armazenamento cresca naturalmente quando novas máquinas que são
adicionadas na LAN.

Como dito anteriormente, BeeFS implementa a API POSIX para sistemas de ar-
quivos; isto é especialmente importante por motivo de compatibilidade com aplicações.
A implementação foi validada por meio da suı́te de testes de sistemas de arquivos Pawel
Jakub Dawidek’s POSIX mantida por Tuxera [POSIX 2009] e foi executada com sucesso
em todos os 3.061 testes que compreendem a suı́te, dando-nos confiança que o BeeFS é,
realmente, POSIX compatı́vel.

Atualmente, uma versão estável do BeeFS está em produção no Laboratório de
Sistemas Distribuı́dos, disponibilizando um sistema de arquivos com mais de 1 Tbytes
de espaço agregado para aproximadamente 30 pessoas. O serviço está em operação há
mais de três meses. A documentação e o software para download estão disponı́veis em
http://www.lsd.ufcg.edu.br/beefs.
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Resumo. Com o crescente número de aplicações desenvolvidas para a televisão
digital brasileira e a interatividade proporcionada por elas, os seus usuários
podem vir a fornecer informações repetidamente ou receber informações
indesejadas. Além disso, a construção destas aplicações precisa seguir também
a idéia de um curto ciclo de desenvolvimento devido à rapidez que estas
aplicações devem estar disponı́veis juntamente com o conteúdo televisivo. Desta
forma, este artigo apresenta uma ferramenta de autoria que permite a produção
de aplicações interativas sensı́veis ao contexto do usuário para TV digital e que
sejam executadas na plataforma Ginga-NCL.

Abstract. Considering that more and more applications have been developed
for Brazilian digital television and the interactive provided by them, these
applications’ users may need to provide many applications with repeated
information or they can receive information undesired. Furthermore, these
applications’ production must also have a short development cycle due to the
necessity to deliver them with television shows and advertisements. Therefore,
this paper presents an authoring tool which allows producing context-sensitive
interactive digital TV applications to be executed in Ginga-NCL platform.

1. Introdução
A evolução da televisão analógica para a digital trouxe vantagens para as pessoas,
sendo consideradas como principais as seguintes: melhor qualidade de imagem e de
áudio, multiprogramação e interatividade. Com esta última, as pessoas deixaram de ser
telespectadores passivos para se tornarem usuários ativos que interagem com aplicações.
Neste artigo, o termo usuário é sempre referente à pessoa que assiste TV. Enquanto o
usuário da ferramenta proposta é referenciado como desenvolvedor.

Com o aumento da interação entre usuário e aplicação de TV digital, os usuários
podem se encontrar em situações que estejam fornecendo uma informação para uma
aplicação e que esta informação já tenha sido fornecida anteriormente para outra aplicação
ou que poderia ser capturada sem uma resposta do usuário. Este excesso de informações
dadas pelos usuários e vice-versa pode diminuir o nı́vel de interesse dos mesmos na
aplicação. Em [Gomes 2008] são destacados cuidados que devem ser tomados na criação
de aplicações de TV digital para não diminuir este interesse. Através da caracterı́stica de
sensibilidade ao contexto do usuário, que pode ser inserida nas aplicações, estas se tornam
mais atrativas, adaptáveis e pró-ativas [Vieira et al. 2009].
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Além disso, devido à grande velocidade em que o conteúdo televisivo deve ser
produzido e transmitido, as aplicações precisam ter um ciclo de desenvolvimento mais
curto [Gomes 2008]. Esse desenvolvimento também deveria poder ser feito por pessoas
que não são da área de informática, sendo suficiente que elas entendam de TV digital.

Assim como existem ferramentas de autoria para facilitar e diminuir o tempo
de desenvolvimento de aplicações desktop e web, também já existem ferramentas para
auxiliar o desenvolvimento de aplicações para TV digital. A maioria das ferramentas
é para ambiente desktop, com exceção do iTV Project [Oliveira et al. 2008]. Além
disso, a maioria também é voltada para a plataforma MHP: Icareus iTV Suite Author
[Icareus 2009], InteracTV [Almeida et al. 2007], iTV Project [Oliveira et al. 2008],
JAME Author [IMK 2005] e SCO Creator Tool [Rey-López et al. 2008].

Apenas o plug-in NCL Eclipse [LAWS 2008] não oferece edição visual. A
maioria oferece este tipo de edição pelo propósito de diminuir ou até mesmo eliminar o
trabalho de codificação. Além disso, apenas o SCO Creator Tool [Rey-López et al. 2008]
permite a inserção de regras de contexto, mas ela é especı́fica para aplicações de
t-learning de TV digital e voltada para o MHP. Das ferramentas encontradas, o NCL
Eclipse [LAWS 2008] e o Ginga-NCL Composer [Guimarães 2007] são voltados para
Ginga-NCL, mas não existe tratamento de contexto nas aplicações produzidas.

Considerando a implantação da TV digital no cenário brasileiro, o middleware
Ginga deve em breve estar presente em larga escala nos set-top-boxes das residências
brasileiras. E isso deve favorecer o uso de aplicações interativas de TV digital no paı́s,
motivando também a necessidade do uso de informações contextuais.

Dessa forma, o principal objetivo deste trabalho consiste em construir uma
ferramenta de autoria, denominada Contextual Ginga que permita a produção de
aplicações interativas sensı́veis ao contexto para TV digital que sejam executadas na
plataforma Ginga-NCL. A ferramenta e o seu manual de instalação e configuração estão
disponı́veis em http://www.cin.ufpe.br/∼apba.

Este artigo está organizado da seguinte forma: seção 2, que introduz o referencial
teórico deste trabalho; seção 3, que descreve Contextual Ginga através de suas
funcionalidades, arquitetura, implementação, geração de código nas linguagens NCL e
Lua e apresenta passos para a criação de uma aplicação exemplo; e seção 4, que apresenta
a conclusão e trabalhos futuros para a continuidade da ferramenta.

2. Referencial Teórico
São considerados quatro referenciais teóricos como fundamentos para este trabalho:
interatividade, o middleware Ginga, sensibilidade ao contexto e personas. O primeiro
referencial é a interatividade, que quando ocorre entre pessoas, denominadas de usuários,
e dispositivos computacionais, elas fornecem entradas e os dispositivos fornecem
respostas ou se adaptam a elas.

O segundo referencial é o Ginga, middleware especificado pelo Fórum SBTVD
para o International Standard for Digital Television - Terrestrial ISDTV-T, que sobre ele
são executadas aplicações interativas de TV digital independentemente do hardware do
set-top-box em que elas estejam. O Ginga é composto por duas máquinas principais, uma
para execução de aplicações procedurais Java (Ginga-J) e outra para a apresentação de
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documentos NCL (Ginga-NCL) [ABNT 2007]. Nesta máquina, as principais linguagens
de programação são NCL (Nested Context Language) e Lua [Ierusalimschy et al. 2006].

O terceiro referencial é a sensibilidade ao contexto, que quando está presente
numa aplicação, as informações mais relevantes para um determinado usuário
estão disponı́veis numa primeira instância e são mais facilmente acessı́veis. Em
[Vieira et al. 2009] foi proposto um processo para o projeto de sistemas sensı́veis ao
contexto. No cenário de TV digital, informações contextuais já estão sendo utilizadas
principalmente para personalização de conteúdo oferecendo recomendação de programas
[Chorianopoulos 2008, Weiss et al. 2008] e exibição de propagandas especı́ficas para o
usuário [Thawani et al. 2004].

Os principais dados que podem ser utilizados como contexto em TV digital,
segundo as categorias Who-When-Where-What-Why-How [Morse et al. 2000], são: quem
são os usuários que estão interagindo com a televisão, ou seja, os perfis destas pessoas e
suas preferências (Who); informações temporais como, por exemplo, dia da semana, hora
do dia e estação do ano (When); localização do usuário com maior ou menor granularidade
(Where); a própria atividade de interagir com a televisão (What); por que o usuário está
interagindo com a televisão (Why); e como a sensibilidade ao contexto está implementada,
ou seja, como as informações contextuais são coletadas (How).

Por fim, o quarto referencial é persona, conceito utilizado no desenvolvimento
de produtos com design centrado no usuário. Ele representa de forma imaginária o
usuário através de suas caracterı́sticas principais, devendo ser construı́do a partir de dados
especificados sobre pessoas reais [Pruitt and Adlin 2006]. Relacionando o conceito de
persona com o de sensibilidade ao contexto, pode-se dizer que a informação contextual
Who faz a caracterização do usuário e as demais definem o cenário do momento no qual
o usuário interage com a aplicação de TV digital [Gomes 2008].

3. Contextual Ginga

Nesta seção será apresentada a ferramenta Contextual Ginga, iniciando com uma breve
introdução sobre a mesma, seguindo com a demonstração de sua interface gráfica, a
descrição dos requisitos, dos detalhes de arquitetura e implementação, da geração de
código e a descrição da Biblioteca Contextual Ginga Lua desenvolvida. Esta seção será
finalizada com passos para a criação de uma aplicação exemplo.

O conjunto de elementos gráficos que formam uma aplicação devem estar
representados na ferramenta dentro de um mesmo projeto. Estes elementos são as
telas que reúnem um conjunto de componentes que são exibidos por vez. As telas
são interligadas através de transições que determinam os possı́veis fluxos entre estas.
Os possı́veis fluxos dependem do contexto do usuário da aplicação. Uma imagem da
ferramenta pode ser vista na Figura 1. Trata-se de uma aplicação de um Eletronic Program
Guide EPG baseada no exemplo presente em [Jang and Moon 2006].

Das categorias de informações contextuais levantadas por [Morse et al. 2000], a
ferramenta permite a utilização das categorias Who, When e Where. As demais categorias
não estão disponı́veis, pois a categoria What já se refere à própria atividade de interagir
com a televisão, a categoria Why não foi considerada uma vez que representa uma grande
dificuldade devido ao entendimento necessário sobre o raciocı́nio de um ser humano e
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Figura 1. Imagem do Contextual Ginga.
esta categoria normalmente é construı́da sobre as outras. Por fim, para a categoria How,
no momento a ferramenta coleta informações contextuais exclusivamente vindo de um
arquivo com as caracterı́sticas do usuário e da data e hora do sistema, ou seja, o usuário
não tem como selecionar outras formas de captura de dados.

A categoria Who possui propriedades que definem a faixa etária e o sexo do
usuário. A categoria When possui propriedades que definem a data e a hora inicial e final,
e o dia da semana que determinam quando o usuário representado por um dado persona
está assistindo TV. A categoria Where possui como propriedades o paı́s, o estado, a cidade
e o código postal. Na ferramenta, estas três categorias determinam um persona.

Visando estimular a inserção de sensibilidade ao contexto nas aplicações geradas,
os campos que os desenvolvedores utilizam para construir as caracterı́sticas de um
persona e o cenário do momento da interação estão sempre visı́veis enquanto a ferramenta
está sendo executada. Mesmo assim, o desenvolvedor pode criar através da ferramenta
uma aplicação que não seja sensı́vel ao contexto, bastando utilizar um persona Default.

A ferramenta permite gerar aplicações para o primeiro nı́vel de interatividade de
acordo com a classificação de [Jensen 2005], e com o vı́deo principal sempre ocupando a
dimensão completa da tela. Na fase de definição deste trabalho, a escolha da geração
de código para a máquina Ginga-NCL foi determinada pelo estágio de maturidade e
disponibilidade desta máquina em relação a Ginga-J, que ainda está em desenvolvimento.

3.1. Requisitos
Os requisitos do Contextual Ginga foram baseados nas ferramentas relacionadas a este
trabalho, adicionando-se, principalmente, requisitos que tratam do contexto do usuário.
Os requisitos estão agrupados pelos conceitos de projeto, tela, componente, persona,
transição e geração de código NCLua. Os requisitos diretamente relacionados a contexto
são os dos conceitos de persona e de transição.

Projeto: criar, abrir, salvar, fechar e excluir projeto; Tela: criar tela, listar telas
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do projeto, exibir tela em editor gráfico, definir tela inicial por persona, renomear tela e
excluir tela; Componente: adicionar componente a uma tela, excluir componente, mover
componente através de drag-and-drop, definir componente inicial por persona e alterar
propriedades de um componente; Persona: adicionar persona, excluir persona e alterar
contexto do persona; Transição: adicionar transição, visualizar transições por tela ou
componente, excluir transição, alterar transição, visualizar transições graficamente por
persona; Geração de Código NCLua: gerar código NCLua.

3.2. Arquitetura e Implementação
O Contextual Ginga é uma ferramenta para ambiente desktop que foi desenvolvida na
linguagem Java, sem adição de bibliotecas. A interface gráfica foi construı́da a partir
da API (Application Programming Interface) Swing e da API AWT, ambas nativas do
próprio Java. A sua arquitetura é composta pelo tratamento da interface gráfica, leitura e
escrita dos arquivos salvos pela ferramenta e pela geração do código de aplicação.

Os dados de um projeto estão armazenados em arquivos XML e divididos em
quatro tipos: um de caracterı́sticas do projeto, um para os componentes de uma tela, um
para os personas e um último para as transições. O arquivo de projeto possui extensão
.tvp (TV Project). Já os arquivos de componentes de tela possuem extensão .tvs (TV
Screen). Por fim, os arquivos de personas e transições possuem extensão .ctx (context),
que armazenam informações relacionadas ao uso de contexto na aplicação.

Nas entidades tratadas pela ferramenta, um projeto possui uma resolução, para o
dimensionamento da aplicação, e uma coleção de telas. Cada tela possui uma coleção de
transições que partem da mesma. Um projeto também possui uma coleção de personas,
cada uma com um ponto (tela e componente) inicial e as categorias de contexto Who,
When e Where. Esta última categoria possui tempo inicial e final.

3.3. Geração de Código
A geração de código da aplicação para Ginga-NCL é realizada através de código escrito
em Java e com base nas informações presentes nos arquivos XML do projeto. Primeiro
é gerado o código NCL e depois o código Lua, estruturados nos seguintes arquivos: um
NCL, um Lua principal e mais um Lua para cada tela .tvp. O arquivo NCL é responsável
principalmente por invocar a execução do arquivo Lua principal.

Neste arquivo Lua, são coletadas as informações do usuário da TV e a data e a hora
do sistema. Com isto, pode-se determinar a qual persona o usuário deve ser associado
e qual será a tela inicial exibida. O código referente à definição do persona pode ser
visualizado na Tabela 1. Nele, são passadas as caracterı́sticas de cada persona, separadas
pelas categorias contextuais.

Os arquivos Lua relacionados a cada tela possuem: a inicialização dos
componentes a serem exibidos; a função que invoca o desenho dos componentes, estando
um destes com foco; e as funções de manipulação de eventos. Para cada transição, é
gerada uma função que trata eventos.

3.4. Biblioteca Contextual Ginga Lua
Apenas o código Lua especı́fico da aplicação é gerado pela ferramenta. O
código independente da aplicação foi separado em uma biblioteca que implementa
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Tabela 1. Definição do persona que representa o usuário.

1 function getPersona ()
2 if persona_evaluateWho(5, 10, ’m’)
3 and persona_evaluateWhen(nil, ’08:00’, nil, ’10:00’, ’Monday’, currentTime)
4 and persona_evaluateWhere(’Brasil’, ’PE - Pernambuco’,
5 ’Recife’, ’50.610-220’) then
6
7 persona = ’João’;
8 screen = ’Menu.tvs’;
9 componentWithFocus = ’legenda’;
10 drawScreen_Menu();
11 personaSetted = true;
12 end
13 end
14 getPersona();

funcionalidades comuns às aplicações geradas pela ferramenta Contextual Ginga. A
biblioteca simplifica o código das aplicações através de reuso de representações de objetos
e funções em Lua.

As aplicações geradas invocam a biblioteca para a funcionalidade de desenho dos
componentes gráficos e funções auxiliares para o tratamento do contexto do usuário,
registro das ações tomadas pelo usuário e gerenciamento dos scripts Lua. Por isto, os
arquivos da biblioteca estão divididos em dois grupos: um para tratamento de interface
gráfica, e outro para funções auxiliares. Exemplos de funções presentes na biblioteca são:
persona evaluateWho, persona evaluateWhen e persona evaluateWhere para tratamento
do contexto. As invocações destas funções podem ser vistas na Tabela 1.

3.5. Processo de Criação de uma Aplicação

Para a criação de uma aplicação, recomenda-se que sejam seguidos os passos abaixo.
Apenas o passo 1 e a execução do código não são realizados através do Contextual Ginga.

• Passo 1: Com base no cenário da aplicação, reconhecer quais elementos
fornecerão sensibilidade ao contexto para a aplicação;
• Passo 2: Criar projeto, telas da aplicação e os seus componentes;
• Passo 3: Criar os personas e inserir as suas caracterı́sticas contextuais;
• Passo 4: Definir qual o ponto inicial (tela e componente iniciais) de cada persona

e informar suas transições;
• Passo 5: Gerar o código da aplicação e executá-la no Ginga-NCL Virtual STB.

Como um exemplo de cenário de aplicação que pode ser construı́da através da
ferramenta, tem-se: “A aplicação de TV digital é um canal de informações sobre o Recife
e que possui conteúdo de notı́cias em geral e esportes. O conteúdo de notı́cias é mais
acessado por mulheres com mais de 20 anos quando estão no centro da cidade. Já o
conteúdo de esportes é mais acessado por homens com mais de 15 anos. Se o usuário
não se encaixar nestes perfis, é exibida uma lista com os tipos de conteúdo para o usuário
selecionar qual prefere visualizar. Independente do seu perfil, o usuário pode navegar
entre os diferentes conteúdos.”

Realizando-se o Passo 1, para este cenário, existem 2 personas definidos, que
podem ser denominados de Maria e João, e mais um padrão. Maria é do sexo feminino,

1048 Anais



possui mais de 20 anos e assiste TV do centro da cidade. João é do sexo masculino e
possui mais de 15 anos. Para o Passo 2, devem ser criados: 1 projeto, 3 telas (menu com
botões para selecionar notı́cias ou esportes, tela de notı́cias e tela de esportes) e, para cada
tela, os seus componentes, que deve incluir textos referentes ao conteúdo e um botão de
acesso a esta tela. O Passo 3 é realizado com base no Passo 1.

Para o Passo 4, como ponto inicial do persona Maria, devem ser definidos a tela
de notı́cias e o componente que representa o botão desta tela. O mesmo deve ser feito
para o persona João, mas com a tela de esportes. O persona Default, deve ter como ponto
inicial a tela de seleção com o primeiro botão selecionado. Independentemente da tela
inicial, todas as telas devem ser acessadas através das teclas de navegação. O passo 5 é
apenas apertar um botão no Contextual Ginga para que o código gerado seja executado
no Ginga-NCL Virtual STB.

4. Conclusões
Neste trabalho foi apresentada a ferramenta Contextual Ginga que permite a produção
de aplicações interativas sensı́veis ao contexto para TV digital que sejam executadas na
plataforma Ginga-NCL. Esta ferramenta confere três contribuições relevantes. A primeira
é a geração de código nas linguagens NCL e Lua, e não apenas em NCL, pois Lua
é eficiente e permite maior poder de expressão para a construção de aplicações mais
complexas. A segunda é a não necessidade de entender os conceitos da linguagem
NCL para a produção de aplicações, deixando esta atividade mais simples e permitindo
que pessoas que não conhecem NCL também produzam aplicações. A terceira e mais
importante é a inserção de sensibilidade ao contexto nas aplicações.

Como passo seguinte para o desenvolvimento atual deste trabalho, tem-se a
conclusão da avaliação com grupos de alunos da graduação e da pós-graduação do curso
de Ciência da Computação da UFPE. Depois dessa avaliação, as melhorias e os problemas
encontrados serão implementados para liberação final da ferramenta.
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Abstract. In this paper, we present a platform for rapid prototyping of active
measurement tools. The FLAME platform provides its users with basic active
measurement primitives upon which sophisticated active measurement tools can
be prototyped quickly, practically, and efficiently. We illustrate the platform
flexibility through experiments conducted on Planet-lab and a local testbed.

Resumo. Neste artigo apresentamos uma plataforma para a prototipagem rá-
pida de ferramentas de medição ativa. A plataforma FLAME oferece a seus
usuários primitivas básicas de medição ativa sobre as quais ferramentas sofis-
ticadas de medição ativa podem ser prototipadas de forma rápida, prática e
eficiente. Nós ilustramos a flexibilidade da plataforma proposta por meio de
experimentos realizados no Planet-lab e em um testbed.

1. Introdução
Ferramentas de mediçãoativa de redes são baseadas no envio desondas(paco-

tes com propósito único de efetuar medições) entre nós de origem e de destino na rede,
permitindo a medição de propriedades dos caminhos entre esses nós. As ferramentas de
medição ativa atualmente disponíveis e utilizadas nas principais plataformas de medição
são primordialmente codificadas em alguma linguagem de programação de baixo nível,
geralmente em C, de modo a reduzir a influência de sua execução na precisão dos re-
sultados das medições [Michaut e Lepage 2005]. Como consequência, essas ferramentas
apresentam: (i) um tempo de construção potencialmente alto, pelo fato de grande parte
do código ter que lidar com questões transversais à funcionalidade de medição em si,
como gerência de memória. tratamento de erros, saída formatada de dados, entre outras;
e (ii) um nível de reuso particularmente baixo, o que é observável a partir do código-fonte
das principais ferramentas de medição com código aberto disponíveis na literatura.

Em [Ziviani et al. 2010] apresentamos uma discussão detalhada sobre as princi-
pais plataformas de medição ativa existentes. Essas plataformas são em geral baseadas
na implantação distribuída, em alguns nós da rede, de agentes de medição que emitem e
recebem sondas em resposta a comandos de um gerente central. Em algumas plataformas
esses agentes publicam os dados obtidos com as medições de forma padronizada em um
repositório centralizado, simplificando a gerência e análise dos mesmos. Contudo, essas
plataformas usam ferramentas de medição pré-existentes para efetuar experimentos de
medição. Assim, não é coberta por nenhuma dessas plataformas a questão daprototipa-
gem rápidade ferramentas de medição ativa, o que inviabiliza, por exemplo, o teste e a
depuração práticos de técnicas inovadoras de medição.
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Uma exceção ao contexto acima e que, portanto, merece menção à parte, é o
sistema Scriptroute [Spring et al. 2003]. Esse sistema permite a prototipagem de ferra-
mentas de medição ativa usando scripts Ruby. No sistema Scriptroute os scripts que
descrevem os experimentos de medição são submetidos a agentes de medição implemen-
tados em C, que interpretam esses scripts e executam as medições. Contudo, a flexibi-
lidade do sistema Scriptroute é limitada pela impossibilidade de prototipagem de ferra-
mentas que dependam de nós de destinocooperativos, isto é, nós de destino que hospe-
dem parte da ferramenta de medição (caso de ferramentas comoowping [Boote 2010]
e pathload [Jain e Dovrolis 2003], por exemplo). Além disso, o sistema Scriptroute
não dispõe, como as plataformas de medição em geral, de um repositório centralizado em
que os resultados das medições são armazenados. Desse modo, a formatação de dados
de saída deve ser explicitamente codificada nos scripts Ruby que implementam as ferra-
mentas. Esta abordagem torna os scripts um emaranhado de instruções de sondagem e
de formatação de dados de saída, o que inibe maiores níveis de reuso e manutenção de
código.

Neste trabalho apresentamos uma plataforma, denominada FLAME (Flexible
Lightweight Active Measurement Environment),1 para a prototipagem rápida de ferra-
mentas de medição ativa. A plataforma FLAME utiliza uma arquitetura gerente-agente,
similar à comumente empregada em outras plataformas de medições ativas. De modo
similar ao sistema Scriproute, a plataforma FLAME oferece a seus usuários primitivas
de medição ativa implementadas em C nos agentes, sobre as quais ferramentas de medi-
ção ativa podem ser prototipadas de forma rápida, prática e eficiente por meio de scripts
Lua [Ierusalimschy et al. 1996]. Contudo, ao contrário do sistema Scriptroute, essas pri-
mitivas no FLAME permitem a prototipagem de ferramentas para caracterização de mé-
tricas que dependam ou independam de nós de destino cooperativos.

O restante do artigo está estruturado como se segue. A Seção 2 apresenta a arqui-
tetura da plataforma FLAME. A Seção 3 apresenta as primitivas de medição ativa ofereci-
das pela plataforma. A Seção 4 apresenta os experimentos de demonstração da plataforma
FLAME. Por fim, a Seção 5 apresenta considerações finais e trabalhos futuros.

2. Arquitetura da plataforma FLAME

A arquitetura da plataforma FLAME é apresentada na Figura 1. Um servidor
XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) [Saint-Andre 2004] atua como um
barramento de mensagens entre os principais componentes da plataforma FLAME2 – o
console, o gerente de medição, e osagentes de medição.

O console é usado pelos usuários da plataforma para solicitar a execução de ses-
sões de medição – denominadas na plataforma deexperimentos– ao gerente de medição.
O gerente de medição é responsável por iniciar os experimentos solicitados nos agentes
de medição e armazenar os resultados obtidos em um repositório centralizado (um banco
de dados relacional na versão atual da plataforma). O mecanismo de controle de presença
oferecido pelo protocolo XMPP permite ao gerente de medição colocar os agentes para
realizar um experimento específico em modoexclusivo, o que significa que o servidor

1O código fonte e instruções de instalação estão disponíveis em
http://martin.lncc.br/main-software-flame/

2[Kirszenblatt et al. 2009] apresentou uma versão preliminar da plataforma baseada em web services.
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Figura 1. Arquitetura da plataforma FLAME.
XMPP fará com que tais agentes estejam temporariamente indisponíveis para outros ex-
perimentos. Essa funcionalidade permite efetuar experimentos que de outro modo seriam
influenciados por experimentos simultâneos no mesmo grupo de agentes. Os agentes de
medição são responsáveis por executar os experimentos, armazenar temporariamente os
resultados colhidos e enviar esses resultados para o gerente ao final dos experimentos –
esse armazenamento temporário nos agentes é necessário para evitar que atualizações re-
motas do repositório central durante os experimentos também influenciem nos resultados.

Um experimento é especificado como um script que descreve os protótipos das
ferramentas utilizadas no experimento e os comandos que invocam essas ferramentas.
Tal script tem acesso a uma API de primitivas básicas de medição implementadas pelo
agente (ver Seção 3). Tanto o script quanto os respectivos resultados coletados pelas suas
medições são publicados no repositório central. Isso confere à plataforma um primeiro
suporte à proveniência de dados, permitindo que os protótipos das ferramentas e os co-
mandos que foram invocados possam ser posteriormente analisados (por exemplo, com
relação à sua acurácia) com base nos resultados obtidos.

Note que as medições podem ser realizadas entre um grupo de agentes de me-
dição (nós cooperativos), ou entre agentes de medição e nós que não hospedam agentes
de medição (por exemplo, nós que respondam a sondas do tipo ICMP Echo Request),
como ilustrado na Figura 1. No caso das medições entre nós cooperativos, a plataforma
dá suporte a medições bidirecionais (Two Way – TW) e unidirecionais (One Way – OW).

3. Prototipagem rápida de ferramentas de medição ativa

Na plataforma FLAME, os scripts que descrevem as ferramentas prototipadas
e os comandos de invocação dessas ferramentas são especificados usando a linguagem
Lua [Ierusalimschy et al. 1996]. Essa linguagem foi escolhida por oferecer: (i) uma sin-
taxe simples (procedural) e com nível alto de abstração; (ii) uma semântica extensível
(p.ex. permitindo o uso dethreadsem diferentes níveis de colaboração); e (iii) umfo-
otprint de memória bastante reduzido,3 o que torna a plataforma proposta igualmente
aplicável em nós com diferentes níveis de disponibilidade de recursos computacionais.

3Um benchmarking comparativo com Ruby, Python e Perl, disponível em
http://shootout.alioth.debian.org , aponta um consumo médio de memória, respecti-
vamente, 530%, 260% e 190% maior nessas linguagens do que em Lua. Isso confere à plataforma FLAME
um outro diferencial, de caráter tecnológico, em comparação com o sistema Scriptroute.
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Cada agente de medição na plataforma FLAME hospeda um interpretador Lua
adaptado, que provê um ambiente desandboxingpara a execução controlada de scripts
Lua. As primitivas de medição são disponibilizadas pelos agentes aos scripts Lua por
meio de uma API em C exportada para o interpretador Lua com o nomelamp (Lua
Active Measurements Primitives). Os nomes das operações de medição oferecidas pela
API lamp obedecem ao padrãosend[protocol][type](...) , ondeprotocol
indica o uso do protocolo utilizado para o envio de sondas (na implementação atual, UDP,
TCP ou ICMP), etype indica sondas bidirecionais (TW –Two Way), unidirecionais
(OW – One Way) ou em rajadas (PT –Packet Train). Todas as operações de medição
ativa recebem como conjunto de parâmetros de entrada e devolvem como conjunto de
valores de retorno uma tabela Lua.4

As operações do tipo TW independem da existência de um nó de destino coope-
rativo, e os resultados obtidos com essas operações são coletados no nó de origem. Nesse
caso, o nó de origem é responsável pelo envio dos resultados ao gerente de medição, a
fim de serem armazenados no repositório centralizado. As operações do tipo OW e PT
dependem da presença de um nó de destino cooperativo, que é responsável por coletar os
resultados e enviá-los ao gerente de medição para armazenamento no repositório. Nesse
caso, porém, o nó de destino também é responsável por enviar os resultados coletados ao
nó de origem, o que é importante no caso de ferramentas de medição ativa que dependam
de iterações sucessivas baseadas no retorno dos nós de destino cooperativos (como no
caso da ferramentapathload [Jain e Dovrolis 2003]).

Além das operações de medição na APIlamp , a plataforma FLAME oferece
também operações auxiliares em uma APIlamu (Lua Active Measurements Utilities),
como suspensão da execução do script durante um período de tempo (lamu.sleep() ),
por exemplo. Devido a restrições de espaço, omitimos neste artigo detalhes das operações
dessas APIs. Contudo, o uso de várias dessas operações é exemplificado na seção a seguir
– em [Ziviani et al. 2010] apresentamos mais detalhes sobre os tipos de parâmetros de
entrada e valores de retorno de cada uma dessas operações.

4. Demonstração da plataforma

Nesta seção são apresentados alguns experimentos de demonstração para ilus-
trar como as ferramentas de medição ativa podem ser prototipadas e usadas na
plataforma FLAME. Esses mesmos experimentos, bem como outros apresentados
em [Ziviani et al. 2010] (não descritos aqui por limitações de espaço), serão conduzidos
durante o Salão de Ferramentas do SBRC 2010.

Os experimentos de demonstração envolvem dois cenários: o Planet-Lab e um
testbed local. Destacamos que esses experimentos de demonstração têm como objetivo
ilustrar o uso da plataforma, e não prover uma avaliação de desempenho da mesma.

As subseções a seguir descrevem os cenários de experimentação e comparam
os resultados dos experimentos executados nesses cenários com ferramentas disponí-

4 Lua oferece um único tipo estruturado de dados, atabela, que implementa arranjos associativos do
tipo {k1 = v1, . . . , kn = vn}, ou seja, cada valorvi armazenado na estrutura é associado a uma chaveki.
Chaves e valores podem ser de qualquer tipo, sendo números e strings os tipos mais comuns de chaves.
Valores são indexados por chaves numéricas na formatabela[chave] e por chaves alfanuméricas na
formatabela["chave"] ou simplesmentetabela.chave .
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veis publicamente e protótipos funcionalmente equivalentes implementados na plataforma
FLAME. No caso desses protótipos, optou-se por uma abordagem de coleta das medições
por meio de consultas pós-experimentos ao repositório central da plataforma. Essa abor-
dagem encoraja o desacoplamento entre as funcionalidades de sondagem e de formatação
de dados de saída, o que pode ser observado pela forma (no nosso entendimento) com-
pacta e limpa dos códigos dos protótipos apresentados nas subseções a seguir.

4.1. Traçado de rota

Para nossos experimentos de traçado de rota usamos 6 nós do Planet-Lab espa-
lhados pelos 5 continentes, sendo 1 nó (S1) como origem e outros 5 nós (T1, ..., T5)
como destino. Usamos no nó S1 a ferramentatraceroute e prototipamos uma fer-
ramenta equivalente (flameTrace ) usando a APIlamp , implantando-a no agente de
medição executando nesse mesmo nó. Para essa demonstração, é usado um servidor
XMPP e um gerente de medição hospedados em nosso laboratório. O código da ferra-
mentaflameTrace é apresentado na Listagem 1.

1 function flameTrace(params)
2 local _target = params.target or "127.0.0.1"; local _size = params.size or 60
3 local _interval = params.interval or 250000; local _npackets = params.npackets or 3
4 local _protocol = params.protocol or "udp"; local _timeout = params.timeout or 5
5 local _maxhops = params.maxhops or 30
6

7 for h = 1, _maxhops do
8 local _response
9 for i = 1,_npackets do

10 -- Choose probing protocol (for UDP and TCP primitives,
11 -- since port is not indicated it is randomly chosen above 1024)
12 if _protocol == "icmp" then
13 _response=lamp.sendICMPTW{ip=_target, size=_size, timeout=_timeout, ttl=h}
14 elseif _protocol == "udp" then
15 _response=lamp.sendUDPTW{ip=_target, size=_size, timeout=_timeout, ttl=h}
16 elseif _protocol == "tcp" then
17 _response=lamp.sendTCPTW{ip=_target, size=_size, timeout=_timeout, ttl=h}
18 else
19 print("INVALID PROTOCOL:", _protocol); return
20 end
21 -- Check host/net unreachability
22 if _response and _response.loss == lamu.err.ICMP_HOST_UNREACH then
23 print("DESTINATION UNREACHABLE: ", _target); return
24 end
25 -- Wait time between probes
26 lamu.sleep(_interval)
27 end --for i
28 -- Is current node the target?
29 if (_response.dstIP == _target) then break end
30 end --for h
31 end

Listagem 1. Ferramenta de traçado de rota.

Para disparar os experimentos de traçado de rota no Planet-Lab usando o protótipo
flameTrace , os seguintes comandos foram executados em um console FLAME:
local targets = {T1="130.83.166.198", T2="128.112.139.80",

T3="132.65.240.100", T4="130.216.1.22", T5="131.112.243.102"}

for k,v in ipairs(targets) do flameTrace{target=v} end

Os experimentos de traçado de rota foram conduzidos no Planet-Lab usando as
ferramentastraceroute e flameTrace de forma intercalada por um total de 18
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horas. A Figura 2 representa graficamente os caminhos identificados pelas duas ferra-
mentas entre os nós do Planet-Lab usados nos experimentos. Os resultados de ambas as
ferramentas foram muito similares, não apontando mudanças de rotas durante os experi-
mentos. A única diferença percebida foi no processo de traçado de rota entre os nós S1
e T1. Na Figura 2, os loops no nó T1 representados por linhas tracejadas indicam que na
maioria dos experimentos a ferramentatraceroute não conseguiu perceber que che-
gou ao nó de destino, continuando a incrementar o campo TTL das sondas até seu valor
máximo (30 saltos). Essa situação não ocorreu com a ferramentaflameTrace em ex-
perimento algum. Atribuímos esse fenômeno a uma situação inesperada que a ferramenta
traceroute não soube tratar adequadamente. Com as facilidades de prototipagem rá-
pida oferecidas pela plataforma FLAME esperamos que esse tipo de situação inesperada
possa ser mais facilmente identificada e corrigida pelo desenvolvedor do protótipo.

163.117.253.2 (S1) 193.145.14.22 130.206.215.65

130.83.166.198 (T1)

12

62.40.112.25

3

3
3

3

62.40.112.70

132.65.240.100 (T3)

6
62.40.125.18

131.112.243.102 (T5)

5

128.112.139.80 (T2)6

130.216.1.22 (T4)

9

Figura 2. Representação gráfica dos resultados das ferramenta s traceroute e
flameTrace. Os arcos numerados indicam o número de saltos omitidos entre
os nós correspondentes.

4.2. Medição do atraso unidirecional

Ao contrário das ferramentastraceroute e flameTrace , as ferramentas usa-
das na medição do atraso unidirecional dependem de nós de destino cooperativos. Para
minimizar erros de sincronização de relógio entre os nós de origem e destino (algo não
trivial de ser conseguido no Planet-Lab), esses experimentos foram conduzidos em nosso
testbed local com os nós de origem e destino sincronizando seus relógios com um servidor
NTP local. Esse testbed está disponível para uso remoto através de um console FLAME
Web acessível a partir dehttp://martin.lncc.br/main-software-flame/ ,
permitindo a familiarização com a plataforma FLAME em ambiente controlado. Instru-
ções de uso do console Web podem ser obtidos diretamente a partir dessa URL, bem
como exemplos de protótipos para medição de RTT e de estimação de capacidade de en-
lace, além dos de traçado de rota e de medição de atraso unidirecional ilustrados neste
artigo.

Para os experimentos de medição de atraso unidirecional, instalamos a ferra-
mentaowping em dois nós do testbed (uma origem e um destino) e prototipamos
uma ferramenta equivalente (flameOWD) na plataforma FLAME usando a APIlamp ,
implantando-a no agente de medição executando no nó de origem (nesses experimen-
tos precisamos também de um agente executando no nó de destino, mas nenhum script
Lua precisa ser implantado explicitamente no mesmo). O código na Listagem 2 ilustra o
protótipo da ferramentaflameOWD.

O comandoflameOWD{target=“10.0.2.2”, npackets=200} foi exe-
cutado em um console FLAME para disparar os experimentos de medição de atraso uni-
direcional a partir do nó de origem em nosso testbed local. O nó de destino nesse testbed
está localizado a 3 saltos do nó de origem.
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1 function flameOWD(params)
2 local _target = params.target or "127.0.0.1";
3 local _size = params.size or 56; local _interval = params.interval or 750000
4 local _npackets = params.npackets or 5; local _port = params.port or nil;
5 local _timeout = params.timeout or 900000; local _protocol = params.protocol or "udp"
6

7 for i = 1,_npackets do
8 local _response
9 -- Choose probing protocol (if port is not indicated the destination node

10 -- chooses a port above 1024. In any case, for OW operations,
11 -- the source and destination nodes agree on the used port through XMPP messages)
12 if _protocol == "udp" then
13 _response=lamp.sendUDPOW{ip=_target, size=_size, timeout=_timeout, port=_port}
14 elseif _protocol == "tcp" then
15 _response=lamp.sendTCPOW{ip=_target, size=_size, timeout=_timeout, port=_port}
16 else
17 print("INVALID PROTOCOL:", _protocol)
18 return
19 end
20 -- Check port unavailability and host/net unreachability
21 ...
22 -- Wait time between probes
23 ...
24 end --for i
25 end

Listagem 2. Ferramenta de medição de atraso unidirecional.

A Tabela 1 ilustra algumas estatísticas de atraso unidirecional coletadas em nosso
testbed local usando as ferramentasowping e flameOWD e duas configurações de en-
lace distintas: (i) com os 3 enlaces entre os nós de origem e destino trabalhando a 10
Mbps (“configuração 10-10-10”); e (ii) com o enlace no meio do caminho entre os nós de
origem e destino trabalhando a 100 Mbps (“configuração 10-100-10”). Essas estatísticas
foram obtidas com 200 sondas de 56 bytes para cada uma das configurações de enlace
descritas. A tabela mostra para cada ferramenta e configuração de enlace a mediana e os
percentis 05 e 95 entre as 200 amostras. É importante notar que em ambas as configura-
ções de enlace o protótipoflameOWD obteve menores atrasos unidirecionais, embora o
erro de sincronização estimado pelo NTP (o mesmo para ambas as ferrramentas) indique
resultados estatisticamente equivalentes entre as duas ferramentas.

Tabela 1. Atraso unidirecional medido (em ms). O erro de sincronização estimado
pelo NTP é de ± 0.41 ms.

Configuração 10-10-10 Configuração 10-100-10
P05 Mediana P95 P05 Mediana P95

owping 1.28 1.39 1.50 1.10 1.21 1.32
flameOWD 0.87 0.91 0.98 0.46 0.51 0.58

5. Conclusões

Neste documento apresentamos uma plataforma para prototipagem rápida de fer-
ramentas de medições ativas. No geral, em comparação com as principais características
dos trabalhos anteriores, o FLAME oferece as seguintes contribuições: (i) um ambiente
para a prototipagem rápida de ferramentas de medição ativa baseado em um conjunto
pequeno mas abrangente de primitivas de sondagem, permitindo a implementação de fer-
ramentas que dependem ou não de nós de destino cooperativos; (ii) um repositório cen-
tralizado para o armazenamento de resultados de medições usando um formato de dados
único, o que encoraja o desenvolvedor de ferramentas a desacoplar as funcionalidades
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de sondagem e formatação de dados de saída e facilita o processode análise e compa-
ração entre diferentes conjuntos de dados de medições. Também é interessante desta-
car o objetivo futuro declarado pela nova infraestrutura de medição ativa da CAIDA, o
Ark [CAIDA 2010], de fornecer uma API de alto nível para ajudar os desenvolvedores de
ferramentas de medição a lidar com os desafios de codificação desse tipo de ferramenta.
Nesse contexto, acreditamos que a nossa plataforma FLAME atinge este objetivo.

Como trabalho futuro, pretendemos implementar outras ferramentas de medição
ativa bem conhecidas para continuar validando a abrangência da nossa API de medição.
Além disso, pretendemos avaliar o desempenho da plataforma FLAME e seus protótipos
em comparação com outras plataformas como Scriptroute e ferramentas desenvolvidas
com linguagens de baixo nível para medidas ativas. Pretendemos também portar nossa
plataforma FLAME para dispositivos com recursos limitados como PDAs e sensores,
tirando vantagem do baixo footprint de memória do interpretador Lua, para que possamos
coletar dados de medição em redes celulares, redes ad-hoc e redes de sensores.
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